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Ata nº 006/2016/Ordinária/ConsEPE

Aos 12 dias do mês de jul1 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bairro Santa Terezinha3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2014 
magnífico reitor, Klaus Capelle5 
presença dos seguintes conselheiros6 
adjunto de extensão e cultura;7 
Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; 8 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas9 
Neves, representante docente do 10 
Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação;11 
Borja Reis, representante docente CECS;12 
suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC);13 
representante docente do CECS;14 
Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC;15 
graduação; Fernando Costa Mattos, representante suplente docente do CCNH;16 
de Lima, representante docente do CECS;17 
de graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; 18 
Ramos, pró-reitora de pesquisa;19 
Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; 20 
Ciência e Tecnologia (BC&T); 21 
CMCC; Pieter Willem Westera, representante su22 
Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado e23 
Miotto, diretor do CCNH. 24 
Siqueira, representante dos discentes de pós25 
representante dos técnicos administrativos;26 
coordenadores de pós-graduação e27 
administrativos. Não votantes28 
Cordeiro, secretária-geral. 29 
de Conselhos; Daniely Dias Campos, 30 
em administração da Secretaria31 
professor Dácio Roberto Matheus, 32 
professor Dácio justifica a ausência do reitor,33 
Brasília para reuniões junto ao M34 
Tecnologia, Inovação e Comunicação35 
Consonni para compor a Mesa36 
Ministério Público Federal37 
uma representação, com o auxílio da Procuradoria Jurídica da UFABC, solicitando a colaboração38 
das esferas municipais, estaduais e federais da região no que diz respeit39 
no entorno dos campi. Avalia a reunião como produtiva, afirmando que os procuradores do MPF 40 
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julho do ano de 2016, no horário das 14h, na sala
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 

Bairro Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a VI sessão ordinária d
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada 

Klaus Capelle, e presidida pelo vice-reitor, Dácio Roberto Matheus,
conselheiros: Adalberto Mantovani Martiniano

adjunto de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pós
Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; Annibal Hetem Júnior, diretor do 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);
Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

ho, representante dos coordenadores de graduação;
Borja Reis, representante docente CECS; Débora Maria Rossi de Medeiros, representante 
suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC);

docente do CECS; Diana Moreira dos Santos, representante discente de graduação;
Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Fabio Willy Parno, representante discente de 

Fernando Costa Mattos, representante suplente docente do CCNH;
de Lima, representante docente do CECS; Henrique Ferreira dos Santos, representante discente 

Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; 
reitora de pesquisa; Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação;

reitora de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante suplente docente do 

Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH;
Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) e Ronei 
Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Não há. Ausentes
Siqueira, representante dos discentes de pós-graduação; Glória Maria Merola de Oliveira, 
representante dos técnicos administrativos; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos

graduação e Paulo Luiz dos Reis, representan
votantes: Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação e 

geral. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, 
Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani

Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente em exercício, 
professor Dácio Roberto Matheus, inicia a sessão às 14h11, com os informes da Reitoria

a ausência do reitor, professor Klaus Capelle
ília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao 

e Comunicação (MCTIC). No ensejo, convida a
Consonni para compor a Mesa; 2) Afirma ter participado, nesta data, de

ederal (MPF) de São Bernardo do Campo, órgão ao qual foi apresentada 
uma representação, com o auxílio da Procuradoria Jurídica da UFABC, solicitando a colaboração
das esferas municipais, estaduais e federais da região no que diz respeit

. Avalia a reunião como produtiva, afirmando que os procuradores do MPF 
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concordaram em auxiliar a Universidade, emitindo recomendações de iniciativas a diversos 41 
órgãos, inclusive ao MEC. Informes dos Conselheiros: 1) o representante discente de 42 
graduação, Henrique Ferreira dos Santos, menciona haver na UFABC iniciativas de alunos e 43 
entidades de promover aulões e minicursos gratuitos para os discentes, em que são arrecadados 44 
alimentos para doação. Relata ter sido informado que há outros discentes oferecendo aulas, 45 
porém, pagas, o que não é permitido dentro das dependências da UFABC. Tal fato culminou na 46 
suspensão da possibilidade de discentes realizarem reservas de sala, o que interrompeu as aulas 47 
que estavam sendo promovidas gratuitamente. Afirma haver uma comissão instaurada para 48 
apurar possíveis transgressões, mas solicita celeridade, uma vez que as aulas e cursos gratuitos 49 
estão sendo prejudicados. Professor Dácio informa que o assunto chegou ao conhecimento da 50 
Reitoria e afirma que se estão apurando os fatos. Porém, deve-se procurar mecanismos que não 51 
impeçam as boas iniciativas de terem continuidade durante as apurações. Pensar-se-á em 52 
mecanismos para formalizar as ações idôneas para que não suscitem dúvidas e não sejam 53 
interrompidas. Ordem do Dia. Ata da IV sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 10 de 54 
maio e 7 de junho de 2016. Em discussão são solicitadas correções ortográficas. Acatadas as 55 
solicitações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. Ata da V 56 
sessão ordinária de 2016, realizada no dia 21 de junho de 2016. Não havendo manifestações, o 57 
documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. Alteração da Resolução 58 
ConsEPE nº 139, de 27 de setembro de 2012, que regulamenta as normas para criação, alteração 59 
e extinção de disciplinas dos Cursos de Graduação da UFABC. A relatora, Andréia Silva, lê seu 60 
parecer, com as seguintes propostas de alterações: 1) onde se lê: “Art. 1º Alterar o parágrafo 2º 61 
do artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 139, de 27 de setembro de 2012, que passa a vigorar com 62 
a seguinte redação: ‘Cada Bacharelado Interdisciplinar poderá incluir no seu projeto pedagógico 63 
uma lista de disciplinas de Opção Limitada própria, a partir do catálogo de disciplinas da 64 
UFABC’”, leia-se “Art. 1º Suprimir o parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 139, 65 
de 27 de setembro de 2012”; 2) inclusão do seguinte artigo: “Art. 3° as adequações nos PPCS do 66 
BCT e BCH deverão ser apreciadas pelo ConsEPE até a sua XI reunião ordinária de 2016, 67 
seguindo o fluxo determinado pela resolução ConsEPE 140.” e 3) inclusão, nas cláusulas de 68 
promulgação, dos seguintes dispostos: i) “o disposto no Art. 45 do regimento da UFABC” e ii) 69 
“o disposto no §2°, do Art. 2°, da resolução ConsEPE nº 140”. Professora Paula agradece o 70 
relato, destacando que a relatora refletiu além do foi debatido no Expediente deste Conselho, e, 71 
como área demandante, acata as sugestões da relatoria. Ainda em discussão são apresentadas 72 
algumas preocupações, conforme: a) garantir que, na lista de disciplinas do BC&T, haja, ao 73 
menos, 57 créditos de disciplinas obrigatórias ou de opção limitada de cada pós-BI a ele 74 
vinculado; b) garantir que, na lista de disciplinas do BC&H, haja, ao menos, 81 créditos de 75 
disciplinas obrigatórios ou de opção limitada de cada pós-BI a ele vinculado. c) que as 76 
disciplinas criadas que não possuírem vínculos com os cursos pós-BI, tenham indicação de quem 77 
por elas é responsável e compromisso de que serão ofertadas; d) estabelecer diretrizes gerais para 78 
a Universidade, com criação de faixas percentuais que orientem aqueles que irão revisar ou 79 
propor cursos, quanto ao número de créditos desejáveis para cada categoria da disciplina; e) que 80 
a oferta de disciplinas de opção limitada dos cursos seja realizada de maneira adequada para que 81 
o discente possa construir sua grade. A área demandante compromete-se a auxiliar a construção 82 
das listas para que se tenham as garantias mencionadas quanto a cursar apenas um curso pós-BI 83 
mantendo-se o mínimo de créditos de disciplinas de cada curso pós-BI que corresponda, pelo 84 
menos, ao mínimo de créditos de disciplinas de opção limitada do BI correspondente. Em 85 
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relação às faixas percentuais, serão previstas no Regimento Único da Graduação que já está em 86 
formulação. Há, ainda, uma proposta de que seja ampliada a quantidade de representantes 87 
discentes nas comissões que estabelecem os horários de oferta de disciplinas, de modo que eles 88 
sejam definidos de maneira mais adequada aos estudantes. Proposta acatada pela área 89 
demandante. Quanto ao documento em discussão há as seguintes propostas de alteração: a) 90 
alteração do Art. 2º, de modo que passe a versar: “As listas de disciplinas de opção limitada nos 91 
Projetos Pedagógicos dos Bacharelados Interdisciplinares deverão ser apreciadas pelo ConsEPE 92 
até a sua XI reunião ordinária de 2016, seguindo o fluxo determinado pela resolução ConsEPE 93 
140” e b) alteração do Art. 3º, de modo que passe a versar: “Os alunos ingressantes até o ano de 94 
2016 poderão escolher suas disciplinas de opção limitada dentro do rol de disciplinas 95 
obrigatórias dos cursos específicos vinculados ao BI de ingresso”. As propostas são acatadas 96 
pela área demandante. Findas as discussões, o documento é encaminhado para votação e 97 
aprovado por unanimidade. Diversos conselheiros agradecem a representante dos técnicos 98 
administrativos, Andréia, pelo excelente trabalho prestado realizado em sua relatoria, 99 
mencionando ser um novo parâmetro a ser seguido por todos os conselheiros.  Como nenhum 100 
dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor  em exercício agradece a presença de todos 101 
e encerra a sessão às 15h37. Do que para constar, nós, Soraya Cordeiro, secretária-geral; Fabiane 102 
de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 103 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral, lavramos e 104 
assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 105 
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