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Aos 12 dias do mês de abril 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 2 
Estados, 5001, Bangu, Santo André, realiza-se a III sessão ordinária do Conselho de 3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada e 4 
presidida pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: 5 
Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Andréia Silva, representante dos técnicos 6 
administrativos; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 7 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente 8 
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carolina Moutinho Duque de Pinho, 9 
representante dos coordenadores de graduação; Cristina Fróes de Borja Reis, representante 10 
docente CECS; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Débora Correa de 11 
Siqueira, representante dos discentes de pós-graduação; Débora Medeiros, representante 12 
suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Denise 13 
Consonni, representante docente do CECS; Diana Moreira dos Santos, representante 14 
discente de graduação; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Fábio Willy Parno, 15 
representante discente de graduação; Glória Maria Merola de Oliveira, representante dos 16 
técnicos administrativos; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Henrique 17 
Ferreira dos Santos, representante discente de graduação; Jair Donadelli Júnior, 18 
representante docente do CMCC; José Fernando Queiruga, pró-reitor de graduação; 19 
Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-20 
reitora de pesquisa; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-21 
graduação; Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, representante docente do 22 
CECS; Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação; Paula Ayako Tiba, 23 
representante docente do CMCC; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado 24 
em Ciência e Tecnologia (BC&T); Pieter Willem Westera, representante suplente docente 25 
do CCNH; Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e 26 
Humanidades (BC&H) e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Não há. 27 
Ausentes: Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos. Não-votantes:  28 
Ana Luísa Gouvêa Abras, docente do CECS; Bruno de Paula Rocha, docente do CECS; 29 
Fernanda Gonçalves, representante suplente discente de graduação; Gilson Lameira de 30 
Lima, representante suplente docente do CECS; Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; 31 
Juliany Marta das Neves, representante suplente discente de graduação; Lúcia Regina 32 
Horta Rodrigues Franco, coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 33 
UFABC (NTE); Luciana Pereira, docente do CECS; Paris Yeros, docente do CECS; Paula 34 
Priscila Braga, docente representante do Bacharelado em  Artes e Tecnologia (BAT); 35 
Soraya Cordeiro, secretária-geral e Valter Pormar, docente do CECS. Apoio 36 
administrativo : Thiene Pelosi Cassiavillani, chefe da Divisão de Conselhos em exercício e 37 
Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em administração da 38 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, professor Klaus Capelle, inicia a 39 
sessão às 14h18 com os informes da Reitoria: 1) professor Klaus dá a posse e boas vindas 40 
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aos novos conselheiros representantes discentes: a) de graduação, titular e suplente, 41 
respectivamente: Diana Moreira dos Santos e Fernanda Gonçalves, Fábio Willy Parno e 42 
Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Junior, Henrique Ferreira dos Santos e Gabriel 43 
Augusto Guimarães de Almeida e Marina Bepo Garcia e Juliany Marta das Neves; b) de 44 
pós-graduação, titular e suplente, respectivamente: Débora Correa de Siqueira e Thiago 45 
Mattioli Silva; 2) professor Dácio informa que no dia 20 de abril serão apresentados quatro 46 
novos módulos do Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG-UFABC); 3) professor 47 
Klaus comunica que precisará se ausentar da reunião pouco antes das 17h para se 48 
encaminhar ao aeroporto, uma vez que terá reunião da Associação Nacional dos Dirigentes 49 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), no dia seguinte, em Brasília. 50 
Informes dos conselheiros: 1) professor Annibal refere-se ao informe dado na sessão 51 
anterior que relataou dificuldades sofridas por um discente para integralizar seu curso. 52 
Afirma que, em reuniões do Conselho do Centro de Engenharia e Ciências Sociais 53 
Aplicadas (ConCECS) decidiu-se por unificar as regras para integralização de todas as 54 
Engenharias em uma única Portaria, sanando assim o problema; 2) professor Dalpian 55 
informa sobre o Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), um projeto piloto elaborado pela 56 
UFABC e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 57 
Explica que o CNPq oferece 20 bolsas de estudos à alunos da UFABC para que 58 
desenvolvam seus projetos nas indústrias. Acrescenta que, na última semana, foi realizado 59 
um workshop a respeito do DAI, com presença do reitor, de representante do CNPq e do 60 
coordenador do DAI, quando os alunos apresentaram seus trabalhos. Informa, também, que 61 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) recebeu a notícia de que a Coordenação de 62 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), devido a sérias restrições 63 
orçamentárias, indicou que todas as cotas de bolsas CAPES ociosas naquele momento 64 
seriam congeladas. Explica que a taxa de utilização de cotas CAPES pela UFABC é alta e 65 
havia apenas sete cotas em aberto, referentes a dois cursos, naquele momento; houve ainda 66 
o congelamento de três bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD). Ressalta 67 
que, apesar desse cenário, a taxa de retenção de bolsas da UFABC foi de apenas 2%; 3) o 68 
representante discente de graduação Fábio expõe os problemas enfrentados pelos discentes 69 
quando da realização de suas matrículas em disciplinas. Relata erros em relação a horários 70 
de disciplinas, informações discrepantes em relação ao período de ajuste, orientações de 71 
matrícula, na página da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), que não levam em 72 
consideração novas normativas, servidores que fornecem orientações distintas em relação 73 
às reservas de vaga. Acrescenta que a oferta de disciplina não respeita os quadrimestres 74 
sugeridos e, por diversas vezes, há grande concentração da oferta em apenas um 75 
quadrimestre e escassez em outros. Salienta que praticamente não há oferta de disciplinas 76 
das Engenharias no período noturno, às sextas-feiras. Há diversos cursos em que os alunos 77 
não conseguem contabilizar seus 20 créditos quadrimestrais porque a oferta de disciplinas 78 
não é organizada. Professor José Fernando solicita que os estudantes realizem o mesmo 79 
informe na Comissão de Graduação (CG), em que há a presença das coordenações de 80 
curso, de modo que encaminhamentos mais práticos possam ser realizados; 4) professora 81 
Cristina Fróes solicita inversão da pauta, de modo que o item 4, “Apreciação do plano de 82 
curso de pós-graduação stricto sensu em Economia Política Mundial” seja apreciado logo 83 
após o item 3 “Apreciação do plano de curso do mestrado em Economia”, uma vez que os 84 
assuntos são correlatos. Não havendo manifestações contrárias, a Mesa acata a solicitação; 85 
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5) professor Edson Pimentel informa que nos últimos três dias do mês de março ocorreu a 86 
III Semana do CMCC, com a participação de docentes, discentes e da comunidade externa. 87 
Acrescenta que houve grande oportunidade de interação da comunidade universiária com o 88 
mercado. Agradece a equipe de técnicos administrativos do Centro. Em resposta ao 89 
informe do discente Fábio, coloca-se à disposição para que tais problemas, quando 90 
relacionados aos cursos do CMCC, sejam levados diretamente a ele; 6) professor Pansarelli 91 
informa que a UFABC sediará, em 2016, o Encontro Nacional do Fórum de Pró-reitores de 92 
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) entre 93 
os dias 11 e 14 de maio, no campus em São Bernardo do Campo. Ainda, no dia 12 de 94 
maio, ocorrerá o II Congresso de Extensão Universitária da UFABC (CONEXÃO), que 95 
tem por finalidade expor os trabalhos e resultados de ações extensionistas e culturais 96 
desenvolvidas na Universidade. Acrescenta que esse evento conta já conta com 50 inscritos 97 
e convida todos a participarem. No ensejo, solicita a inversão de pauta, de modo que o item 98 
5 da Ordem do Dia, “Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em 99 
Gestão Pública, modalidade a distância” seja apreciado logo após o item 1, “Ata da II 100 
sessão ordinária de 2016 ocorrida no dia 8 de março de 2016”, uma vez que o prazo para 101 
cadastramento do Projeto Pedagógico (PP) na plataforma da Universidade Aberta do Brasil 102 
(UAB) encerra-se no dia seguinte. Não havendo manifestações contrárias, a Mesa acata a 103 
sugestão, passando o item a ser o segundo da Ordem do Dia; 7) professor José Fernando 104 
comunica uma alteração na tutoria do Programa de Educação Tutorial Ciência, Tecnologia 105 
e Inovação da UFABC (PET/UFABC), que era realizada por professor Vinicius Cifú 106 
Lopes e passará a ser realizada pela professora Elizabeth Teodorov. Acrescenta que o 107 
Programa conta com dez estudantes e há um edital para seleção de outros dois. Informa 108 
ainda, sobre reunião realizada com a Reitoria e as direções dos Centros para tratar do 109 
Almoxarifado de reagentes e dos reagentes vencidos. Tomaram-se decisões acerca do 110 
deslocamento de reagentes em condições de uso para outros espaços e adequação dos 111 
almoxarifados para que atendam à Lei. Comunica o início, nas próximas semanas, de uma 112 
campanha de conscientização de técnicos administrativos e docentes para aumentar a 113 
segurança nos laboratórios didáticos, com foco especial na utilização de Equipamentos de 114 
Proteção Individual (EPI), evintando possíveis acidentes. Recorda discussão, na última 115 
reunião do ConsEPE, em relação à não renovação da apólice de seguros de discentes que 116 
realizam estágio. Menciona a Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008, que dispõe ser do 117 
empregador a responsabilidade de “contratar em favor do estagiário seguro contra 118 
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme 119 
estabelecido no termo de compromisso.” A Lei dispõe ainda que “no caso de estágio 120 
obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do 121 
caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.” A 122 
esse respeito, salienta que a UFABC optou por segurar todos seus alunos desde 2010. Ao 123 
final do ano de 2015, porém, a construção do mapa de preços culminou em valores 124 
exorbitantes, impossibilitando uma renovação. Afirma, entretanto, que uma nova contrução 125 
de mapa de preços revelou valores viáveis, o que poderá proporcionar o avanço do 126 
processo; 8) o representante discente de graduação Henrique, após esclarecimentos, solicita 127 
que o item 6 da Ordem do Dia “Interposição de recurso contra a decisão proferida pela 128 
Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes ao discente de graduação Marcos 129 
Vinícius Monteiro da Rocha no processo 23006.000231/2016-34, de apuração de conduta 130 



 

4 

 

disciplinar discente” seja promovido para a Ordem do Dia. Em votação, a solicitação é 131 
aprovada com 9 votos favoráveis, 8 contrários e 12 abstenções. Promovido o item à Ordem 132 
do Dia, conselheiro Henrique solicita a inversão na pauta, de modo que o item seja o 133 
segundo a ser discutido, logo após a Ata da sessão anterior. Após intervenções, chega-se a 134 
duas propostas: 1) passagem do item para o terceiro da Ordem do Dia e 2) passagem do 135 
item para o quinto da Ordem do Dia. Em votação, a proposta “2” é aprovada com 14 votos 136 
favoráveis, 4 votos favoráveis à proposta “1” e 9 abstenções, passando o item a ser o 137 
quinto da Ordem do Dia. Ordem do Dia. Ata da II sessão ordinária de 2016 ocorrida no 138 
dia 8 de março de 2016. É solicitada alteração do trecho constante na linha 188 “[...] o 139 
ConsUni apreciou catálogos de disciplinas, o que não ocorre no momento” para: “o 140 
ConsEPE apreciou um único documento, denominado ‘Projeto Pedagógico das 141 
Engenharias’, o que não ocorre no momento”. Ainda, na linha 190, solicita-se a alteração 142 
do acrônimo “ConsUni” para o acrônimo “ConsEPE”. Acatadas as solicitações de 143 
alteração, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 144 
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão Pública, 145 
modalidade a distância. Professor Daniel lê alguns pontos da Comunicação Interna nº 146 
051/2016/PROEC e esclarece que o Projeto Pedagógico (PP) do curso é elaborado pela 147 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), cabendo à UFABC, apenas, aderir ou não o 148 
programa. Justifica que a urgência da aprovação do assunto deve-se ao curto prazo do 149 
edital lançado pela CAPES. Passa a palavra às professoras Lúcia Franco e Maria Gabriela, 150 
que complementam a apresentação e ressaltam a importância do curso para o corpo técnico 151 
administrativo da Universidade. Em discussão, há diversas manifestações favoráveis ao 152 
item. Ainda, alguns conselheiros mencionam preocupação quanto ao fato de o assunto não 153 
ter sido apreciado por nenhuma outra instância. Sugere-se que as tabelas mencionadas no 154 
projeto sejam atualizadas. A área demandante informa que fará o possível para realizar as 155 
atualizações antes da submissão do projeto. Findas as discussões, o documento é 156 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Apreciação do plano de curso do 157 
mestrado em Economia. Professor Dalpian relata que o item já foi apresentado e discutido 158 
na sessão anterior a esta, e aguardava somente o parecer do ConCECS. Passa a palavra ao 159 
professor Bruno Rocha que justifica a ausência da professora Ana Fava, coordenadora do 160 
curso, e se coloca à disposição para esclarecimentos. Em discussão, sugerem-se as 161 
seguintes propostas de alteração: a) alteração dos nomes das disciplinas Macroeconomia A 162 
e B e Microeconomia A e B, de modo a facilitar a diferenciação entre elas. Proposta 163 
acatada pela área demandante; b) supressão da tabela com a grade de disciplinas. Proposta 164 
acatada pela área demandante; c) supressão do item 5.3. Proposta retirada pelo proponente 165 
após esclarecimentos da área demandante. Findas as discussões, o documento, com as 166 
alterações é encaminhado para votação e aprovado com 23 votos favoráveis e 5 abstenções. 167 
Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Economia Política Mundial. Professor 168 
Dalpian inicia o assunto relatando o fluxo da proposta entre as instâncias. Passa a palavra 169 
ao proponente, professor Paris Yeros, que apresenta informações sobre o curso, tais como 170 
estrutura, aspectos técnicos, objetivos, histórico no cenário nacional e internacional e sua 171 
aderência aos objetivos da UFABC. Após a apresentação, o pró-reitor de pós-graduação 172 
informa que seu posicionamento é contrário à aprovação, pois acredita que a proposta não 173 
está suficientemente madura, ainda que tenha sido aprovada na Comissão de Pós-174 
Graduação (CPG), quando foram solicitadas algumas alterações, dentre as quais o corte de 175 
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10 docentes do programa, o que o pode ter enfraquecido e demonstrado a necessidade de 176 
mais tempo para seu aprimoramento e melhor avaliação pela CAPES, caso seja aprovada. 177 
Dado seu posicionamento, abre mão de suas falas como área demandante, sendo essas 178 
transferidas ao proponente. Em discussão, diversos conselheiros parabenizam a proposta e 179 
apontam ser importante para a Universidade, no entanto, há indicação de lacunas no 180 
programa, tais como o número reduzido de docentes em relação à proposta inicial e o 181 
número dos que não possuem experiência em orientação na Pós-Graduação, possíveis 182 
complicações no compartilhamento de disciplinas e o número de créditos. O proponente 183 
esclarece que o corte no número de professores foi uma demanda da CPG; neste aspecto, 184 
estranha ser este um fato motivador para a não aprovação da proposta. Quanto aos 185 
docentes sem experiência em orientação na pós-graduação não consideram um aspecto 186 
crítico e, quanto às disciplinas compartilhadas, já foram levados em conta diversos 187 
aspectos, já corrigidos, e agora consideram que será benéfico tanto para o curso quanto 188 
para o aspecto interdisciplinar da UFABC. Aponta, também, que todas as recomendações 189 
da Comissão de Pós-Graduação foram acatadas e as complicações encontradas naquela 190 
instância, resolvidas. Outros conselheiros corroboram os aspectos levantados pelo 191 
proponente e informam a existência de cartas de universidades nacionais e internacionais 192 
recomendando a criação do curso. Apontam, ainda, que o parecer do Conselho do 193 
ConCECS foi favorável à aprovação. Ressalta-se a importância do programa para a 194 
UFABC e indica-se que a Universidade é carente de programas com essas características e 195 
que fortaleçam as opções de pós-graduação para o Bacharelado em Ciências e 196 
Humanidades (BC&H). São feitas comparações entre programas aprovados anteriormente 197 
e nota-se que não existem diferenças críticas. Considerando todos os apontamentos das 198 
discussões e prestados os devidos esclarecimentos, alguns conselheiros apoiam que a 199 
proposta possui condições de ser aprovada, porém propõem a retirada da tabela “7.3 Grade 200 
Curricular”, o que é acatado. Não havendo mais discussões, o documento é encaminhado 201 
para a votação e aprovado com 20 votos favoráveis, 1 contrário e 4 abstenções. 202 
Interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressões 203 
Disciplinares Discentes ao discente de graduação Marcos Vinícius Monteiro da Rocha no 204 
processo 23006.000231/2016-34, de apuração de conduta disciplinar discente. Dada a 205 
ausência do solicitante, o item é relatado pelo representante discente de graduação Fábio. 206 
Ele informa que o requerente não busca reversão da sanção aplicada pela Comissão de 207 
Transgressões Disciplinares Discentes (CTDD), mas a alteração da data de início da 208 
suspensão, de modo que o aluno não perca o período de provas. Salienta que o ato de forjar 209 
a assinatura de seu orientador foi uma medida desesperada, uma vez que ele necessitava 210 
daquela assinatura para dar continuidade a seu estágio e o orientador não se encontrava na 211 
Universidade. Em discussão, diversos conselheiros expõem considerar o ocorrido, um fato 212 
muito grave. Argumenta-se que a aplicação da sanção é também um papel da 213 
Universidade, como educadora. Findas as  discussões, o recurso é encaminhado para 214 
votação e não acolhido, com 4 votos favoráveis, 20 contrários e 1 abstenção. Revisão do 215 
Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Gestão. O relator, professor José Fernando 216 
passa a palava ao vice-diretor do CECS, professor Harki Tanaka, que solicita a retirada de 217 
pauta. A Mesa acatou a solicitação, uma vez que ela foi solicitada pela área demandante do 218 
item. Expediente. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 219 
Professor Dácio Roberto Matheus salienta que o item já se encontra há duas reuniões no 220 
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Expediente, não conseguindo ser apreciado. Explica que o item já foi aprovado pela CG, 221 
podendo compor a pauta diretamente na Ordem do Dia, porém, a própria área demandante 222 
optou por incluí-lo no Expediente. Questina a área demandante se acata uma promoção à 223 
Ordem do Dia, e, caso se julgue necessário, nela mantenha o assunto por mais de uma 224 
sessão. Acatada a sugestão, acorda-se que o item comporá a Ordem do Dia da próxima 225 
sessão. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o vice-reitor agradece 226 
a presença de todos e encerra a sessão às 18h13. Do que para constar, nós, Thiene Pelosi 227 
Cassiavillani, chefe da Divisão de Conselhos em exercício; Daniely Dias Campos e Natália 228 
Paranhos, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-229 
geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, 230 
Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 231 
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