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Aos 18 dias do mês de outubro 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), localizada na Av. dos 2 

Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a IX sessão ordinária do Conselho de 3 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2016, previamente convocada e presidida 4 

pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 5 

Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de 6 

extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Annibal Hetem 7 

Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 8 

Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 9 

(CCNH); Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; 10 

Denise Consonni, representante docente do CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro 11 

de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fábio Willy Parno, representante discente de 12 

graduação; Gilson Lameira de Lima, representante suplente docente do CECS; Glória Maria 13 

Merola de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Henrique Ferreira dos Santos, 14 

representante discente de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; Jair 15 

Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Klaus Frey, representante suplente docente 16 

do CECS; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Leonardo Lira Lima, 17 

representante suplente dos técnicos administrativos; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora 18 

de pesquisa; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-graduação; 19 

Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador 20 

do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante 21 

suplente docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH; 22 

Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 23 

(BC&H) e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Andréia Silva, 24 

representante dos técnicos administrativos; Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente 25 

do CECS e Luciana Zaterka, representante docente do CCNH. Ausentes: Débora Correa de 26 

Siqueira, representante dos discentes de pós-graduação; Diana Moreira dos Santos, representante 27 

discente de graduação e Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos. Não 28 

votantes: Soraya Cordeiro, secretária-geral; Francisco de Assis Comarú, docente do CECS; 29 

Marcelo Modesto da Silva, docente do CECS; Jorge Tomioka, docente do CECS; Jacqueline 30 

Anjolim, discente de graduação; Vagner Guedes de Castro, Chefe da Divisão Acadêmica. Apoio 31 

administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias 32 

Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, 33 

secretária-executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, professor Klaus, 34 

inicia a sessão às 14h14 com os Informes da Reitoria: 1) professor Klaus informa que, por 35 

solicitação de diversos conselheiros do ConsEPE e do Conselho Universitário (ConsUni), a 36 

Reitoria, Secretaria-Geral e Procuradoria Federal da UFABC,  estão estudando possibilidades de 37 

reestruturação da pauta dos Conselhos Superiores. Com o passar do tempo, tem se percebido que 38 

a sessão de Informes dos Conselheiros está sendo utilizada para além de informar, se trazer 39 

demandas da comunidade, com questionamentos, sugestões, solicitações à Mesa. Considera 40 
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importante essas demandas da comunidade, mas avalia que os Conselhos Superiores são 41 

mecanismos de tomada de decisão. Desse modo,  estão sendo avaliadas formas de tratar esses 42 

assuntos paralelos de maneira adequada e, ainda, garantir as deliberações. Comunica que, 43 

provavelmente, na próxima sessão ordinária do ConsEPE será feita uma experiência com a nova 44 

estrutura; 2) comunica que as negociações acerca do Orçamento da UFABC para 2017 chegou 45 

ao limite com o Ministério da Educação (MEC), porém ainda está muito aquém do necessário 46 

para as atividades. Afirma que este ano o valor  é menor do que ano passado, no Projeto de Lei 47 

Orçamentaria Anual (PLOA). Informa que, neste momento, a negociação ocorre junto à 48 

parlamentares que podem solicitar emendas nacionais, que vão para as universidades federais em 49 

todo o Brasil. Construiu contatos com o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos 50 

Deputados, o deputado Arnaldo Farias de Sá e com o presidente da Comissão de Ciência, 51 

Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara dos Deputados, o deputado Alexandre Leite. 52 

Acrescenta que foi solicitada uma emenda no valor de R$ 500 milhões junto à Comissão de 53 

Educação e  outra  no valor de R$ 400 milhões à Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e 54 

Comunicação. Relata que as duas Comissões aprovaram os pedidos quanto ao mérito e  agora as 55 

solicitações irão tramitar nas demais instâncias. Informes dos Conselheiros: 1) o representante 56 

discente de graduação, Fábio, informa que alguns cursos estão aprovando e divulgando seus 57 

planejamentos antes da aprovação dos projetos pedagógicos pelo ConsEPE. Ressalta que o fato é 58 

prejudicial aos alunos, que podem ter seus planejamentos invalidados caso esses projetos não 59 

tenham aprovação. Informa que há casos de algumas engenharias que divulgaram dois 60 

planejamentos, um com o projeto vigente e outro com o projeto modificado. Solicita então, que 61 

os cursos aguardem a deliberação do ConsEPE antes da divulgação. Ordem do Dia: Ata da VIII 62 

sessão ordinária de 2016, realizada no dia 27 de setembro de 2016. Não há manifestações. O 63 

item é encaminhado para votação e aprovado com 4 abstenções. Revisão do Projeto Pedagógico 64 

das Engenharias. Professor Klaus relembra que esse assunto foi bastante discutido na última 65 

reunião, ficando pendente a classificação de algumas disciplinas como obrigatórias, de opção 66 

limitada ou livres. Professor Annibal faz a apresentação do novo documento, sendo esse bem 67 

mais enxuto e acrescido das alterações acatadas na reunião anterior. Em discussão são sugeridas 68 

as seguintes alterações: a) na página 22, tabela 4, alterar a classificação da disciplina Fenômenos 69 

de Transporte, de “Livres” para “Opção Limitada”, nos cursos que assim constam. Não acatado. 70 

Após votação, o resultado é 10 votos favoráveis para permanência da classificação “Livre”, 9 71 

votos favoráveis à alteração para classificação “Opção Limitada” e 5 abstenções, permanecendo 72 

a classificação original; b) na página 21, tabela 3, corrigir a convalidação da disciplina 73 

Termodinâmica Aplicada 1 para “Fenônemos de Transporte”. Acatado; c) na página 81, tabela 74 

EAU1, alterar os créditos das atividades complementares para “zero”. Acatado; d) na página 22, 75 

tabela 4, alterar a classificação das disciplinas Engenharia Unificadas I e II, de “Opção 76 

Limitada” para “Obrigatórias”, nos cursos que assim constam. Não acatado. Em votação o 77 

resultado é 5 votos favoráveis a alteração para  classificação “Obrigatórias”, 9 contrários a 78 

alteração e 10 abstenções, permanecendo a classificação original; e) na página 26, no segundo 79 

parágrafo, acrescentar a “Engenharia de Gestão” na “Síntese e Integração de 80 

Conhecimentos”.Acatado; f) revisar todo o texto alterando onde se lê “Pró-Reitoria de 81 

Extensão”, leia-se “Pró-Reitoria de Extensão e Cultura”. Acatado; g) na página 34, item 9.8 82 

Iniciação Científica, Programa PDPD, onde se lê “Seus recursos são provenientes da 83 

PROGRAD”, leia-se “Seus recursos são provenientes da ProPes”. Acatado; h) na página 36, 84 

corrigir a numeração da Resolução ConsEPE nº 72. Acatado; i) na página 45, antes do item 13 85 
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Acessibilidade, incluir como último parágrafo um registro: “Em 29 de abril de 2015 a UFABC 86 

aderiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), gerenciada pelo Instituto Brasileiro 87 

de Geografia e Estatística (IBGE)  e passou a ser nó de acesso à base de dados geoespaciais 88 

permitindo depósitos de dados georreferenciados produzidos por docentes, técnicos e discentes”. 89 

Acatado; j) na página 48 retirar o último parágrafo do item 2 que se refere à convalidação da 90 

disciplina Fundamentos de Desenhos e Projeto, por estar repetido. Acatado; k) na página 93, 91 

segunda linha, onde se lê “Engenharia Biomédica”, leia-se “Engenharia Ambiental e Urbana”. 92 

Acatado; l) na página 47 onde se lê “poderão deixar de ser ofertadas” leia-se “deverão deixar de 93 

ser ofertadas”. Não acatado; m) na página 117, item 1, corrigir o ano de ingresso de 2015 para 94 

2017. Acatado; n) na página 92, item 3, primeiro parágrafo, onde se lê “serão compensados nos 95 

créditos livres”, leia-se serão compensados nos créditos de opção limitada. Acatado; o) na página 96 

16, item 5.1, retirar o conceito I da tabela e colocar o texto como um parágrafo abaixo da tabela. 97 

Acatado; p) na página 22, tabela 4, retirar a disciplina Fenômenos de Transporte da tabela.  Não 98 

acatado e não secundado. Professor Annibal passa a palavra ao professor Marcelo Modesto que 99 

defende o documento sem alteração das classificações das disciplinas, alegando que deve ser 100 

respeitado o que as Coordenações dos cursos e as Plenárias deliberaram, sendo uma ingerência 101 

do ConsEPE realizar essa alteração. Ainda, questiona o motivo de somente as engenharias 102 

deverem ser unificadas.  A tal questionamento, professora Itana esclarece que se está deliberando 103 

neste Conselho sobre os princípios do Projeto Pedagógico das Engenharias e defende o Projeto 104 

Pedagógico da UFABC. Cita como exemplo o caso da revisão do Projeto Pedagógico do BC&T 105 

situação que houve a deliberação nas Plenárias, nos NDE, e por fim o ConsEPE alterou diversos 106 

aspectos. Portanto, conclui que não há ingerência. Solicita ainda que a discussão sobre a política 107 

da Universidade e as diretrizes para os Projetos Pedagógicos seja trazida para este Conselho. 108 

Professor Klaus posiciona-se contrário ao uso da palavra ingerência neste Conselho, posto que 109 

esse tem autonomia para deliberar dentro das atribuições regimentais e estatutárias. Findas as 110 

discussões, o documento, com alterações, é encaminhado para votação e aprovado com 1 111 

abstenção. Minuta de Resolução que Regulamenta o Programa de Assistência ao Ensino da 112 

UFABC. Professor Klaus Frey informa que substituirá a relatora Cristina Fróes, que não pôde 113 

comparecer à reunião, pois participa, neste momento, de uma banca de concurso. Lê a relatoria 114 

elaborada por sua titular, que apresenta o contexto e histórico da proposta e dá sua avaliação, é 115 

favorável à mudança do nome para Assistência ao Ensino e propõe as alterações: a) no Art. 2°, 116 

inverter a ordem dos incisos I e III, ou, suprimir o inciso I e complementar ao IV, com a redação 117 

“promover o apoio acadêmico e a interação entre os alunos de graduação, de pós-graduação e os 118 

docentes”; b) posiciona-se favorável à manutenção do Comitê Gestor, previsto no Art. 3, 119 

atribuindo-lhe a coordenação, fiscalização e avaliação do Programa; c) no Art. 4°, parágrafo 2°, 120 

propõe a redução de 30% para 25% da parcela máxima para se ministrar as aulas do curso; e d) 121 

ainda nesse Art., considera oportuno que o aluno entregue um relatório de atividades a ser 122 

avaliado pelo docente responsável pela turma. Por fim, sugere ainda que a avaliação das 123 

disciplinas permita aos alunos de graduação avaliar mais profundamente o assistente, que se 124 

formalize um programa de apoio à extensão voltado aos alunos de pós-graduação e que a 125 

atividade de supervisão do PAE por parte dos professores seja valorizada em seus relatórios de 126 

atividades anuais. Coloca-se favorável à aprovação do documento. Professor Alexandre Kihara, 127 

pró-reitor de pós-graduação, aponta que diversas das propostas foram sugeridas neste Conselho e 128 

debatidas com os diretores de Centro, na Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e também foi 129 

consultada a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). Acata as propostas da relatoria, exceto 130 
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o item c, que deixa em aberto para discussão e, quanto às sugestões administrativas, acata e 131 

ressalta que são questões dialogadas diretamente com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG). 132 

Em discussão, sugere-se que, em relação ao Art. 2°, que o inciso III passe a ser o I; sendo que o I 133 

original deve ser unido ao inciso IV, passando a ser um só. Acatado pela área demandante. 134 

Questiona-se sobre a possibilidade de a assistência abranger os alunos de pós-graduação, ao que 135 

a área demandante esclarece que esse ponto foi pensado e deve estar contemplado pela 136 

resolução, pois espera-se que isso ocorra. Chama-se a atenção para a possibilidade de o 137 

documento poder contemplar a participação dos alunos de extensão no programa, que entende 138 

haver abertura no Art. 1°, mas propõe que seja incluído, no Art. 4° do Art. 2°, “... interação entre 139 

os alunos de graduação, de pós-graduação, extensão e...”, e onde constar as matérias de 140 

graduação e pós-graduação, acrescentar a extensão. A área demandante acata, ressaltando que, 141 

conforme entendimento da conselheira, ainda antes dessa inclusão as atividades de extensão, 142 

tratando-se de ensino, já estavam incluídas na Resolução. Após discussões , área demandante 143 

acatou a proposta de reduzir de 30% para 25% percentual máximo para se ministrar as aulas do 144 

curso. Dados os esclarecimentos, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 145 

unanimidade. Calendário Acadêmico 2017. Professor Pedro Galli apresenta o assunto e explica 146 

que a proposta já foi aprovada na Comissão de Graduação (CG), instância na qual foi 147 

apresentada uma proposta alternativa, que trazia uma semana de recesso em julho, porém, foi 148 

aprovada a proposta original, conforme trazida para este Conselho. Em discussão, propõe-se 149 

adiantar em uma semana o início das aulas no primeiro quadrimestre, passando a ser dia 30 de 150 

janeiro, objetivando aumentar o intervalo de recesso entre o primeiro e segundo quadrimestre, 151 

tendo em vista que é quando são recebidos os calouros. Ainda, questiona-se o motivo para que o 152 

início das aulas não seja em fevereiro, conforme já havia sido proposto anteriormente neste 153 

Conselho. Professor Leonardo Steil, pró-reitor adjunto de graduação, esclarece que questões dos 154 

trâmites administrativos, tais como o calendário do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), são 155 

obstáculos para que as aulas tenham seu início antecipado. Ressalta ainda que, em virtude do 156 

longo período de chamadas, a UFABC é a única universidade federal a completar 100% das suas 157 

vagas, assim como esse calendário permite outras iniciativas, ações como cursos de nivelamento. 158 

Propõe-se, então, que esse assunto seja discutido como uma política institucional e é solicitado à 159 

ProGrad que leve esse item à CG para deliberação. Após esclarecimentos, são votadas as 160 

propostas de manter a proposta original, com 19 votos favoráveis, ou antecipar o início das aulas 161 

para o dia 30 de janeiro, com 2 votos favoráveis, e uma abstenção. Assim, a proposta de 162 

calendário, sem alterações, é votada e aprovada por unanimidade. Expediente: Neste momento, 163 

solicita-se questão de ordem para inversão do item 1 pelo 2 do expediente, tendo em vista que a 164 

discente Jacqueline Anjolim ainda não está presente para relatar seu ponto da pauta. Retificação  165 

dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado 166 

em Ciências Biológicas; Bacharelado em Física; Bacharelado em Matemática; Bacharelado em 167 

Neurociência; Bacharelado em Políticas Públicas; Bacharelado em Química; Bacharelado em 168 

Relações Internacionais; Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Licenciatura em 169 

Ciências Biológicas; Licenciatura em Física; e Licenciatura em Química.
 
Professor Leonardo 170 

José Steil apresenta e explica as retificações propostas. Ressalta que se tratam de erros de 171 

redação, nomenclatura e digitação, mas não constituem mudanças conceituais, entretanto, 172 

considerando a grande quantidade, explica que a Secretaria-Geral (SG) sugeriu que entrasse na 173 

pauta como um item do Expediente. Em discussão, são dados esclarecimentos, principalmente 174 

quanto às alterações de ementas e bibliografias. Findos os questionamentos, o assunto, após 175 
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solicitação, é promovido à Ordem do Dia, com 1 voto contrário e 1 abstenção. Então, propõe-se  176 

que a retificação relacionada à disciplina Introdução à Física Médica não seja votada neste 177 

momento, pois aponta que foi apresentada ao Colegiado da Física, no ano passado, da maneira 178 

que está apontado como errata, e existem dois códigos para essa disciplina na Pró-Reitoria de 179 

Graduação (ProGrad), portanto deseja verificar o entendimento dos coordenadores de curso 180 

acerca do que se apresenta. A proposta é acatada pela área demandante e as retificações, exceto 181 

enquanto a ementa da disciplina Introdução à Física Médica, que será deliberada em outro 182 

momento, são votadas e aprovadas por unanimidade. Interposição de recurso contra a decisão de 183 

advertência recebida pela discente Jacqueline Anjolim, como resultado do Processo 184 

23006.001132/2016-70, julgado pela Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da 185 

Graduação. A discente Jacqueline Anjolim apresenta-se ao Conselho e relata o histórico de seu 186 

caso, explica que, além de solicitar a análise de seu recurso, solicita que seja feita uma discussão 187 

a respeito da possibilidade de os alunos compartilharem seus conhecimentos e habilidades de 188 

maneira acessível, considerando o momento econômico e as dificuldades enfrentadas pela 189 

Universidade e alunos atualmente. Informa que fez um abaixo assinado em prol dessa solicitação 190 

e reuniu 58 assinaturas. Acrescenta que, em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos 191 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) soube que é possível à UFABC realizar parcerias 192 

com instituições privadas, e solicita que seja pensada uma maneira semelhante para lidar com o 193 

problema demandando. Professor Klaus passa a palavra à Maria Estela Conceição de Oliveira 194 

Souza, membro da Comissão de Transgressões Disciplinares que analisou o caso, explica como 195 

se deu o processo e ressalta que após averiguações e conversas com a aluna, tendo em vista o 196 

contexto da situação, a Comissão decidiu pela pena mais leve, a advertência. Professor Klaus 197 

aponta que o assunto também foi tratado pela Auditoria Interna, que constatou que de fato é 198 

irregular que os alunos exerçam atividades comerciais no interior da Universidade, sem prévia 199 

licitação, entretanto, acrescenta que será publicada uma portaria permitindo às entidades, tal 200 

como empresas júniores, prestar serviços de ensino de línguas ou informática, por intermédio  da 201 

Agência de Inovação, de maneira legal, e assim os alunos poderão dar continuidade a suas 202 

atividades. Os detalhes estarão na portaria. Questiona-se se essa iniciativa será apenas vinculada 203 

à Agência de Inovação, ao que o presidente esclarece que foi apenas o passo inicial, por conta da 204 

demanda e natureza das atividades da área. Após discussões e sugestões propõe-se a promoção 205 

do assunto para a Ordem do Dia, ao que a Mesa acata e não há manifestações contrárias. Neste 206 

momento, são feitas as seguintes propostas: a) revogação da advertência, ao que o proponente 207 

explica que, neste caso, o trabalho e decisão da comissão não são desconsiderados e, portanto, 208 

trata-se de um procedimento diferente do solicitado pela recorrente, a anulação; b) advertência 209 

oral, haja vista que não está especificada a forma como deve ser aplicada a punição. Há 210 

ponderações quanto ao recurso e, ainda, solicitações para que a solução encontrada para que os 211 

discentes ofereçam os cursos não seja demasiadamente burocrática. Professor Dácio posiciona-se 212 

favorável ao compartilhamento de conhecimentos por parte dos alunos, entretanto, ressalta para a 213 

necessidade de que devemos nos atentar aos aspectos legais de qualquer atividade que venhamos 214 

a realizar, e, nesse sentido, acredita que a advertência, sendo a forma de pena mais leve, é a 215 

decisão apropriada. Após discussões e esclarecimentos, demandante acata a proposta de 216 

revogação da pena, e são votadas as propostas de manutenção da pena aplicada pela Comissão, 217 

com 7 votos favoráveis, e revogação, com 13 votos favoráveis. Portanto a advertência é 218 

revogada. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a 219 

presença de todos e encerra a sessão às 18h01. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 220 
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Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em 221 

administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária-executiva da Secretaria-Geral, lavramos e 222 

assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 223 
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