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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão extraordinária 
do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2021 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 31 de agosto de 2021, às 14h, remotamente, por meio de 
videoconferência. 

ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, lamentou pelo falecimento do servidor técnico-
administrativo Marcelo Alecsander Chagas Leite, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(ProEC) e da Editora UFABC (EdUFABC), em decorrência da Covid-19. Chamou atenção 
para o fato de que, apesar do avanço no programa de vacinação, o cenário pandêmico ainda 
exigia cuidados. 

ü Propôs inversão da pauta de modo que os assuntos concernentes ao calendário ficassem 
agrupados. Assim, sugeriu que primeiramente se tratasse da revisão da Resolução ConsEPE 
nº 207 e depois se passasse ao calendário acadêmico e à decisão sobre o quadrimestre de início 
dos ingressantes. Não havendo quem se opusesse, a pauta passou a essa ordem.  

ü Justificou a ausência do vice-presidente, Wagner Alves Carvalho, que se encontrava em 
licença. No ensejo, convidou o conselheiro Ramon Vicente Garcia Fernandez para compor a 
Mesa.  

 Ordem do Dia: 

1. Proposta de revisão à Resolução ConsEPE nº 207 de 2016, que normatiza a transferência 
interna facultativa entre os bacharelados interdisciplinares oferecidos pela UFABC.  
A relatora, pró-reitora de graduação, Fernanda Cardoso, justificou a necessidade da atualização 
da Resolução ConsEPE nº 207, em virtude da necessidade de inclusão das licenciaturas 
interdisciplinares. Acrescentou que o edital de transferência interna aconteceria no início de 
outubro, de modo que fosse necessária uma sessão extraordinária. Em discussão, alguns 
conselheiros solicitaram esclarecimentos, especialmente, no que se referia às transferências 
entre os bacharelados e as licenciaturas, visto que houve vasta discussão quando as licenciaturas 
foram aprovadas para que esse intercâmbio não fosse concedido. A relatora esclareceu que essas 
transferências seriam permitidas somente para o preenchimento de vagas ociosas decorrentes 
de cancelamentos de matrículas ou decorrentes de alunos que não cursaram os dois primeiros 
quadrimestres e, que deveriam obedecer a regras específicas citadas na Resolução. Outro ponto 
de discussão disse respeito ao termo Curso de Formação Interdisciplinar (CFI), ao que a relatora 
esclareceu que o termo valorizava a interdisciplinaridade presente na UFABC. A fim de cessar 
quaisquer ruídos, sugeriu-se a troca do termo por “cursos interdisciplinares de ingresso”, a qual 
foi acatada pela relatora. Findas as discussões, encaminhou-se o documento para votação, 
consideradas as alterações acatadas pela área demandante. Resolução aprovada com um voto 
contrário. 
 

2. Calendário Acadêmico de 2022 e Calendário do Procedimento de Matrículas em Disciplinas 
da Graduação de 2022.  
A relatora, pró-reitora de graduação, Fernanda Cardoso, apresentou o Calendário Acadêmico 
de 2022 e Calendário do Procedimento de Matrículas em Disciplinas da Graduação de 2022. 
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Destacou que o início do 1º quadrimestre de 2022 está previsto para o dia 14 de fevereiro de 
2022. Discorreu sobre o processo de planejamento acadêmico com base no Plano de Retomada 
da UFABC e as Resoluções ConsEPE nº 240 e 245. Pontuou os condicionantes utilizados pelos 
agentes envolvidos no planejamento da oferta desejada para 2022, dentre os quais: a 
disponibilidade de salas e apoio técnico; compatibilização de horários; e a disponibilidade de 
perfil de carga docente. Destacou haver três cenários possíveis para 2022, sendo a oferta 
totalmente remota e a oferta remota, com a possibilidade de oferta de algumas disciplinas 
presenciais mais prováveis, já a oferta totalmente presencial, improvável. Quanto ao Calendário 
do Procedimento de Matrículas em Disciplinas da Graduação de 2022, foram elencadas aquelas 
datas e momentos importantes à ciência da comunidade acadêmica, incluindo o período de 
reajustes de matrículas. Em discussão, levantou-se preocupação com as datas de realização da 
Copa do Mundo de Futebol masculino que poderiam impactar no calendário de aulas, podendo 
piorar a situação das disciplinas represadas. A relatora argumentou que o calendário, em virtude 
do cenário previsto, não levou em consideração alguns eventos, dadas as incertezas sobre o 
formato da oferta. Entretanto, ressaltou a possibilidade de revisitação, ao longo de 2022. Não 
havendo manifestações adicionais, o presidente sugeriu que a votação dos dois calendários 
ocorresse em separado. Em votação, um por vez, conforme o sugerido, ambos os documentos 
foram aprovados por unanimidade. 
 
Expediente: 

1. Minuta de ato decisório que define, para o Ingresso em 2022, que os novos ingressantes 
iniciarão as atividades didáticas no terceiro quadrimestre do ano.  
A relatora, pró-reitora de graduação, Fernanda Cardoso, apresentou e detalhou as motivações 
para a proposta, dentre as quais os pré-requisitos para o planejamento 2022, as ações que se 
encontravam em andamento na Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), bem como as 
implicações de cada período de ingresso, as demandas reprimidas em virtude da suspensão das 
atividades presenciais e a capacidade de oferta de disciplinas à luz do cenário atual, 
considerando o Plano de Retomada gradual das atividades presenciais. Nesse sentido, a 
definição do início das atividades didáticas do ingressantes ficando para o terceiro quadrimestre 
de 2022, viria a minimizar alguns impactos na graduação nesse contexto de incertezas em razão 
da pandemia. Em complementação, o pró-reitor de pós-graduação, Charles Morphy Dias dos 
Santos informou que fora feita consulta aos coordenadores dos cursos de pós-graduação e que 
ainda se levantavam as prioridades de disciplinas com atividades práticas que poderiam ser 
ofertadas, em caso de mudança de fase. Até aquele momento, identificou-se que a demanda 
ainda era muito baixa e que não influenciaria sobremaneira a programação já feita. Em 
discussão, sugeriu-se que os técnicos de laboratórios fossem incluídos no processo de 
planejamento, tendo em vista seu importante papel na execução de disciplinas que dependem 
de laboratórios. A relatora agradeceu pela disponibilidade e ressaltou que contava com essa 
perspectiva para busca de soluções. Não havendo comentários adicionais, o presidente 
encaminhou o item para votação. Ato decisório aprovado por unanimidade.   
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Informes: 

ü O presidente informou que no próximo dia 10, sexta-feira, seria realizada uma reunião aberta 
sobre atividades da UFABC no contexto vacinal e que as conselheiras e conselheiros do 
ConsEPE e do ConsUni seriam convidados a participar. Acrescentou que as discussões ali 
realizadas subsidiariam as propostas a serem encaminhadas para pauta da IV sessão ordinária 
do ConsUni, que acontecerá no dia 28 de setembro.  

ü O conselheiro Felipe César Torres Antônio informou que em breve teria início a campanha do 
Sindicato dos Trabalhadores da Universidades Federais do ABC (SintUFABC) de arrecadação 
de fundos para compra de cestas de Natal a serem distribuídas aos trabalhadores terceirizados 
da UFABC. Também anunciou que o SintUFABC concorreu a um em edital da ProEC e disso 
resultará no Podcast do SintUFABC que discutirá as relações de trabalho na UFABC.  

ü A conselheira Fernanda Cardoso anunciou a realização da semana de integração 
universitária, realizada em conjunto entre as Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e 
de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas e entidades estudantis, transmitidas pelo 
Canal da UFABC no YouTube. 
 
 
 
 


