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Ata nº 002/2016/Ordinária/ConsEPE

Aos 8 dias do mês de março1 
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 
Bangu, Santo André, realiza3 
(ConsEPE) da UFABC de 2014 
Capelle, com a presença dos seguintes 5 
Alexandre Acacio de Andrade, 6 
(BC&T); Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos;7 
Quinto, representante discente de pós8 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Apli9 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH);10 
Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação;11 
representante docente CECS;12 
Medeiros, representante suplente13 
(CMCC) (até 16h45); Denise Consonni, representante docente do CECS;14 
Pimentel, diretor do CMCC;15 
administrativos; Gustavo Martini Dalpian, pró16 
Santos, representante suplente discente de graduação;17 
CMCC (a partir de 16h45)18 
Zaterka, representante docente do CCNH;19 
graduação; Marcela Sorelli 20 
Gomes dos Reis, vice-coordenador21 
Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, representante docente do CECS;22 
Garcia, representante discente de graduação;23 
CMCC; Pedro Galli Mercadante, re24 
CCNH. Ausências justificadas25 
representante discente de graduação;26 
graduação; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós27 
Paulo Luiz dos Reis, representan28 
Reinaldo Viçoto Benvenho29 
do Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE); Bruno de Paula Rocha, docente do BC&H e do 30 
BCE; Deonete Rodrigues Nagy31 
Parno, representante suplente discente de graduação; Harki Tanaka32 
Haber, docente do curso de Bacharelado em Engenharia de Gestão; Marcello Zanotello, vice33 
coordenador do programa de pós34 
Marcelo Modesto, docente do CECS; Paula Prisc35 
com a responsabilidade de elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em 36 
Artes e Tecnologia (BAT) 37 
de Oliveira Alves, chefe da Div38 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria39 
legal, o presidente, professor 40 
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março do ano de 2016, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º andar, 
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 

ngu, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho de Ensi
(ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada e presidida pelo 

com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice
Alexandre Acacio de Andrade, vice-coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
(BC&T); Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos;
Quinto, representante discente de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antonio Á

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH);
Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Cristina Fróes de Borja Reis, 
representante docente CECS; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura;

suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
Denise Consonni, representante docente do CECS;

CMCC; Gloria Maria Merola de Oliveira, representante dos técnicos 
Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação;

Santos, representante suplente discente de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do 
artir de 16h45); Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Luciana 

Zaterka, representante docente do CCNH; Luciano Soares da Cruz, pró
graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa;

coordenadora do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H);
Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, representante docente do CECS;
Garcia, representante discente de graduação; Paula Ayako Tiba, representante docente 

Pedro Galli Mercadante, representante docente do CCNH e Ronei Miotto, diretor do 
Ausências justificadas: Não há. Ausentes: Fábio Augusto Barcelos Teixeira, 

representante discente de graduação; Gustavo Rodrigues Lemos, representante discente 
Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós

Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos. 
Reinaldo Viçoto Benvenho, docente do CCNH; Ana Claudia Polato e Fava
do Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE); Bruno de Paula Rocha, docente do BC&H e do 

Deonete Rodrigues Nagy, servidora da Pró-Reitoria de Graduação
Parno, representante suplente discente de graduação; Harki Tanaka, vice

curso de Bacharelado em Engenharia de Gestão; Marcello Zanotello, vice
coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática
Marcelo Modesto, docente do CECS; Paula Priscila Braga, membro do Grupo de Trabalho (GT) 
com a responsabilidade de elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em 

 e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo
de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos e Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria
legal, o presidente, professor Klaus Capelle, inicia a sessão às 14h1

 

sala dos Conselhos, 1º andar, 
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 

sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, Klaus 

Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 
arelado em Ciência e Tecnologia 

(BC&T); Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; Andrés Arturo Gómez 
Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de 

Antonio Álvaro Ranha Neves, 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carolina Moutinho 

Cristina Fróes de Borja Reis, 
reitor de extensão e cultura; Debora 

entro de Matemática, Computação e Cognição 
Denise Consonni, representante docente do CECS; Edson Pinheiro 

ria Maria Merola de Oliveira, representante dos técnicos 
graduação; Henrique Ferreira dos 

Itana Stiubiener, representante docente do 
Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Luciana 

Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de 
reitora de pesquisa; Maria Cecilia Leonel 

do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); 
Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, representante docente do CECS; Marina Bepo 

Paula Ayako Tiba, representante docente do 
presentante docente do CCNH e Ronei Miotto, diretor do 

bio Augusto Barcelos Teixeira, 
Gustavo Rodrigues Lemos, representante discente de 

Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-graduação e 
te dos técnicos administrativos. Não-votantes: Adriano 

Ana Claudia Polato e Fava, docente do BC&H e 
do Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE); Bruno de Paula Rocha, docente do BC&H e do 

Reitoria de Graduação (ProGrad); Fábio Willy 
, vice-diretor do CECS; Jabra 

curso de Bacharelado em Engenharia de Gestão; Marcello Zanotello, vice-
Ensino e História das Ciências e da Matemática; 
ila Braga, membro do Grupo de Trabalho (GT) 

com a responsabilidade de elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em 
Apoio administrativo: Fabiane 

Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum 

, inicia a sessão às 14h17 com os informes da 
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Reitoria: 1) parabeniza todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Reforça a 41 
mensagem enviada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) 42 
à comunidade universitária a fim de coletar depoimentos da comunidade sobre o tema “O que 43 
significa ser Mulher na UFABC”; 2) informa sobre a inauguração das duas quadras 44 
poliesportivas do Bloco E, campus Santo André, ocorrida na última sexta-feira dia 4 de março. O 45 
evento contou com a presença de três atletas dos esportes basquete, vôlei e handebol. Comunica 46 
que torneios já  estão sendo organizados e times de vários esportes para utilização das quadras. 47 
Complementa que no campus São Bernardo do Campo, as obras das quadras provisórias estão 48 
bem avançadas com previsão de entrega em dois meses. No ensejo, comunica que, na semana 49 
passada, foi inaugurada a Central Multiusuário em São Bernardo do Campo, seguindo o mesmo 50 
modelo de gestão da Central Multiusuário do campus Santo André; 3) comunica a conquista da 51 
medalha de ouro no Tiro Esportivo pelo discente de graduação Felipe Wu, na madrugada do 52 
último sábado, dia 5 de março. Propõe moção de congratulações à conquista que, após sugestões, 53 
é aprovada por unanimidade. Professor Klaus complementa mencionando a importância da 54 
Resolução ConsEPE nº 180 que estabelece normas para atletas de alto rendimento. Informes dos 55 
conselheiros: 1) Professor Luciano informa que junto à aprovação e divulgação dos  Calendários 56 
Acadêmicos, houve a aprovação da Resolução ConsEPE nº 201, que estabelece normas para a 57 
solicitação de matrículas em disciplinas da graduação. Com essas aprovações, ocorreu a 58 
alteração das datas de cancelamento de matrículas que passou a ser até a 3ª semana do 59 
quadrimestre. Para garantir um período de transição e adaptação a Pró-Reitoria de Graduação 60 
reabriu o período do para cancelamentos de disciplinas de 14 a 20 de março. Reitera que os 61 
calendário estão disponíveis para consulta na página da ProGrad e que no próximo quadrimestre 62 
valerá o que está divulgado; 2) professora Cristina  justifica que, por questões pessoais, precisou 63 
trazer seu filho à reunião e, vivenciando essa dificuldade, solidariza-se com a demanda, 64 
principalmente por parte das mulheres, de creche para servidores e alunos da UFABC. Professor 65 
Klaus esclarece que a Reitoria está há tempo em contato com as prefeituras municipais de Santo 66 
André e São Bernardo do Campo, mas que no momento ainda não há uma definição com relação 67 
a essa questão; 3) a representante dos discentes de graduação Marina Bepo, passa a palavra para 68 
a servidora técnica administrativa Deonete que informa sobre um problema enfrentado por 69 
alguns alunos em relação a Resolução ConsEPE nº 140, que estabelece normas e procedimentos 70 
para o fluxo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação. Afirma que por questões 71 
administrativas, cada coordenador de curso emitiu a portaria respectiva a seu curso em uma data 72 
diferente, o que vem prejudicando os discentes que não conseguem finalizar seus cursos. 73 
Professor Annibal esclarece a importância da conclusão dos cursos e  compromete-se a verificar 74 
os casos citados e solucionar a questão; 4) professor Ronei solicita para que seja registrado sua 75 
fala na íntegra: “Boa tarde a todos. Gostaria de chamar a atenção para duas situações que podem 76 
comprometer o andamento dos nossos cursos de graduação: a primeira refere-se a não renovação 77 
da apólice de seguros que beneficia os discentes em estágio obrigatório, aí incluídos os alunos 78 
das licenciaturas. A ausência de apólice desrespeita a Lei nº 11.788, de 2008, e, na prática 79 
impede que nossos alunos desenvolvam uma atividade obrigatória para a integralização de seu 80 
curso. Como agravante para essa questão, temos os problemas de infraestrutura para 81 
armazenagem de reagentes químicos nos laboratórios: no Bloco A não há exaustão no estoque. 82 
Além disso, aproximadamente metade do estoque possui validade ultrapassada, o que 83 
aumenta potencialmente o risco de acidentes de grandes proporções. A segunda é decorrente da 84 
Portaria nº 67 do MPOG [Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão] que proíbe a 85 
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locação de veículos. Na prática, essa medida não permite visitas de campo previstas nos planos 86 
de ensino de graduação para turmas com mais de 30 alunos, se for possível utilizar as duas vans 87 
da UFABC simultaneamente ou mais de 15 alunos, se apenas uma van estiver disponível. 88 
Poderíamos não ter sido alcançados por essa medida, caso a ata de registro de preços pronta para 89 
ser executada se tivesse recursos alocados pela ProPlaDI antes de sua publicação. Não se está 90 
aqui querendo encontrar culpados, pedir punições ou cobrar justificativas. O que se quer é ver 91 
uma ação efetiva e imediata, antes que os prejuízos na formação de nossos alunos, que já são 92 
incalculáveis, continuem a se avolumar”. Professor Klaus esclarece, em relação ao último ponto, 93 
assim que a mencionada Portaria foi publicada, contatou-se o MPOG e Ministério da Educação 94 
(MEC) para verificar a aplicabilidade da Portaria na UFABC. Além disso, os contratos de 95 
aluguel dos ônibus foram assinados e  os recursos empenhados, não sendo atingidos pela referida 96 
Portaria. Professor Luciano informa que a questão do seguro também já está sendo verificada e 97 
esclarece que em 2015, quando da renovação dos contratos, todas as cotações foram 5 vezes 98 
maiores do que o orçamento previsto; mas mesmo assim, o contato com as empresas permanece 99 
ativo, a fim de conseguir-se um bom produto, dentro do orçamento. Em relação aos laboratórios 100 
e reagentes químicos, professor Luciano comunica que há uma Comissão própria para solucionar 101 
a questão e já se vem trabalhando para melhorar as condições dos laboratórios, assim como o 102 
fluxo  geral de compras, armazenamento e uso dos estoques. Professor Klaus complementa que, 103 
quanto à segurança dos laboratórios, foi criado um sistema para que todas as Comissões que 104 
tratam do tema segurança trabalhem em conjunto e solicita que essa demanda seja encaminhada 105 
para tais instâncias; 5) o representante dos discentes, Henrique, passa a palavra ao discente Fábio 106 
Willy, que registra as más condições das Salas 301 das três torres. Completou que já foi 107 
contatada a Prefeitura Universitária que comprometeu-se a realizar melhorias na parte hidráulica 108 
para solução dos problemas. Ordem do Dia. Ata da I sessão ordinária de 2016, realizada no dia 109 
16 de fevereiro de 2016. Professora Itana solicita a inclusão do seguinte texto na linha 107: 110 
“também fica acordado que as características do curso serão estabelecidas em edital público, no 111 
caso de o demandante ser a UAB/CAPES, ou em minuta de convênio, caso o demandante for 112 
outro”. A alteração é acatada pela Secretaria-Geral. Após votação, a ata é aprovada com 3 113 
abstenções. Apreciação do plano de curso do doutorado em Ensino e História das Ciências e da 114 
Matemática. Professor Dalpian apresenta o documento e informa que já foi deliberado na 115 
Comissão de Pós-Graduação (CPG), onde foi aprovado. Passa a palavra ao professor Marcelo 116 
Zanotello, que relata o histórico, contexto e características da proposta. Em discussão, diversos 117 
conselheiros parabenizam o projeto. São realizados questionamentos quanto à utilização de 118 
créditos do mestrado para o doutorado, ao que se esclarece que os cursos são interligados, de 119 
maneira que é possível utilizar parte dos créditos das matérias do mestrado para a integralização 120 
do doutorado, e, de acordo com a maturidade do projeto proposto, é possível pular a etapa do 121 
mestrado. Registra-se o desejo de que as coordenações deste curso e da de Filosofia busquem se 122 
aproximar pois, por diversas razões, as áreas afastaram-se, no entanto há ainda matérias optativas 123 
neste segmento. A área demandante informa que sempre estará aberta à esse contato. Aponta-se 124 
que na lista das disciplinas obrigatórias apenas consta a disciplina de Seminário I, ao invés de 125 
Seminários II, como é a proposta do curso, professor Marcelo informa que o item será verificado 126 
e ajustado. Sem mais comentários, a proposta é encaminhada para votação e aprovada por 127 
unanimidade. Neste momento, professor Klaus informa que entrou em contato com o Gabinete 128 
da Reitoria para verificar junto às comissões responsáveis pela segurança dos laboratórios e foi 129 
informado que até o momento não localizaram relatos sobre problemas com o almoxarifado. 130 
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Solicita ao professor Ronei que as envie formalmente, para que as comissões possam tomar 131 
conhecimento e providências necessárias. Professor Ronei esclarece que foi realizada uma 132 
reunião na qual esse assunto foi discutido com os técnicos dos laboratórios; informa que 133 
elaborará uma Comunicação Interna (CI) em que constarão as informações das discussões 134 
daquela reunião, assim como os nomes de todos os participantes. Apreciação do plano de curso 135 
do mestrado em Economia. Professor Dalpian apresenta a proposta. Informa que a criação do 136 
curso foi proposta considerando-se a existência de demanda e a disponibilidade de docentes para 137 
o projeto. Neste momento, levanta-se questão de ordem acerca do encaminhamento do assunto, 138 
posto que o item ainda não havia sido apreciado pelo Conselho do CECS. Tendo em vista que já 139 
foi apreciado e aprovado pela Comissão de Pós-Graduação, decide-se que o assunto será 140 
apresentado a este Conselho, que determinará se será deliberado neste momento ou se aguardará 141 
até que seja apreciado pelo ConsCECS. Professor Dalpian passa a palavra à professora Ana 142 
Claudia Polato e Fava, que faz um relato apresentando as características do programa. Alguns 143 
conselheiros analisam o encaminhamento das discussões e, após considerações das áreas 144 
envolvidas, decide-se que, como o prazo para o encaminhamento da proposta para a 145 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) acontece em maio, o 146 
assunto será discutido nesta reunião, mas aguardará até abril para a deliberação. Retomadas as 147 
discussões, questiona-se o motivo da concentração de disciplinas obrigatórias no primeiro 148 
quadrimestre, ao que a área demandante esclarece que a estratégia é fazer com que o aluno tenha 149 
tempo disponível ao decorrer do curso para elaboração da dissertação, mas tendo a liberdade de 150 
cursá-las em outro quadrimestre quando a disciplina for ofertada. Professora Ana ainda esclarece 151 
que o cenário apresentado é o realista, pois considerou apenas as publicações na área de 152 
Economia e utilizou a média para compor os números apresentados. Questiona-se acerca da 153 
quantidade de disciplinas obrigatórias do curso, que somam 54 créditos, acreditando-se ser um 154 
número muito alto. Além disso, aponta-se que há docentes que nunca orientaram Trabalho de 155 
Conclusão de Curso (TCC), assim como não há docentes com publicação Qualis A1. A área 156 
demandante esclarece que na área de Economia esta quantidade de disciplinas obrigatórias não 157 
está fora da realidade e, em relação à orientação de TCC, é natural que isso ocorra, pois é mais 158 
comum a construção de Monografias do que Trabalhos de Conclusão de Curso. Ademais, muitos 159 
dos docentes deste projeto são recém-doutores. São realizados diversos esclarecimentos em 160 
relação às disciplinas, à pluralidade do curso e a sua relação com outras áreas, além da contagem 161 
dos créditos. Em vista da observância de não se ter vencidos as discussões, fica acordado que o 162 
assunto será mantido na Ordem do Dia para a próxima reunião. Neste momento, professor 163 
Annibal informa que, em relação ao informe dado pela servidora técnica administrativa Deonete, 164 
o assunto será tratado com os coordenadores de cursos em uma reunião na quinta-feira, a partir 165 
de quando haverá um encaminhamento para a questão do encerramento dos cursos, pois ainda 166 
não tinham ciência dos acontecimentos apontados. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de 167 
Engenharia de Gestão. Professor Luciano informa que o assunto foi apreciado em três reuniões 168 
da Comissão de Graduação (CG) e, então, encaminhado à Ordem do Dia do ConsEPE. Com a 169 
palavra, professor Macelo Modesto apresenta as principais alterações do novo Projeto 170 
Pedagógico (PP). Após apresentação, abre-se para discussão.  Há as seguintes sugestões: 1) 171 
correção da sigla referente à disciplina de Sistemas de Informação Corporativos, que, na Tabela 172 
2 - Disciplinas Obrigatórias para o curso de Engenharia de Gestão, aparece como “ESTG024-15” 173 
e no Ementário, aparece como “ESZG024-15”; 2) correção da sigla referente à disciplina de 174 
Sistemas e Processos de Produção, que, na Tabela 2 - Disciplinas Obrigatórias para o curso de 175 
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Engenharia de Gestão, aparece como “ESTG020-15” e no Ementário, aparece como “ESTG024-176 
15”. Solicita-se, ainda, atenção para as Disposições Transitórias do Ato que aprovará o PP, de 177 
modo que os discentes da grade antiga sejam orientados que terão 2 (dois) anos para integralizar 178 
seu curso a partir do segundo quadrimestre de 2017. Ainda em discussão, argumenta-se que os 179 
grandes diferenciais das Engenharias da UFABC são a interdisciplinaridade, o ingresso pelo 180 
BC&T, que permite maior conhecimento acerca das Ciências em geral, e o compartilhamento de 181 
disciplinas, modelo que está sendo copiado por universidades tradicionais, como a Universidade 182 
de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Assim, acredita-se que 183 
não se deva diminuir tão drásticamente, de 14 (catorze) para 8 (oito), o número de disciplinas 184 
obrigatórias compartilhadas. Além disso, é preocupante o constante afastamento dos docentes 185 
das Engenharias do BC&T. Ademais, acredita-se que os PP de todas as Engenharias devam ser 186 
apresentados em conjunto. Reflete-se que, nas apreciações acerca de PP anteriores das 187 
Engenharias, o ConsEPE apreciou um único documento, denominado ‘Projeto Pedagógico das 188 
Engenharias’, o que não ocorre no momento. Deve-se discutir, portanto, se o formato atual de 189 
discussão dos PP separadamente será acatado pelo ConsEPE. Pondera-se que as disciplinas de 190 
todos os cursos de Engenharia da UFABC sejam apreciadas em conjunto, sem a necessidade de 191 
alteração dos PP elaborados, mas adequando-se o compartilhamento de disciplinas e seguindo o 192 
que preconiza do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC. Por outro lado, 193 
pondera-se que os cursos de Engenharia são independentes, e não se deve obrigar um curso a 194 
seguir o ritmo de alteração de PP dos demais. Ainda há disciplinas compartilhadas e elas são 195 
ofertadas pelos cursos, mas não se deve amarrá-los aos demais. Diversos conselheiros 196 
corroboram a ideia de análise de um catálogo unificado das disciplinas das Engenharias. Como 197 
não houve um consenso, acordou-se que as discussões continuarão em uma possível continuação 198 
desta sessão ou na próxima sessão ordinária. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 199 
palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h19. Do que para constar, 200 
nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália 201 
Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em 202 
conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata, 203 
aprovada por este Conselho. 204 
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