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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IX sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 4 de outubro de 2011, às 14h, 
na sala S312-1 no 3º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 
Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Comunicados da Reitoria: 

1. Professor Gustavo Dalpian deu as boas vindas e empossou os representantes dos 
coordenadores de curso no ConsEPE, sendo, da Pós-Graduação, professores Adelaide Faljoni 
Alário e Daniel Zanetti de Florio e da Graduação, professores Daniel Miranda Machado e 
Vani Xavier de Oliveira Júnior, titulares e suplentes respectivamente. 

2. Informou que, tendo em vista que a professora Patrícia Dantoni colocou à disposição sua 
vaga na Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da 
UFABC, em virtude da entrada de novos membros para compor o presente Conselho, 
acordou-se, entre as partes, que o representante do CCNH, membro do ConsEPE, para 
compor a referida Comissão passará a ser professor Carlos Alberto da Silva, conforme 
Portaria nº 519, de 26 de setembro de 2011. 

3. Comunicou que, esclarecidas as dúvidas suscitadas na última sessão ordinária desse 
Conselho acerca do ingresso do professor Antônio Sérgio Munhoz e confirmada a 
informação de que esse não se dera por redistribuição, professor  Valdecir Marvulle, na 
condição de demandante do assunto, requereu a retirada do assunto de pauta, em função de 
ser o diretor do Centro do qual pertence o solicitante.  

4. Acerca do câmpus da UFABC em Mauá, relatou que a Reitoria recebera o resultado de uma 
nova avaliação de custo de um possível terreno naquela cidade que pertence ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Ficando o novo valor estabelecido em R$ 42 milhões. À 
ocasião, repassou-se a informação ao ministro da educação, Fernando Haddad, que se 
encontrava em São Bernardo do Campo e prontamente manifestara a disponibilidade para tal 
aquisição; declaração que motivara manchetes nos meios de comunicação acerca do assunto. 
Porém, noticiou que, até o momento, a Reitoria não foi comunicada oficialmente acerca de 
tal declaração.  

5. Deu ciência a todos acerca da criação de um Grupo de Trabalho que discutirá o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC para os próximos 10 anos, traçando um 
panorama geral sobre sua missão, metas e funcionamento de todas as áreas. Acrescentou que, 
no intuito de dar voz à comunidade, fora disponibilizado um ambiente virtual para que os 
interessados possam expor considerações e opiniões referentes aos grandes temas que 
nortearão o PDI. 

6. Informou que fora requerido pelo solicitante, professor Arilson Favareto, a retirada de pauta 
dos assuntos 1 a 3 do Expediente. 

Comunicados dos Conselheiros: 
 
Não houve. 
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Ordem do Dia 

1. Ata da VIII sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 6 a 20 de setembro de 2011. 
Ata aprovada pela maioria, com 4 abstenções de voto e 5 solicitações de alteração.  
 

2. Calendário Acadêmico 2012. 
Professora Patrícia Dantoni apresentou detalhado parecer acerca do assunto. Destacou que 
sua elaboração dera-se após ouvir opiniões de docentes e discentes, bem como da Pró-
Reitoria de Graduação. Avaliou e apresentou de maneira geral cada um dos três cenários 
propostos. Por fim, traçou semelhanças e diferenças dentre as opções para, então, após 
análises, posicionar-se favorável à aprovação do cenário 3, condicionada às alterações 
propostas. Solicitou, ainda, que fosse encaminhada à Comissão Permanente de Avaliação 
(CPA) a sugestão da realização de ampla pesquisa na UFABC acerca da possibilidade de 
haver ou não o recesso em julho de 2013. Quanto a isso, professor Dalpian esclareceu que a 
CPA é um órgão independente e, portanto, não está subordinado a nenhum Conselho, nem 
mesmo à Reitoria, mas que encaminharia o pedido da professora como uma sugestão. Após 
esclarecimentos, encaminhou-se parecer favorável da relatora para votação. Aprovado por 
unanimidade com as alterações propostas.  
 

3. Resolução que estabelece orientações para identificação de estudantes na realização de 
processos avaliativos nas disciplinas de graduação da UFABC. 
Professor Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS, apresentou relatoria elaborada pelo 
diretor e relator do assunto, professor Gilberto Martins, ausente à ocasião. O parecer foi 
favorável à aprovação da proposta com uma sugestão de aprimoramento. Em discussão o 
conselheiro Gustavo Galati apresentou proposta de documento substitutivo. Após 
argumentações, votou-se a possibilidade de substituição da proposta original pelo 
substitutivo, sendo vencida por 11 votos contrários, 2 favoráveis e 8 abstenções. Por fim, 
votou-se a proposta original com duas sugestões de aprimoramento, as quais foram acatadas 
pelo demandante. Aprovada pela maioria com 4 votos contrários e 1 abstenção. 
  

4. Resolução que estabelece normas e procedimentos para vista e revisão de instrumentos 
avaliativos, bem como de revisão de conceitos finais nas disciplinas de graduação da 
UFABC. 
Professor Arnaldo Rodrigues avaliou que o documento, que fora desmembrado, conforme 
sugerido no Expediente da sessão anterior, estava mais conciso e possuía redação clara. 
Apresentou duas sugestões de alteração, as quais foram acatadas pelo demandante. Em 
discussão, foram elencadas 6 outras propostas de alteração, no entanto, a área demandante 
acatou apenas a inserção, no Art. 3º, com relação à regulamentação, pelas coordenações de 
curso, acerca dos procedimentos de que trata o referido artigo. As demais propostas de 
mudança foram votadas e vencidas. Por fim, votou-se o documento como um todo, acrescido 
das sugestões acatadas. Aprovado com 19 votos favoráveis e 2 abstenções. 
 

5. Resolução que estabelece normas e procedimentos para arquivamento de instrumentos de 
avaliação das disciplinas de graduação da UFABC. 
O representante discente Guilherme Afonso Siqueli destacou que a proposta estava inserida 
em um contexto de formalização de ações realizadas rotineiramente na graduação. Ressaltou 
que, dada a dificuldade organizacional em manter a grande quantidade de avaliações geradas 
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periodicamente na UFABC, foram propostos procedimentos e prazos para manutenção das 
avaliações e registros dessas. Elencou duas sugestões de aprimoramento, as quais foram 
acatadas pelo demandante, e posicionou-se favorável à aprovação do documento. Em 
discussão, propôs-se que a guarda dos registros comprobatórios das avaliações ficassem sob 
responsabilidade da coordenação de curso. Porém, após votação, a proposta foi vencida por 
17 votos contrários, 2 favoráveis e 2 abstenções. Propôs-se, ainda, que o parágrafo único do 
Art. 1º fosse desmembrado em 3 partes. Proposta acatada pelo demandante. Por fim, 
encaminhou-se para votação o documento como um todo, acrescido das propostas de 
alteração outrora acatadas. Aprovado por unanimidade. 
 
 

Expediente 

1. Edital de Ingresso 2012. 
Professor Derval Rosa relatou brevemente o assunto. Ressaltou que esse tema ainda era 
objeto de discussões na Comissão de Graduação, no entanto, dada a necessidade do 
cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução de todas as etapas do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU), apresentava-se a esse Conselho uma proposta inicial. Passou a 
palavra ao Conselheiro Rail Ribeiro que detalhou o edital. Destacou que o item relativo às 
vagas e aos cursos aguardava definições de discussões que ainda estavam acontecendo. Até 
aquele momento, ofertar-se-iam 1760 vagas. Enfatizou que o item 2.7.1 atendia ao anseio de 
diversos docentes acerca das vagas remanescentes, ficando disposto que a UFABC 
manifestará em Edital próprio a quantidade de vagas disponíveis, bem como os critérios que 
adotará para preenchê-las. Findos os comentários do proponente, abriu-se para discussão que 
gerou as seguintes sugestões: 1) que o demandante ou relator apresente os aspectos que 
fundamentem a quantidade de vagas a serem abertas; 2) corrigir a denominação 
‘Bioengenharia’ para ‘Engenharia Biomédica’; 3) para os cursos que oferecem 125 vagas, 
estabelecer a divisão 62 e 63; 4) estabelecer pesos diferentes para as áreas do conhecimento 
avaliadas no ENEM de acordo com o curso que se pretende ingressar na UFABC (BC&T ou 
BC&H); 5) aumentar a nota de corte de 300 para 400 pontos. Manifestou-se a preocupação 
em relação ao crescimento do número de alunos ocorrer de maneira desigual ao crescimento 
do número de docentes. Professores Derval e Arnaldo comentaram o assunto e professor 
Dalpian finalizou declarando o empenho por parte da Reitoria em ampliar o número de 
docentes, lembrando que estão em andamento vários concursos. Convidou a todos os 
Conselheiros para que refletissem acerca do impacto social negativo que a diminuição no 
número de vagas ofertadas poderia causar. Acordou-se, por fim, que o assunto retornará à 
Ordem do Dia em outra sessão. 


