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Aos 21 dias do mês de junho 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 V sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 
Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada pelo magnífico reitor, Klaus 4 
Capelle, e presidida pelo vice-reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes 5 
conselheiros: Adalberto Montovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e 6 
cultura; Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; Annibal Hetem Júnior, diretor 7 
do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro 8 
Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 9 
Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente CECS; Débora Maria Rossi de Medeiros, 10 
representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 11 
Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Fábio Willy Parno, representante discente de 12 
graduação; Fernando Costa Mattos, representante suplente docente do CCNH; Gustavo Martini 13 
Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Henrique Ferreira dos Santos, representante discente de 14 
graduação; Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Maria Cecília Leonel Gomes dos 15 
Reis, vice-coordenadora do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Paula Ayako 16 
Tiba, pró-reitora de graduação; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Pedro Galli 17 
Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna 18 
Claessens, representante suplente docente do CMCC e Pieter Willem Westera, representante 19 
suplente docente do CCNH. Ausências justificadas: Carolina Moutinho Duque de Pinho, 20 
representante dos coordenadores de graduação; Denise Consonni, representante docente do 21 
CECS e Gloria Maria Merola de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Ausentes: 22 
Débora Correa de Siqueira, representante discente de pós-graduação; Diana Moreira dos Santos, 23 
representante discente de graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; 24 
Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-graduação; Maria Gabriela 25 
da Silva Martins da Cunha Marinho, representante docente do CECS; Marina Bepo Garcia, 26 
representante discente de graduação e Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos 27 
administrativos. Não votantes: Patrícia Guilhermitti Pereira, chefe da Assessoria de 28 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Paula Priscila Braga, membro do GT-BAT; 29 
Soraya Cordeiro, secretária-geral e Vanessa Elias de Oliveira, membro do GT-BAT. Apoio 30 
administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Natália Paranhos e 31 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum 32 
legal, o presidente em exercício, professor Dácio Matheus, inicia a sessão às 14h19 com os 33 
informes da Reitoria: 1) justifica a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontra em 34 
Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC), Associação Nacional dos 35 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e Ministério da Ciência, 36 
Tecnologia e Inovação e Comunicação (MCTIC) e deverá retornar na quinta-feira. No ensejo, 37 
convida professor Gustavo Dalpian para compor a Mesa. Informes dos Conselheiros: 1) o pró-38 
reitor adjunto de pesquisa, professor Igor, passa a palavra a Patrícia Guilhermitti, chefe da 39 
Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC) que apresenta o relatório anual da 40 
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Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2015. Explica o histórico de 41 
atuação da CPCo, sua composição e passa a detalhar as solicitações analisadas pela Comissão no 42 
ano de 2015: foram 37 solicitações, das quais 15 aprovadas e 22 aprovadas com recomendações, 43 
apresentando uma variação de 29% em relação ao total. Apresenta, então, as parcerias celebradas 44 
de 2010 a 2015, cujo valor total atinge R$ 43.962.982,38; 2) professor Peter informa que foi 45 
homologada a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece normas 46 
de ética em pesquisa, especificamente, nas Ciências Humanas e Sociais. Acrescenta que, em 47 
princípio, todos os estudos que envolvem seres humanos ou dados de seres humanos devem 48 
passar pelo sistema CEP/CONEP por meio do sistema Plataforma Brasil. No entanto, algumas 49 
categorias de atividade nestas áreas não mais são sujeitas à avaliação do CEP: I – pesquisa de 50 
opinião pública com participantes não identificados; II – pesquisa que utilize informações de 51 
acesso público, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; III – pesquisa que 52 
utilize informações de domínio público; IV - pesquisa censitária; V - pesquisa com bancos de 53 
dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual; VI - 54 
pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica; VII 55 
- pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e 56 
contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar 57 
o sujeito e VIII – atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou 58 
treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou 59 
de profissionais em especialização. Acrescenta que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ainda 60 
está avaliando a quais pesquisas isso se aplica e está aberto a esclarecer possíveis dúvidas da 61 
comunidade. Professor Dácio questiona como os pesquisadores interessados podem entrar em 62 
contato com o Comitê. Apresenta-se o endereço eletrônico destinado a esse fim: 63 
cep@ufabc.edu.br e, ainda, é informado que os pesquisadores podem procurar os representantes 64 
de seus Centros no CEP, cujos nomes estão disponíveis na página do Comitê: 65 
http://cep.ufabc.edu.br. Professor Dácio, então, solicita que tais informações sejam disseminadas 66 
por meio de nota no Comunicare. Ordem do Dia. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e 67 
Tecnologia (BA&T). Professora Paula Braga, proponente do item, apresenta as alterações 68 
realizadas no documento após as últimas discussões no ConsEPE: a) alteração da redação do 69 
documento no que se refere aos conceitos orientadores do projeto: Arte e Tecnologia no Brasil, 70 
Inserção e importância do curso para a UFABC e Justificativa de oferta do curso; b) inserção de 71 
uma lista de atividades profissionais que poderão ser exercidas pelo egresso; c) no item 72 
“Organização Curricular”, foram incluídas justificativas para oferta de cursos em modalidade 73 
semipresencial e uma tabela de eixos/disciplinas. Ainda, foram revisadas as siglas de disciplinas 74 
já existentes; d) foi incluída, no item 9.2, uma menção ao projeto futuro de criação de uma pós-75 
graduação em Arte e Tecnologia, conforme redação elaborada pelo professor Dalpian; e) foram 76 
retirados os nomes no item “Núcleo Docente Estruturante, assim como a menção das várias 77 
formações dos Grupos de Trabalho (GT); f) foram revisadas as ementas no rol de disciplinas e g) 78 
foram definidas disciplinas optativas do Bacharelado Interdisciplinar (BI), independentemente da 79 
existência de cursos pós-BI. Em discussão, são realizadas as seguintes propostas e sugestões: 1) 80 
no corpo do texto, quando citados os cursos de formação específica, inclusão do texto “a serem 81 
definidos por chamadas em edital específico, de acordo com a Resolução ConsUni nº 151.” 82 
Acatado; 2) deslocamento das questões infraestruturais, como o dimensionamento de docentes, 83 
para documentos complementares que não constem no sumário do Projeto Pedagógico do Curso 84 
(PPC). Acatado. Professora Paula explica que o rol de disciplinas será mantido em documento 85 
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Anexo e será criado outro documento com as informações históricas e infraestruturais em relação 86 
à proposta. Nesse segundo documento, constarão o dimensionamento de docentes, os 87 
detalhamentos acerca dos cursos de formação específica pensados e, ainda, uma seção específica 88 
que tratará do horizonte pós-BAT; 3) dissociação do rol de disciplinas, constante nas páginas 53 89 
a 64, do documento, transformando-o em Anexo ao PPC. Acatado; 4) na página 16, supressão do 90 
trecho “Para exemplificar as possíveis linhas de formação especifica que podem ser oferecidas 91 
para egressos do BAT que queiram continuar suas formações na UFABC, estão incluídos anexos 92 
a este documento com os perfis de três possíveis cursos de formação específica: Bacharelado em 93 
Tecnologias do Entretenimento, Bacharelado em Museologia e Curadoria e Bacharelado em 94 
Produção e Gestão Cultural. A infraestrutura física necessária para o acolhimento do BAT, com 95 
seus perfis de formação, está detalhada no item 14 deste documento. A infraestrutura foi prevista 96 
para o oferecimento de 180 vagas, distribuídas entre três perfis de formação e dois turnos.” 97 
Professor Dácio explica que a proposta de inclusão do texto “a serem definidos por chamadas em 98 
edital específico, de acordo com a Resolução ConsUni nº 151.” quando citados os cursos de 99 
formação específica contempla essa proposta; 5) na página 17, primeiro parágrafo, supressão da 100 
palavra “obrigatórios”. Acatado; 6) na página 18, alteração da redação, de modo que, onde se lê: 101 
“A UFABC, que em poucos anos constituiu programas de excelência em ciência, tecnologia e 102 
humanidades, possui todos os requisitos para formar um profissional completo e critico. Além 103 
disso, o curso pretende colaborar de forma ampla na difusão da arte contemporânea na 104 
comunidade UFABC e região, atuando em 4 frentes”, leia-se “A UFABC, que em poucos anos 105 
constituiu programas de excelência em ciência, tecnologia e humanidades, possui todos os 106 
requisitos para formar um profissional completo e crítico. Além disso, o curso pretende colaborar 107 
de forma ampla na produção e difusão da arte contemporânea na comunidade UFABC, da região 108 
e do país, atuando, principalmente, em 4 frentes”. Acatado; 7) na página 18, inclusão do subitem 109 
4.2, “Perspectiva de expansão do curso e da área na UFABC”, com a seguinte redação: “Assim 110 
como nas outras áreas de atuação da UFABC, deseja-se que Arte e Tecnologia se tornem 111 
referência nacional no que tange qualidade da produção científica, acadêmica e artística 112 
produzida por seus atores. Também vislumbra-se que os profissionais aqui formados se tornem 113 
referência na área, fundamentando sua formação nos princípios da excelência, inclusão social e 114 
interdisciplinaridade. Uma vez contratados os primeiros docentes, e montados os primeiros 115 
laboratórios, será incentivada a construção de programas que vão além da graduação, passando 116 
por cursos de aperfeiçoamento e especialização, mas principalmente cursos de pós-graduação 117 
stricto sensu em níveis de Mestrado e Doutorado. É fundamental que os discentes do BAT 118 
tenham oportunidade de interagir com projetos inovadores de vanguarda na área das artes, bem 119 
como interagir com estudantes de pós-graduação. Essas ações farão com que o BAT siga os 120 
mesmos passos de sucesso do BC&T e do BC&H.” Acatado; 8) na página 19, supressão do 121 
parágrafo “As vagas ofertadas tem 3 (três) modalidades de concorrência: a) vagas reservadas 122 
para estudantes oriundos de escolas públicas; b) vagas reservadas para Pessoas com Deficiência 123 
(PcD); c) vagas de ampla concorrência.” Acatado; 9) na página 20, alteração da redação, de 124 
modo que, onde se lê : “Todos os alunos podem, ainda, solicitar ajuste de matrículas (alterando 125 
as matrículas em disciplinas solicitadas/realizadas previamente e adicionando outras disciplinas, 126 
se for de seu desejo).”, leia-se “Todos os alunos podem, ainda, solicitar ajuste de matrículas, de 127 
acordo com normas específicas. Acatado; 10) na página 21, alteração da redação, de modo que, 128 
onde se lê: “critérios de jubilação (desligamento do curso)”, leia-se “critérios de desligamento do 129 
curso”. Acatado; 11) na página 28, alteração da redação, de modo que, onde se lê “o BAT 130 



 

4 

 

trabalha com um eixo genérico chamado Ciências Naturais, incorporando três eixos já existentes: 131 
Estrutura da Matéria, Processos de Transformação e Energia.”, leia-se “o BAT trabalha com um 132 
eixo chamado Ciências Naturais, incorporando três eixos já existentes: Estrutura da Matéria, 133 
Processos de Transformação e Energia.” Professora Paula afirma que os eixos serão utilizados tal 134 
como já se configuram, não sendo mais unidos em um grande eixo chamado “Ciências 135 
Naturais”; 12) na página 31, inclusão do tempo de dedicação em sala + Teoria + Prática + 136 
Individual (TPI) para cada disciplina apresentada na tabela. Acatado; 13) na página 40, supressão 137 
do parágrafo “Por isso, a realização de estágios extracurriculares no Bacharelado em Arte e 138 
Tecnologia condiciona-se ao cumprimento da Resolução ConsEP XX/XXXX, que regulamenta 139 
as normas para a realização de estagio não obrigatório, estabelecendo que podem realizar o 140 
estagio não obrigatório estudantes que tenham cursado com aproveitamento pelo menos 50 141 
créditos dentre as disciplinas obrigatórias do curso.”, mencionando-se, apenas, que os estágios 142 
extracurriculares serão regulamentados por Resolução específica do ConsEPE. Acatado; 14) na 143 
página 44, supressão da menção aos quatro técnicos de laboratório. Acatado; 15) na página 45, 144 
alteração da redação, de modo que, onde se lê “Alem dos técnicos”, leia-se “Além de acomodar 145 
os técnicos”. Acatado. 16) na página 49, supressão do item 15 do documento, transferindo-o para 146 
documento complementar. Acatado; 17) na página 50, no item 15.1, que trata do Núcleo Docente 147 
Estruturante, reportar-se à Resolução ConsEPE nº 179, de 21 de julho de 2014, que institui o 148 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos Cursos de Graduação da UFABC e 149 
estabelece suas normas de funcionamento. Acatado; e 18) na página 53, inserção das 150 
recomendações para as disciplinas listadas no rol de disciplinas, conforme mencionado 151 
anteriormente, na página 17. Acatado. Menciona-se, ainda, o fato de algumas disciplinas não 152 
terem ementas e bibliografias completas. É respondido que há disciplinas cujas ementas e 153 
bibliografias ainda não foram elaboradas. Neste momento, registra-se o compromisso de que 154 
cada uma dessas disciplinas, quando elaboradas, passarão pelo crivo da Comissão de Graduação 155 
(CG). Não havendo mais manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado 156 
com 1 voto contrário. Expediente. Alteração da Resolução ConsEPE nº 139, de 27 de setembro 157 
de 2012, que regulamenta as normas para criação, alteração e extinção de disciplinas dos Cursos 158 
de Graduação da UFABC. Professora Paula Tiba, pró-reitora de graduação, inicia seu relato e 159 
explica que foi durante as discussões do PPC do BAT, na última reunião, que os conselheiros 160 
questionaram a necessidade de alteração do parágrafo 2° do Art. 2° da Resolução ConsEPE 161 
n°139, que versa que “As disciplinas de Opção Limitada de um Bacharelado Interdisciplinar 162 
serão todas as disciplinas Obrigatórias dos cursos específicos vinculados a este Bacharelado” e, 163 
portanto, impede a criação do BAT no caso de não serem criados seus cursos específicos. Em 164 
discussão, conselheiro propõe que o trecho “[...] serão definidas pelas coordenações do 165 
respectivo [...]”, no Art. 1°, seja alterado para o singular. Acatado. São realizados apontamentos, 166 
tais como o impacto da alteração nos demais bacharelados e nas atribuições das coordenações, 167 
assim como na distribuição da carga didática dos docentes. Questiona-se quanto ao fluxo do 168 
processo de criação de disciplinas e a área demandante esclarece que o fluxo permanece 169 
conforme consta na Resolução ConsEPE n°140. Após demais considerações, levanta-se uma 170 
Questão de Ordem com a propositura de que o assunto seja retirado da pauta, uma vez que a 171 
questão referente ao BAT se trata de um caso omisso e já foi analisado pela Comissão de 172 
Graduação (CG), como previsto na Resolução. Após discussões, argumenta-se que o assunto 173 
deve ser deliberado, uma vez que impacta outros aspectos dos demais BI. São feitas, então, as 174 
seguintes propostas de alteração para o parágrafo 2° do Art. 2°, a saber: I) “Serão indicadas pelas 175 
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coordenações e aprovadas nos PP”; II) “Os PPCs dos bacharelados interdisciplinares poderão 176 
incluir disciplinas de opção limitada própria, a partir do catálogo de disciplinas da UFABC.”; III) 177 
”Cada Bacharelado Interdisciplinar poderá incluir no seu PPC disciplinas de opção limitada 178 
próprias, a partir do catálogo de disciplinas da UFABC” e IV) supressão do parágrafo e, desta 179 
maneira, as matérias seriam listadas no próprio PPC. É apontado que relacionar as disciplinas de 180 
opção limitada ao PPC engessaria o processo ao longo do tempo. A área demandante esclarece 181 
que as propostas II, III ou IV contemplam o objetivo inicial. Não havendo mais manifestações, o 182 
item passa para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Como nenhum dos participantes 183 
deseja fazer uso da palavra, o presidente em exercício agradece a presença de todos e encerra a 184 
sessão às 16h38. Do que para constar, nós, Soraya Aparecida Cordeiro, secretária-geral; Fabiane 185 
de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 186 
Thiene Pelosi Cassiavillani assistentes em administração da Secretaria-Geral, lavramos e 187 
assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 188 
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