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Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2016, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a IV sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 
Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada e presidida pelo magnífico 4 
reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros:  Dácio Roberto Matheus, 5 
vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e 6 
cultura; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 7 
Aplicadas (CECS); Antonio Alvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências 8 
Naturais e Humanas (CCNH); Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos 9 
coordenadores de graduação; Denise Consonni, representante docente do CECS; Diana Moreira 10 
dos Santos, representante discente de graduação; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de 11 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fábio Willy Parno, representante discente de 12 
graduação; Gilson Lameira de Lima, representante suplente docente do CECS; Gustavo Martini 13 
Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Henrique Ferreira dos Santos, representante discente de 14 
graduação; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; Jair Donadelli Júnior, 15 
representante docente do CMCC; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto interino de graduação; 16 
Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora 17 
de pesquisa; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-graduação; 18 
Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza, representante suplente dos técnicos 19 
administrativos; Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação; Paulo Luiz dos 20 
Reis, representante dos técnicos administrativos; Pedro Galli Mercadante, coordenador do 21 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante 22 
suplente docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH; 23 
Ramón Vicente García Fernández, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 24 
(BC&H) e Ronei Miotto, diretor do CCNH.  Ausências justificadas: Cristina Fróes de Borja 25 
Reis, representante docente do CECS. Ausentes: Andréia Silva, representante dos técnicos 26 
administrativos e Débora Correa de Siqueira, representante dos discentes de pós-graduação. 27 
Não-votantes: Eduardo Khon, discente de graduação; Lúcio Nagib Bittencourt, docente 28 
membro do Grupo de Trabalho (GT) com a responsabilidade de elaborar o Projeto Pedagógico 29 
do Curso (PPC) do Bacharelado em Artes e Tecnologia (BAT);  Paula Priscila Braga, membro 30 
do GT-BAT; Soraya Cordeiro, secretária-geral;  Tatyane Estrela, representante discente no 31 
Conselho Universitário (ConsUni); Vanessa Elias de Oliveira, docente membro do GT-BAT e 32 
Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Junior, representante suplente discente de graduação. 33 
Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos e Daniely 34 
Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 35 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, professor Klaus Capelle, após 36 
cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h14, com os informes da Reitoria: 1) 37 
comunica, em relação ao caso de violência sexual sofrida por uma discente, que foram abertas 38 
quatro linhas de investigações em diferentes instâncias da Universidade: uma sindicância, 39 
investigando a atuação dos servidores da UFABC; uma investigação interna, para averiguar a 40 
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atuação dos servidores terceirizados; uma investigação policial do caso e, finalmente, a criação, 41 
pelo ConsUni, de uma Comissão que irá propor estratégias para o enfrentamento da questão de 42 
insegurança das  mulheres e violência sexual dentro e fora da UFABC. Informa que todas as 43 
investigações estão em andamento e compromete-se a manter a comunidade informada sobre os 44 
resultados dos trabalhos. Professor Dácio complementa que foi solicitada audiência com o 45 
secretário de segurança pública do Estado de São Paulo para a entrega formal da Moção de 46 
Repúdio, aprovada pelo ConsUni, que diz respeito à segurança no entorno dos campi, e para 47 
discussão das iniciativas da Universidade e das medidas tanto no âmbito da polícia militar 48 
quanto da polícia civil; 2) manifesta, ainda, a preocupação com os últimos acontecimentos 49 
políticos, uma vez que podem trazer consequências para orçamento das universidades. 50 
Acrescenta que professor Dácio, enquanto reitor em exercício,  esteve em Brasília, onde se 51 
encontrou com o secretário de ensino superior e  secretário executivo do Ministério da 52 
Educação (MEC). Encontrou-se, também, com o ministro da educação, Aloísio Mercadante, em 53 
São Paulo. Informa que na próxima semana estará novamente em Brasília, dialogando com os 54 
atuais  interlocutores a fim de conseguir o máximo de liberação de verbas e limites para novos 55 
empenhos. Declara que a Reitoria acompanhará atentamente as eventuais mudanças no cenário 56 
político e seus possíveis interlocutores, de modo a dar início aos diálogos. Assume, 57 
publicamente, o compromisso de trabalhar com todo o profissionalismo e responsabilidade e 58 
defender a Universidade. Informes dos Conselheiros: 1) o representante discente de 59 
graduação, Fábio Parno,  informa haver diversos alunos insatisfeitos com o modo como as 60 
avaliações de recuperações estão sendo aplicadas. Explica que alguns docentes estão aplicando 61 
provas com dificuldade extremamente elevada, cobrando tópicos não discutidos em sala de aula 62 
e não respeitando os prazos estabelecidos pela Resolução ConsEPE nº 182. Passa a palavra à 63 
discente Tatyane Estrela, que lê o relato de uma aluna sobre o caso [cuja íntegra encontra-se no 64 
Anexo I desta Ata]  e solicita que o caso seja apurado e que a Resolução mencionada seja 65 
revisada. Professor Klaus preocupa-se com os relatos, em especial, com o fato de a Resolução 66 
ConsEPE nº 182 não estar sendo cumprida. Solicita ao coordenador do BC&T e ao pró-reitor 67 
adjunto interino de graduação, que acolham e investiguem as denúncias e façam os ajustes 68 
necessários. Professora Itana solicita que, após as investigações, as conclusões sejam 69 
informadas a este Conselho; 2) professor Dalpian apresenta os resultados das submissões dos 70 
seguintes programas de pós-graduação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 71 
Superior (CAPES): a) mestrado em Engenharia de Materiais - aprovado; b) doutorado em 72 
Engenharia de Materiais - não aprovado; c) doutorado em Políticas Públicas - não aprovado; d) 73 
mestrado em Engenharia de Produção - não aprovado; e) mestrado profissional em rede em 74 
Filosofia - aprovado; f) mestrado profissional em rede em Ensino - não aprovado. Informa, 75 
também, sobre a retenção de uma bolsa CAPES de mestrado e duas bolsas CAPES de pós-76 
doutorado. Professor Klaus complementa que se reuniu com o presidente do Conselho Nacional 77 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Hernan Chaimovich Guralnik,  e com o 78 
novo presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), José 79 
Goldemberg, solicitando, em ambas as reuniões, mais  bolsas, linhas de financiamentos e 80 
editais multiusuários. Sua avaliação é que ambos os presidentes mostraram-se positivos em 81 
relação à UFABC; 3) professor Edson Pimentel, em relação ao informe do discente Fábio, 82 
reflete que os horários de aplicação de provas podem ser alterados, porém, com o 83 
consentimento da classe. Solicita aos alunos que façam denúncias à Ouvidoria, a fim de agilizar 84 
a investigação. Professor Klaus corrobora e complementa, afirmando que a Ouvidoria é uma 85 
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instância anterior ao Conselho. Acrescenta que a ela não compete a resolução de problemas, 86 
mas possui autonomia para consultar e orientar as instâncias para alcançar uma solução. 87 
Professor Annibal, no ensejo, informa que a Resolução ConsEPE nº 182, assim como outras, 88 
apresenta um disposto acerca da devida instância de recurso. A representante dos dicentes de 89 
graduação, Marina Bepo, passa a palavra para a discente, Tatyane, que menciona a demasiada 90 
burocracia para que sejam formalizadas denúncias, além do medo que os discentes sentem de 91 
serem perseguidos e prejudicados ao fazerem as denúncias; 4) professor Ronei Miotto 92 
questiona a Reitoria sobre qual Colegiado deliberará acerca da Taxa de Ressarcimento 93 
Institucional (TRI) FAPESP 2016, gerada pelo processo 1151680-6, que envolve o telescópio 94 
gigante Magellan,  no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) anuais e qual será 95 
a destinação do montante, ao que professora Marcela Sorelli esclarece que o projeto ainda será 96 
apreciado pelo ConsUni e enviado à FAPESP, provavelmente, na próxima sessão ordinária. 97 
Informa, ainda, que, a cada ano, a possibilidade do prosseguimento da UFABC no projeto é 98 
discutida e, só então, a TRI é recebida. Acrescenta que, conforme acordado com a FAPESP, os 99 
valores recebidos deverão ser utilizados na estrutura multiusuária da Universidade, uma vez 100 
que sua gestão é institucional; 5) a representante dos discentes de graduação, Diana, relembra 101 
os casos de violência sexual no entorno dos campi da UFABC  e lê documento [cuja íntegra 102 
encontra-se no Anexo II desta Ata], citando diversas medidas preventivas possíveis. Professor 103 
Klaus solicita que o documento seja encaminhado à Reitoria e à Comissão criada pelo 104 
ConsUni, auxiliando assim os trabalhos; 6) o representante dos discentes de graduação, 105 
Henrique Ferreira, solicita a promoção do item 1 do Expediente “Recurso do discente Eduardo 106 
Kohn” para a Ordem do Dia. Solicita, ainda, a inversão de pauta, de modo que seja discutido 107 
logo após a ata, com a justificativa de que a discussão do “Projeto Pedagógico do Bacharelado 108 
em Arte e Tecnologia (BAT)” será profunda e prolongada. A proposta é secundada e, após 109 
votação, não é aprovada com 8 votos favoráveis, 11 contrários e 7 abstenções. Ordem do Dia.  110 
Ata da III sessão ordinária de 2016, ocorrida no dia 12 de abril de 2016. Em discussão, solicita-111 
se a alteração, na linha 190, de “Comissão de Graduação” para “Comissão de Pós-Graduação”. 112 
Acatada a solicitação e não havendo mais manifestações, o item é encaminhado para votação e 113 
aprovado com 6 abstenções. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 114 
A representante da área demandante, professora Paula Priscila Braga, informa que as 115 
discussões sobre esse Bacharelado Interdisciplinar (BI) ocorrem há bastante tempo e que o GT-116 
BAT passou por diversas formações. Acrescenta que o Plano de Desenvolvimento Institucional 117 
(PDI) da UFABC prevê mais duas portas de entrada para a UFABC, além do BC&T e do 118 
BC&H, sendo o BAT uma delas. Apresenta o histórico das discussões acerca da proposta, que 119 
se iniciaram com o 1º Encontro de Arte e Tecnologia da UFABC, no ano de 2012. Então, foi 120 
elaborado o pré-projeto do curso e, em seguida, criou-se o GT-BAT para desenvolvimento do 121 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Após tal elaboração, houve apresentações em diversas 122 
instâncias, que acarretaram em grandes contribuições para o documento final: Simpósio de 123 
Novos Cursos, Pró-Reitoria de Graduação, Comissão de Graduação (CG) e Conselhos do 124 
CCNH (ConsCCNH), CMCC (ConsCMCC) e CECS (ConsCECS). Quanto às características do 125 
curso, informa que ele pretende inserir a UFABC na reflexão teórica sobre a imagem e som na 126 
produção audiovisual; carga horária total do curso de 2400 horas, com tempo mínimo e 127 
máximo de integralização de 3 e 6 anos, ou seja,  9 e 18 quadrimestres. Serão disponibilizadas 128 
180 vagas, 90 para o matutino e 90 para o noturno. Ainda, o campus de oferta é o Santo André. 129 
Quanto ao perfil do egresso, trata-se de um profissional com potencial criativo e reflexivo, 130 
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voltado aos meios tecnológicos digitais, capaz de atuar com propriedade no campo da cultura 131 
ou da indústria do entretenimento, estando apto a atuar em espaços culturais convencionais, 132 
bem como em espaços de exibição e produção audiovisual propiciados pelas novas mídias. 133 
Quanto às possíveis linhas dos cursos de formação específica, cita: Tecnologia do 134 
Entretenimento, Museologia e Curadoria, Produção e Gestão de Arte e Cultura, Narrativas 135 
Audiovisuais, Poéticas e Performances Digitais. Acrescenta que o GT sugere que o BAT tenha 136 
início com os três primeiros cursos de formação específica mencionados, uma vez que eles 137 
requerem menos recursos infraestruturais. Quanto à organização curricular, serão 86 créditos 138 
em disciplinas obrigatórias, 64 créditos em disciplinas de opção limitada e, ao menos, 40 139 
créditos em disciplinas livres. Deste modo, serão 190 créditos, que correspondem a 2.280 140 
horas, somadas a 120 horas de atividades complementares. Passa a elencar e explicar 141 
brevemente as disciplinas do PPC. Em seguida, apresenta as disciplinas comuns entre BAT, 142 
BC&T e BC&H e as disciplinas pensadas para os três cursos de formação específica 143 
mencionados. Quanto às necessidades iniciais de infraestrutura, apresenta: a) duas salas de aula 144 
com capacidade para 60 alunos no período matutino; b) duas salas de aula com capacidade para 145 
60 alunos no período noturno; c) dois laboratórios de edição de imagem e som, que 146 
correspondem aos laboratórios de computação existentes, com alguns equipamentos e 147 
softwares novos e um laboratório de expressão bi e tridimensional, com bancadas de desenho, 148 
impressora e scanner; d) para os cursos de formação específica, é desejável haver dois estúdios 149 
de captação de audiovisual, cada um com área de 50m2 e dois estúdios de captação de som, 150 
cada um com 120m2, além de um teatro; e) serão necessários 22 novos docentes para início do 151 
BAT e 31 novos docentes para os três cursos de formação específica. Finda a apresentação, 152 
professor Klaus passa a palavra a professor Edson Pimentel, que relatou o item na CG e 153 
apresentará seu relato, também, ao ConsEPE. Comenta que as principais dúvidas acerca da 154 
proposta são em relação às disciplinas de opção limitada: como categorizar as disciplinas do 155 
BAT nos eixos existentes; como implementar os cursos de formação específica e como 156 
contratar docentes afins às disciplinas de opção limitada do BAT, antes da criação dos cursos 157 
de formação específica. Cita ainda as questões de infraestrutura física e de recursos humanos. 158 
Apresenta o parecer da CG, favorável à criação e operacionalização do BAT, desde que haja 159 
recursos materiais e humanos para sua oferta, sendo desejável que os cursos de formação 160 
específica sejam especificados no momento da oferta do BI. Menciona as recomendações do 161 
ConsUni ao GT-BAT, elogiando a grau de compartilhamento do PPC com os BI já existentes 162 
na UFABC e a as disciplinas de opção limitada do próprio BI. Apresenta os aspectos de seu 163 
parecer realizado na CG que ainda não foram contemplados: 1) revisão da redação do item de 164 
“opção limitada”, indicando quais cursos ofertam as disciplinas que serão aproveitadas de 165 
cursos existentes e 2) revisão da redação no item “eixos”, criando uma tabela com as 166 
disciplinas e destacando em uma coluna qual seu eixo e/ou sub-eixo, além de buscar, junto à 167 
ProGrad, uma compatibilização com os eixos existentes ou definição de como serão 168 
incorporados os novos sub-eixos propostos. Finaliza, mencionando alguns aspectos que devem 169 
ter a atenção do ConsEPE: i) a proposta encaminhada não apresenta documentação que 170 
comprove infraestrutura existente disponível ou prevista nos prédios em construção ou a serem 171 
construídos; ii) a proposta encaminhada não apresenta documentação que demonstre o impacto 172 
do aproveitamento de disciplinas existentes em termos de número de turmas adicionais e 173 
créditos de docentes. Professor Klaus agradece a relatoria e abre o assunto para discussão. 174 
Diversos conselheiros parabenizam a proposta, enaltecendo o esforço do GT e sua abertura a 175 
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incorporar sugestões e propostas durante todo o processo de discussão e elaboração do PPC. 176 
São realizados os seguintes questionamentos e propostas: 1) supressão, no PPC, das menções à 177 
Equipe de Trabalho que elaborou o PPC, bem como do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 178 
transferindo-os para um anexo.; 2) supressão da definição do campus em que o curso será 179 
ofertado; 3) supressão dos tempos mínimo e máximo para a integralização do curso, uma vez 180 
que são definidos em Resolução do ConsEPE, que poderá sofrer alterações – quanto às três 181 
primeiras intervenções, professora Paula Braga informa que tais aspectos seguiram o padrão 182 
dos PPC dos BI. Ainda, a menção aos nomes é importante para o estabelecimento do histórico 183 
de construção da proposta. Porém, os nomes poderão ser suprimidos do documento em sua 184 
versão final; 4) melhoria na apresentação do curso, de modo a valorizar seu impacto no 185 
conhecimento nos tempos atuais –  a área demandante informa que isso poderá ser feito; 5) 186 
chama-se a atenção para que o GT faça uma avaliação da demanda concreta do curso, 187 
demonstrando quais são os cursos existentes que formam profissionais que também seriam 188 
formados pelo BAT, quais são as profissões que o curso poderia absorver e qual a demanda por 189 
tais profissionais; 6) menciona-se que a Engenharia de Informação possui três áreas de atuação: 190 
Telecomunicações, Redes de Computadores e Processamento Multimídia. Nessa terceira 191 
especialidade, há disciplinas como Comunicações Multimídia, Jogos Digitais: Aspectos 192 
Técnicos e Aplicações, Introdução ao Processamento de Sinais de Voz, Áudio e Acústica, 193 
Fundamentos de Processamento Gráfico, Aplicações Multimídia em Voz, Áudio e Acústica, 194 
Projetos de Sistemas Multimídia, Processamento de Vídeo, havendo, ainda, outras que estarão 195 
na reformulação do PPC. Desse modo, é importante que alguém da Engenharia da Informação 196 
ofereça contribuições ao PPC da BAT; 7) solicita-se maior ênfase e atenção à questão do 197 
hardware – quanto às intervenções 6 e 7, ao que professora Paula afirma que o GT está aberto a 198 
participações e auxílio de outros docentes. É desejável que docentes se apresentem para 199 
contribuir com o projeto elaborando, inclusive, ementas de disciplinas dos cursos de formação 200 
específica; 8) questiona-se se há conversas entre o GT e a Prefeitura de São Bernardo do 201 
Campo, de modo que alguns espaços da cidade possam ser utilizados pelo BAT – a proponente 202 
informa que as conversas estão acontecendo e que foi solicitado ao GT que enviasse à 203 
Prefeitura um documento informando suas necessidades; 9) solicitam-se informações acerca 204 
dos prazos para início do BI – é respondido que, para que a oferta seja iniciada, são necessários 205 
os recursos para o desenvolvimento e implantação de, ao menos, três cursos de formação 206 
específica; 10) questiona-se em quais Centros serão alocados os cursos de formação específica 207 
pós-BAT – em resposta, é informado: Tecnologia do Entretenimento será alocado no CMCC; 208 
Produção e Gestão Cultural será alocado no CECS e Museologia e Curadoria será alocado no 209 
CCNH; 11) solicita-se um maior cuidado em relação à sobreposição de disciplinas, uma vez 210 
que se percebe haver ementas muito parecidas de disciplinas do BAT e da Ciência da 211 
Computação – professora Paula pondera que tal problema á congênito da UFABC, mas buscar-212 
se-á minimizá-lo o quanto possível. Solicita as informações coletadas a esse respeito, para que 213 
o GT possa melhor trabalhá-las; 11) questiona-se se o curso, dado seu caráter, não estaria mais 214 
bem situado no campus São Bernardo do Campo – a  área demandante considera que tal 215 
perceptação leva em si uma noção de que as artes estão muito mais conectadas às Humanidades 216 
do que à Tecnologia, o que não é, necessariamente, o intuito da proposta. Ainda, ressalta-se a 217 
necessidade de pluralizar o campus Santo André, ao invés de se concentrar três BI em um único 218 
campus e manter, em Santo André, apenas o BC&T; 12) solicitam-se esclarecimentos acerca da 219 
alocação dos docentes do BAT que ministrarão disciplinas do Núcleo Comum dos BI – é 220 
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explicado que tais docentes estarão vinculados aos cursos de formação específica pós-BAT e 221 
ministrarão as disciplinas compartilhadas sob a mesma coordenação de disciplina que os 222 
docentes dos cursos vinculados aos outros BI. Ressalta-se, no entanto, que qualquer aluno 223 
poderá matricular-se nessas disciplinas, uma vez que haverá 30 vagas destinadas a alunos de 224 
outros BI; 13) considera-se que deva haver uma lista de disciplinas de opção limitada como 225 
documento anexo ao PPC. Mesmo tendo sido estabelecido pela Resolução ConsEPE nº 168 que 226 
os BI não possuem disciplinas de opção limitada, é necessário se ter um panorama do que 227 
poderá acontecer – professora Paula afirma que essa questão é polêmica, pois não se definiu, ao 228 
certo, como a questão das disciplinas optativas do BI deve ser colocada. Informa haver uma 229 
grade de disciplinas optativas derivadas dos cursos de formação específica pós-BAT. 230 
Acrescenta que tal lista não está no PPC por solicitação da CG; 14) solicita-se revisão dos 231 
códigos de algumas disciplinas, uma vez que erros foram encontrados – a área demandante 232 
afirma que será feito; 15) solicita-se a supressão, na página 46 do PPC, dos dados referentes a 233 
bolsas, uma vez que são temporais – professora Paula explica que tal característica estava 234 
presente no modelo de PPC encaminhado ao GT pela ProGrad e, por essa razão, os dados 235 
relativos a bolsas estão presentes; 16) expõe-se perceber estranheza no fato de haver um 236 
docente da disciplina Bases Matemáticas vinculado ao BAT – professora Paula esclarece que 237 
docentes vinculados a algumas disciplinas do BAT estarão aptos a ministrar a disciplina; 17) 238 
argumenta-se que a criação do BAT é, também, a criação de uma área completamente nova na 239 
UFABC. Desse modo, sente-se falta dessa proporção no PPC. Ainda, não há qualquer menção à 240 
pós-graduação – é esclarecido que o GT entende que, mesmo sem discorrer sobre a pós-241 
graduação especificamente, o PPC contempla as questões mais amplas mencionadas, quando 242 
defende a importância do conhecimento do audiovisual para todos os alunos da UFABC; 18) 243 
questiona-se por que a disciplina Geometria Analítica deve ser obrigatória a um aluno de Artes 244 
– a área demandante afirma que tal decisão se deu pelo argumento de um docente do GT, que 245 
considera a disciplina de extrema importância para o aluno que desejar trabalhar com 246 
programação. Ainda que tal característica soma-se à questão da interdisciplinariedade, tão cara 247 
para a UFABC; 19) a respeito da proposição de inclusão da disciplina de Fundamentos 248 
Teóricos de Arte e Tecnologia com obrigatória dos outros BI, aumentando, assim, sua carga 249 
didática, questiona-se se as coordenações e plenárias destes BI foram consultadas e deram sua 250 
anuência para que isso fosse implementado – professora Paula explica que o entendimento é 251 
que isso se trata de uma política da UFABC e, portanto, um novo curso de entrada deve estar 252 
presente na vida de todos os alunos. Isso deverá ser conversado com os outros cursos para que 253 
alterações sejam feitas em suas grades e 20) expõe-se que o ConsEPE deve aprovar o PPC com 254 
um indicativo para que seja aberto um edital de chamamento de propostas de cursos de 255 
formação específica pós-BAT, de modo que se possa avançar na operacionalização da oferta do 256 
curso. Professora Paula corrobora a exposição e acredita que o PPC deva ser aprovado com 257 
condicionantes em relação à estrutura, recursos e ao edital de chamamento de cursos de 258 
formação específica, após a aprovação da criação do curso no ConsUni. Professsor Klaus 259 
explica que, quando da aprovação da promoção do item à Ordem do Dia, acordou-se que, caso 260 
ele não fosse considerado suficientemente maduro para votação, as discussões se estenderiam 261 
por mais de uma reunião. Parecendo-lhe ser o caso, informa que a discussão será interrompida 262 
para prosseguimento da pauta, mantendo-se a lista de inscritos para a continuação dessa sessão. 263 
Passa a palavra para a secretária-geral, Soraya, que lê os nomes dos próximos inscritos: 264 
Marcela Sorelli, Ronei Miotto, Leonardo Steil, Diana Moreira, Itana Stiubiener, Pedro Galli, 265 
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Adalberto Mantovani, Gustavo Dalpian, Ramón García, Antonio Ranha Neves e Carolina  266 
Moutinho. Professor Klaus solicita à área demandante que, até o próximo encontro, realize as 267 
alterações acatadas. Expediente. Recurso do discente Eduardo Kohn. O discente, Eduardo 268 
Kohn, explica que o motivo de seu recurso é a falta de isonomia na concessão de equivalência 269 
de disciplinas cursadas na Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros (FEI). Ele 270 
afirma que outros discentes que solicitaram equivalência das mesmas disciplinas tiveram seus 271 
pedidos deferidos e, a ele a equivalência foi negada. Em discussão e após manifestações do 272 
coordenador do BC&T, professor Pedro Galli, e do pró-reitor adjunto interino de graduação, 273 
professor Leonardo Steil, acorda-se que a instância de recurso disposta na Resolução ConsEPE 274 
nº 146, que estabelece regras para a dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na 275 
UFABC, não é o ConsEPE, mas as coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares. Desse 276 
modo, o discente apresentará seu recurso à coordenação do BC&T. Considerando o avançado 277 
das horas, professor Klaus informa que haverá continuação da sessão no dia 7 de junho, às 14h, 278 
para o prosseguimento das discussões acerca do BAT. Como nenhum dos participantes deseja 279 
fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h29.---------- 280 
Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2016, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 281 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 282 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da IV sessão ordinária do Conselho de 283 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada e 284 
presidida pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: 285 
Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor 286 
adjunto de extensão e cultura; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, 287 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro Ranha Neves, representante 288 
docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Débora Correa de Siqueira, 289 
representante discente de pós-graduação; Fábio Willy Parno, representante discente de 290 
graduação; Gabriel Augusto Guimarães de Almeida, representante suplente discente de 291 
graduação; Gilson Lameira de Lima, representante suplente docente do CECS; Glória Maria 292 
Merola de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Gustavo Martini Dalpian, pró-293 
reitor de pós-graduação; Itana Stiubiener, representante docente do Centro de Matemática, 294 
Computação e Cognição (CMCC); Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; 295 
Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcella Pecora Milazzotto, 296 
representante dos coordenadores de pós-graduação; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do 297 
CMCC; Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação; Leonardo José Steil, pró-298 
reitor adjunto de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência 299 
e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante suplente docente do 300 
CMCC; Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH; Ramon Vicente 301 
Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) e Ronei 302 
Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Andréia Silva, representante dos técnicos 303 
administrativos; Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente CECS; Denise Consonni, 304 
representante docente do CECS; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH. Ausentes: 305 
Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Diana 306 
Moreira dos Santos, representante discente de graduação e Paulo Luiz dos Reis, representante 307 
dos técnicos administrativos. Não votantes: Juliany Marta das Neves, representante suplente 308 
discente de graduação; Paula Priscila Braga, membro do GT-BAT; Soraya Cordeiro, secretária-309 
geral e Vanessa Elias de Oliveira, membro do GT-BAT. Apoio administrativo: Fabiane de 310 
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Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos e Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 311 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo 312 
quórum legal, o presidente, professor Klaus Capelle, inicia a reunião às 14h20. Nesse 313 
momento, professor Dalpian solicita a palavra para encaminhar uma proposta de Moção acerca 314 
da recente fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério das 315 
Comunicações. Justifica a solicitação em razão de, na data de hoje, estar ocorrendo uma 316 
manifestação de apoio à permanência do MCTI, em que todos os cientistas estão alterando suas 317 
fotos do currículo Lattes para um logo de apoio. A Mesa acata a solicitação e consulta o 318 
Conselho se há oposição à deliberação. Havendo manifestação contrária, professor Klaus 319 
encaminha a apreciação do documento para votação. Em votação, a apreciação é aprovada com 320 
14 votos favoráveis, 1 contrário e 5 abstenções. Não há consenso quanto à ordem de discussão 321 
do item na pauta e, desse modo, professor Klaus encaminha para votação as seguintes 322 
propostas: a) discussão da proposta de Moção antes da discussão do Bacharelado em Artes e 323 
Tecnologia (BAT) e b) manutenção da ordem original da pauta. Em votação, há empate, uma 324 
vez que cada proposta obtém 9 votos favoráveis, havendo, ainda, 3 abstenções. Como o 325 
desempate, por meio do voto de Minerva, é prerrogativa do presidente, professor Klaus decide 326 
pela a antecipação da deliberação da Moção. Passa, então, a palavra à secretária-geral, Soraya, 327 
que lê o documento. Professor Klaus afirma que o conteúdo do documento é muito parecido 328 
com a Moção da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que está liderando a 329 
campanha nacional em favor do MCTI.  Em discussão há as seguintes propostas: a) onde se lê: 330 
“[...] pesquisa científica como sua prioridade máxima [...]”, leia-se “[...] pesquisa científica 331 
como uma de suas prioridades máximas [...]”. Proposta acatada pela área demandante; b) 332 
retirada da palavra “moderna” do trecho “[...] desenvolvimento contínuo e sustentável de uma 333 
nação moderna [...]”. Proposta acatada pela área demandante. Não havendo mais discussão, o 334 
documento com alterações é encaminhado para votação e aprovado com 1 voto contrário e 3 335 
abstenções. Ordem do Dia. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 336 
Professor Klaus recorda que a discussão foi interrompida na última reunião, mas havia sido 337 
acordado que as inscrições seriam mantidas. Afirma, porém, que, antes de passar a palavra para 338 
os já inscritos, gostaria que a proponente, professora Paula Braga, apresentasse um resumo das 339 
discussões e do que, com base nelas, já foi alterado. Com a palavra, professora Paula elenca as 340 
sugestões e propostas e as ações que foram tomadas: a) inclusão de uma tabela com todas as 341 
disciplinas do BAT e seus eixos – em desenvolvimento; b) levantamento dos cursos da UFABC 342 
que ofertam as disciplinas que comporão o BAT – em desenvolvimento; c) supressão dos 343 
nomes da Equipe de Trabalho – realizado; d) supressão do campus em que o curso será 344 
ofertado – realizado; e) supressão dos tempos mínimo e máximo para integralização do curso – 345 
realizado; e) melhoria da redação da apresentação do BAT – realizado; f) levantamento das 346 
profissões as quais o egresso estaria preparado para seguir – realizado; g) avaliação da demanda 347 
concreta do curso – em desenvolvimento; h) correção de códigos de disciplinas – realizado; i) 348 
atualização de ementas de disciplinas que foram alteradas em revisões dos Projetos 349 
Pedagógicos (PP) dos cursos – em andamento. Ao início da discussão, são realizadas as 350 
seguintes intervenções: a) considera-se ainda não estar claro o impacto que o curso terá na 351 
UFABC, uma vez que se trata de um curso robusto, com diversas exigências infraestruturais; b) 352 
argumenta-se que, com a aprovação da Resolução ConsEPE nº 139, o processo de criação de 353 
um novo BI tornou-se confuso, uma vez que ele dissocia-se de seus cursos pós-BI. Desse 354 
modo, solicita-se um posicionamento do ConsEPE, por meio de votação, que esclareça que o 355 
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que o Conselho aprecia no momento é, exclusivamente, o PP do BAT e não seus possíveis 356 
cursos pós-BI. Assim, o ConsEPE posicionar-se-ia de maneira clara se deseja, ou não, que o 357 
BAT seja implantado antes da implantação de seus cursos pós-BI. Após a argumentação, 358 
segue-se uma discussão acerca da admissibilidade de implantação do BAT sem que, 359 
concomitantemente, sejam implantados os cursos pós-BI. Quanto a esse aspecto, menciona-se o 360 
BC&T, que teve seu início antes da oferta de cursos pós-BI. Professor Klaus pontua que a 361 
discussão deve-se pautar, apenas, no PP do BAT. Acrescenta ser desejável que o documento 362 
sinalize seu potencial de cursos pós-BI a ele vinculados, mas crê não ser esse o cerne da 363 
questão. Ainda com relação a esse ponto, expõe-se a necessidade de alteração da Resolução 364 
ConsEPE nº 139 para que os BI sejam cursos completos por si só e não apenas se houver cursos 365 
pós-BI a eles vinculados. Menciona-se que, com tal alteração, seria possível solucionar a 366 
questão da falta de disciplinas de opção limitada no PP. Argumenta-se, também, que essa 367 
discussão na Comissão de Graduação (CG), culminou na inclusão dos cursos pós-BI no PP, 368 
uma vez que a CG entendeu que o BI não poderia ser criado sem seus cursos pós-BI. Deste 369 
modo, acredita-se que o ConsEPE também deva se debruçar acerca do tema e deliberar, de 370 
forma clara, se o BI poderá ser implementado sem cursos pós- BI a ele vinculado. Professor 371 
Klaus responde que as questões concernentes à criação e implementação do BAT e de todos os 372 
cursos são de responsabilidade do ConsUni. Salienta que, ao ConsEPE, cabe, apenas, a 373 
discussão acerca dos PP, devendo os conselheiros focar suas intervenções no que tange ao 374 
documento. Alcançado o entendimento, passam-se às questões referentes ao PP do curso: 1) 375 
questiona-se o fato de a intenção inicial de oferta do curso ser o campus Santo André. Os 376 
proponentes explicam que tal fato conteve em si uma intenção pedagógica, uma vez que, 377 
atualmente, o campus Santo André conta, apenas, com o BC&T e seria interessante uma maior 378 
diversidade de perfis de alunos e disciplinas no campi; 2) expõe-se que o item 17.2 do 379 
documento, que contém a lista de disciplinas de opção limitada, não está adequadamente 380 
desenvolvido, não havendo ementas das disciplinas, nem informações a respeito de créditos e 381 
previsão de oferta. A área demandante concorda com a exposição e explica que isso ocorre em 382 
função do número diminuto de pessoas que, no momento, trabalham na proposta. Acrescenta 383 
acreditar que, uma vez criado o curso, novos docentes poderão ser contratados e isso poderá ser 384 
mais bem desenvolvido; 3) solicita-se alteração, na página 41, do nome da Pró-Reitoria de 385 
Extensão (ProEx) para Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), ao que professora Paula 386 
afirma que a correção já foi feita; 4) professor Dalpian sugere acrescentar ao documento um 387 
capítulo que trate das possibilidades de pesquisa e programas de pós-graduação. Dispõe-se a 388 
ajudar os proponentes nesse aspecto. Professora Paula acata a sugestão e afirma que o GT está 389 
aberto a todos aqueles que desejem contribuir com a proposta. Menciona, também, que, após a 390 
última discussão, a redação do item 9.2 do PP foi alterada, de modo a indicar a intenção de que 391 
os egressos continuem seus estudos na pós-graduação; 5) questiona-se o fato de não ter sido 392 
apresentado parecer da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 393 
(ProPlaDI) acerca das questões infraestruturais inerentes à aprovação e implementação do 394 
curso. Professora Paula explica que houve a participação de representantes da ProPlaDI nas 395 
fases iniciais de discussão do GT. Acrescenta que o GT concentra-se em desenvolver o PP do 396 
BAT, dado seu caráter pedagógico. Afirma, porém, que o grupo aceitará as sugestões do 397 
ConsEPE e das áreas especializadas quanto às questões infraestruturais; 6) professor Antonio 398 
Ranha questiona a demanda pelo egresso do curso, uma vez que, após uma pesquisa junto ao 399 
Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIASESP), observou haver apenas 400 
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uma empresa na região nele cadastrada. Questiona, ainda, se haverá doutores o suficiente para 401 
atender as demandas do BAT, uma vez que, após pesquisa na Plataforma Sucupira, percebeu 402 
haver apenas 11 programas de pós-graduação na área de artes no país. A área demandante 403 
afirma ter sido procurada por diversos doutores interessados em ingressar na UFABC para 404 
ministrar aulas do BAT. Solicita ao docente que encaminhe os dados pesquisados ao GT; 7) 405 
menciona-se considerar a carga horária de 48 horas muito baixa para a disciplina de Introdução 406 
à História da Arte e da Música Ocidentais. Professora Paula informa que essa disciplina é muito 407 
inovadora por condensar as artes visuais e a música, Salienta que outras disciplinas também 408 
abarcarão o tema; 8) sugere-se mais atenção às disciplinas existentes nos outros BI da UFABC 409 
para composição da grade de disciplinas de opção limitada do BAT, uma vez que há cursos 410 
como Neurociência e Filosofia, que possuem disciplinas ligadas à área de Artes. Após as 411 
propostas e sugestões acerca do PP, passa-se à discussão acerca do encaminhamento da 412 
proposta, em especial, à questão da aprovação do BAT antes da aprovação dos cursos de 413 
formação específica e ele vinculados. Argumenta-se que o BAT deva ser aprovado e, antes de 414 
sua implementação, deva ser lançado um edital de chamamento para cursos pós-BI. Porém, 415 
para que isso seja possível, salienta-se a necessidade de alteração do Art. 2º da Resolução 416 
ConsEPE nº 139. Professor Klaus percebe grande avanço nas discussões, porém, acredita que o 417 
assunto ainda não esteja suficientemente maduro para votação. Explica que as questões que 418 
concernem à implantação do curso deverão ser discutidas pelo ConsUni. No entanto, acredita 419 
que o assunto poderá permanecer na Ordem do Dia e ser discutido em conjunto com a alteração 420 
da Resolução ConsEPE nº 139. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o 421 
reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 16h06. Do que para constar, nós, 422 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália 423 
Paranhos Caorduro e Thiene Pelosi Cassiavillani assistentes em administração da Divisão de 424 
Conselhos da Secretaria-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 425 
 
 
 
Fabiane de Oliveira Alves     Daniely Dias Campos  
Chefe da Divisão de Conselhos    Assistente em Administração  
    
   
  
Natália Paranhos      Thiene Pelosi Cassiavillani   
Assistente em Administração     Assistente em Administração 
 
 
 
        
Soraya Cordeiro      
Secretária-Geral  
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ANEXO I 
 

Fui para a recuperação de Fenômenos Mecânicos por 0,06. Meu questionamento interno 
é: em um projeto pedagógico que dita uma avaliação qualitativa, o que diferencia meu 4,44 de 
um 4,5? O que, em matéria de conhecimento, vale 0,06 que me diferencia de aluna F para aluna 
D? 

A prova de recuperação da matéria de Fenômenos Mecânicos teve um conteúdo abordado 
acima do que foi passado em sala, nas listas de exercício elaboradas e divulgadas pelos próprios 
professores, exemplos resolvidos do livro-base, vídeo aulas ministradas por alunos da UFABC 
e docentes de outras universidades. Muitos alunos estão questionando o teor da prova e dizendo 
que a mesma foi abusiva. Vou elencar aqui alguns pontos da prova que eu discordo: 

 
• o horário definido da prova de recuperação foi divulgado para os alunos via Tidia no dia 
06/05/2016 em forma de aviso na página da matéria do site. A prova já estava marcada para dia 
09/05/2016 desde o começo do quadrimestre. Mas nesse aviso o professor coordenador da 
matéria divulgou que só haveria prova de recuperação no horário noturno e que a prova em 
Santo André começaria às 18h. Ressalto que haviam turmas de Fenômenos Mecânicos no 
horário matutino e que as aulas das turmas noturnas NUNCA começaram às 18h. O horário foi 
divulgado e não houve acordo com os alunos. Durante a prova vi inúmeros alunos que 
chegaram às 19h para fazer a prova de recuperação e foram impedidos de entrar na sala, sendo 
que durante o quadrimestre todo a aula sempre começou às 19h. Acho desrespeitoso colocar a 
prova de recuperação mais cedo pois tira a oportunidade desses alunos conseguirem exercer seu 
direito; 
 
• os exercícios abordados em prova foram muito diferentes dos exercícios de listas que os 
professores divulgavam semanalmente, além de listas anteriores e exemplos resolvidos do 
livro-base da matéria, divulgado na ementa da matéria. Alunos que fizeram as listas em sua 
maioria não conseguiram fazer os exercícios da prova de recuperação; 
 
• a prova de recuperação teve 3 horas de duração. Todas as aulas de Fenômenos Mecânicos 
durante o quadrimestre tiveram sempre 2 horas de duração por dia, seja ela aula de teoria ou de 
laboratório. Não sei onde isso está previsto em Resolução, mas acho que isso também foi 
abusivo, pois mais uma vez foi uma informação divulgada e não houve acordo com os alunos; 
 
• a recuperação não está surtindo o efeito que deveria. Ela não ajuda o aluno a recuperar 
nota, muito pelo contrário. Ela prejudica ainda mais o aluno quando o professor a coloca como 
pelo 50% no final do quadrimestre, relegando todo o trabalho durante os 3 meses de atividades 
à apenas 50% do conceito final. Muitas coisas devem ser revistas na maneira de se aplicar a 
recuperação na UFABC.  
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ANEXO II 
 

Frente os recentes casos de estupro na UFABC, é importante pensar em medidas de 
real combate a esta realidade de extrema violência dentro e nos arredores da universidade, que 
certamente não é uma realidade paralela à realidade das mulheres dentro da sociedade 
brasileira, mas só o comprometimento contribui para a mudança desse cenário. 

 
Para relembrar: 

• 5 estupros notificados ao redor do campus SBC; 
• 3 estupros notificados ao redor do campus SA; 
• constantes casos de assédio e abuso por parte de alunos, professores e outros 

funcionários. 

Realidade nacional:  

• a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada; a cada 2 minutos há 5 
espancamentos; 

• a cada 90 minutos há 1 feminicídio e o assédio nas ruas é uma rotina. 

Medidas para a UFABC 

• criar disciplinas obrigatórias que tratem das questões de gênero, violência de 
gênero e cultura de estupro, para todos os cursos de graduação e pósgraduação da UFABC; 

 
• incentivar a criação de projetos de extensão que tratem das questões de gênero, 

com reserva orçametária e prêmios de intervenção social nas questões de gênero.  
 

• promover o apoio e divulgação para que a comunidade acadêmica participe do 
Prêmio construindo a Igualdade de Gênero: 
http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html 

 
• dialogar com entidades especializadas no combate à violência de gênero e criar 

parcerias para projetos de capacitação contínua na UFABC.  
 

• incentivar a participação de toda a comunidade nas atividades que abordem as 
questões de gênero, pois toda a comunidade precisa ser educada neste sentido. 

 
• fomentar o levantamento de pesquisas que abordem questões de gênero/violência 

de gênero e cultura de estupro, e que aborde o machismo, a misoginia 


