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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VIII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 6 de setembro 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 do Reitor: 

1. Informou que o Grupo de Trabalho criado para rever os estudos apresentados pelo CECS e 
estendê-los a todos os Centros da UFABC concluiu suas atividades. Acrescentou que 
resultado produzido será encaminhado ao ConsUni. Ao presente Conselho, divulgou a 
conclusão de que, com base nos estudos, para atender aos compromissos didáticos da 
UFABC, seriam necessários 150 docentes para o CMCC, 210 para o CCNH e 340 para o 
CECS. Agradeceu aos membros do Grupo pelo empenho na produção do detalhado estudo 
realizado. 

2. Em atendimento ao que dispõe o inciso III do Art. 1º da Resolução ConsEPE nº 110, 
solicitou indicações dentre os Conselheiros para composição da Comissão para Acordos de 
Cooperação Internacional, ficando assim definido: Israel da Silveira Rêgo, representante 
docente do CECS; Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos e 
Guilherme Siqueli, representante suplente discente da graduação.  

3. Comunicou que não foi constituído o Grupo de Estudo que aprimoraria a Minuta de 
Resolução para Criação da Comissão de Ética Ambiental e de Gestão de Resíduos, conforme 
acordado na última sessão. Assim, aguardavam-se indicações do CCNH e da Pró-Reitoria de 
Pesquisa para formação do referido GE. 

4. Deu ciência a todos de que na última terça-feira, 30 de agosto, assinara o termo de adesão ao 
programa Ciência Sem Fronteiras, em particular a Graduação Sanduíche nos Estados Unidos 
da América. Tal chamada pública, a nº 1 de 2011, tem por objetivo aprovar a participação 
dos estudantes da UFABC no âmbito do referido programa. Além de assumir compromissos 
tais como dar ampla divulgação à Chama Pública e aderir aos termos e condições, também se 
indicara, à ocasião, o nome do professor Eduardo Guéron como Coordenador-Geral do 
Programa na UFABC.  

 
Comunicados dos Conselheiros: 
 

1. Professor Helio Waldman informou que a UFABC recebera, recentemente, visita do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no que tange à 
avaliação do curso de Engenharia de Materiais. Passou a palavra ao professor Derval, que 
confirmou que o curso foi considerado excelente e, portanto, avaliado positivamente, 
obtendo sugestão de nota máxima.  
 

2. Professor Yossi Zana, na condição de represente docente do CMCC, passou a palavra ao 
professor Ercílio Carvalho da Silva, docente do CMCC, ocupante da função de presidente da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), que solicitou à Mesa a retirada de pauta 
do item 2 da Ordem do Dia. Justificou que, uma vez que assumira recentemente a 
presidência da Comissão, tem refletido de modo diverso à interpretação dada ao caso, por 
isso, manifestou seu desejo de dividir suas reflexões com seus pares na CPPD. Professor 
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Waldman considerou oportuno o pedido de retirada de pauta e esclareceu que, segundo a Lei 
nº 9.748/99, um órgão público pode rever uma decisão tomada anteriormente, desde que a 
avalie incorreta. Completou que a CPPD pode revogar uma decisão e, após isso, o assunto 
deverá retornar ao ConsEPE. Caso houvesse objeção, quanto à retirada do assunto de pauta, 
por parte de qualquer Conselheiro, este deveria se manifestar. Não havendo manifestações 
contrárias, o item foi retirado de pauta.  
 

3. Foi solicitada a promoção à Ordem do Dia dos seguintes itens: item 1 da Pauta Suplementar; 
itens 3 e 4 do Expediente. Após justificadas e secundadas, as promoções foram aprovadas 
pelo ConsEPE. 
 

Ordem do Dia 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 9 e 16 de agosto de 2011. 
Ata não deliberada. 
 

2. Pedido do professor Armando Caputi de reconsideração do Ato Decisório ConsEP nº 31 
pelo qual esse Conselho manteve a decisão indeferitória deliberada pela CPPD acerca de 
sua progressão funcional. 
Conforme disposto no item 2 da seção de informes dos Conselheiros, o assunto foi retirado 
de pauta. 
 

3. Edital: ‘Piloto para Programa de Assistência ao Docente’. 
Professor Yossi Zana apresentou detalhado parecer, destacando dentre os aspectos positivos 
o fato de que, como projeto piloto, a regulamentação definitiva em larga escala estaria 
vinculada à avaliação da experiência. Dentre as sugestões de melhoria, destacou a 
obrigatoriedade da presença do professor responsável em 70% das aulas. Mostrou-se 
favorável à aprovação da proposta com alterações sugeridas. Durante as discussões, diversos 
Conselheiros elencaram sugestões de aprimoramento do documento. Professor Dalpian 
afirmou que o objetivo principal do presente Edital é regulamentar o que já consta no Projeto 
Pedagógico da UFABC, apontando, ainda, três sugestões de correção: a) na 1ª página, quem 
assina o Edital é o reitor e não o vice-reitor; b) que no item 3, o período seja alterado para 
“primeiro quadrimestre letivo de 2012”; c) no item 4, ao invés de seis, serão atendidas cinco 
disciplinas do BC&T e BC&H. Seguiu-se intenso debate. Professor Waldman recomendou, 
obtendo respaldo por parte dos membros do ConsEPE, que o documento fosse reformulado 
pela área demandante, abarcando as sugestões dos Conselheiros, ou explicando motivos 
pelos quais estas não poderiam ser atendidas e, assim retornasse para deliberação na próxima 
sessão.  

4. Edital: ‘Chamada de inscrições de projetos para concessão de bolsas de iniciação científica 
do programa PIBITI/CNPq e inscrição para o programa voluntário’. 
Professor Klaus Capelle relatou tratar-se da chamada pública para participação no referido 
programa cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico e 
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Em discussão, foram 
feitas as seguintes sugestões: 1) incluir casos de desligamento do bolsista e 2) nos critérios de 
seleção, substituir ‘mérito científico’ por ‘mérito científico e tecnológico’. Ambas as 
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propostas foram acatadas pelo demandante. Após votação, o edital foi aprovado por 
unanimidade. 
 

5. Substituição da Resolução ConsEP nº 87, que regulamenta o processo de integralização do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e dos cursos de formação específica a ele 
vinculados, para os alunos ingressantes de 2009. 
A chefe da divisão acadêmica da ProGrad, Renata Coelho, mencionou os motivos que 
tornaram necessária a substituição da referida resolução. Ressaltou que o objetivo é adequar 
o processo de integralização do BC&T e dos cursos específicos vinculados ao BC&T com as 
tabelas de convalidações e os estudos de casos práticos observados ao longo dos anos de 
2010 e 2011, além de deixar mais claro o texto da resolução. Destacou que será válida 
apenas para alunos das matrizes 2006/2007 e 2008. Elencou as modificações na nova 
proposta. Em discussão, professor Gilberto Martins solicitou que fossem contempladas nesse 
documento algumas disciplinas do curso de Engenharia Ambiental e Urbana das matrizes 
2006/2007 e 2008. Renata acatou a proposta. Após esclarecimentos, encaminhou-se o 
documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

6. Calendário Acadêmico 2012. 
A chefe da divisão acadêmica da ProGrad, Renata Coelho, relatou que a proposta inicial 
quando passou pela Comissão de Graduação (CG) sofreu algumas modificações que 
passaram a compor a proposta apresentada a esse Conselho. Destacou que a principal 
alteração fora o início das aulas, sugerido pela CG para que ocorresse em 6 de fevereiro de 
2012. Em discussão, foram feitos inúmeros questionamentos, especialmente em torno do 
número de semanas que comporiam os quadrimestres. Em razão do grande número de 
sugestões e possibilidades de alteração, sugeriu-se que não se deliberasse a versão final 
naquele momento e que a área demandante trouxesse a esse Conselho mais de uma 
alternativa de calendário a ser votado na continuação da sessão no dia 20 de setembro. Todos 
concordaram com a proposta. 
 

Expediente 

1. Consulta à alteração de Regime de Trabalho Docente – professor Antônio Sérgio Munhoz 
(CMCC). 
Professor Valdecir Marvulle relatou o caso, narrando que o professor Antônio Sérgio 
Munhoz, do CMCC, prestara concurso na UFABC e na Marinha e, recentemente, fora 
chamado por esta última para exercer função de pesquisador. Explicou que, para prestar 
serviço à Marinha, seria necessário que abrisse mão do regime de Dedicação Exclusiva na 
UFABC e que o Conselho de Centro do CMCC não se sentira confortável para tomada de 
decisão, entendendo que o correto seria acatar ao que fosse determinado pelo ConsEPE. 
Professor Waldman declarou que a informação da Coordenação Geral de Recursos Humanos 
é que o professor encontra-se em estágio probatório e que, por esse motivo, não poderia 
solicitar qualquer alteração em seu regime de trabalho, acrescentando ainda não ser 
permitida a jornada de 60 horas semanais. Seguiu-se intenso debate acerca do assunto. 
Professor Marvulle sugeriu que, caso se confirmasse a condição de o professor encontrar-se 
em estágio probatório, formalizaria a retirada do assunto de pauta. Professor Waldman 
finalizou, informando haver um Grupo de Trabalho, concluindo a revisão da questão do 
regime de Dedicação Exclusiva na UFABC. 
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� Em razão do avançado das horas, acordou-se que o assunto ‘Resolução que estabelece 
normas e procedimentos para segurança, vista e revisão de avaliações, revisão de conceitos 
finais e arquivamento de instrumentos de avaliação das disciplinas de graduação da 
UFABC’ será apreciado na continuação da sessão a realizar-se no dia 20 de setembro. 

 

Continuação – 20 de setembro de 2011 

 
Comunicados do Reitor: 

Professor Gustavo Dalpian comunicou a todos acerca das recentes alterações ocorridas em 
alguns cargos e funções. Assim, professor Júlio Facó, chefe de gabinete, passou a ser o 
Prefeito Universitário; Eloísa Quitério, secretária geral, passou a ocupar a chefia de gabinete 
e a Secretaria Geral passou a ser chefiada por Soraya Cordeiro. Esta última, passará a 
compor a Mesa na assessoria dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Ordem do Dia: 

 
1. Calendário Acadêmico 2012. 
A chefe da Divisão Acadêmica, Renata Coelho, relatou que, conforme solicitado na primeira 
parte da sessão, foram elaboradas 4 propostas de calendário considerando as sugestões feitas 
naquela ocasião. Apresentou os 4 cenários, destacando as diferenças entre as opções no 
tocante ao início das aulas, total de dias letivos, feriados, reposições, férias e recesso. Em 
discussão, professora Patrícia Dantoni manifestou descontentamento quanto ao curto período 
que houve para analisar a proposta e sugeriu que não se deliberasse a versão final do 
calendário nessa sessão. Após ter sido secundada, esta proposta foi posta em votação, 
vencendo com 13 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção. Ainda assim, professor 
Arnaldo Rodrigues sugeriu que se desse prosseguimento às discussões e que se deliberassem 
acerca de alguns pontos cujas discussões estavam mais avançadas. Encaminhou-se para 
votação a desconsideração do cenário 4, com 200 dias letivos. Aprovada por unanimidade. 
Votou-se, ainda, proposta do professor Plínio Táboas para consideração da ‘semana de 
acolhimento’ como sendo de dias letivos. Proposta recusada. Por fim, acordou-se, após 
votação, que as definições acerca do recesso em julho seriam feitas na próxima sessão a fim 
de que haja tempo para discussão na comunidade. Ao longo das discussões foi elencada uma 
série de sugestões as quais, segundo a área demandante, serão incorporadas nas propostas a 
serem trazidas na próxima sessão, incluindo a previsão do evento ‘UFABC para Todos’. 
Findas as inscrições, professor Dalpian reforçou que o item permanece na Ordem do Dia na 
próxima sessão quando serão retomadas as discussões em torno dos cenários 1 a 3. 
 
2. Edital: “Piloto para Programa de Assistência ao Docente”  
Relator Yossi Zana informou que os pontos destacados na última sessão foram acatados. 
Destacou que o assistente poderá ministrar no máximo 50% das aulas sem acompanhamento 
do professor responsável em sala de aula. Acrescentou que foi incluída a obrigação de o 
aluno ter sido aprovado na disciplina de estágio em docência. Finalizou, recomendando a 
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aprovação. Foram elencadas algumas sugestões de aprimoramento no documento. Professor 
Kamienski esclareceu todos os questionamentos levantados. Encaminhou-se o documento 
para votação. Aprovado com 2 abstenções. 
 

Expediente: 

1. Resolução que estabelece normas e procedimentos para segurança, vista e revisão de 
avaliações, revisão de conceitos finais e arquivamento de instrumentos de avaliação das 
disciplinas de graduação da UFABC. 
Professora Denise Consonni informou que a presente Resolução fora amplamente discutida 
na Comissão de Graduação e trata de assuntos que preocupam os docentes. Explanou que 
Artigo 1º fora recomendado pela Procuradoria e indica que os alunos apresentem 
documentação oficial com foto em avaliações. Relatou que Artigo 2º trata do direito, aos 
alunos, de vistas das correções de avaliações por ele realizadas, enquanto o Artigo 3º 
esclarece que o professor da disciplina pode, considerando os argumentos do aluno, corrigir a 
nota no momento da vista. Elucidou que Artigo 4º trata de prazos para revisões e, finalmente, 
o Artigo 5º explana sobre obrigação da guarda dos instrumentos de avaliação pelo professor 
responsável pela disciplina. Seguiu-se intenso debate sobre o documento, com diferentes 
manifestações negativas por parte dos Conselheiros, quanto à burocracia que a Resolução 
poderia trazer à UFABC, bem como quanto ao próprio teor deste documento. Foram 
elencadas diversas sugestões, dentre elas, que o documento seja desmembrado em duas 
resoluções distintas. Professor Derval afirmou que alguns professores sentem a necessidade 
de uma norma para resguardá-los e há uma grande demanda quanto a isso, acrescentando que 
o presente documento já fora amplamente discutido em outras instâncias e redigido com os 
termos que a maioria aprovara. Finalizou, colocando-se à disposição para ouvir as sugestões 
de melhoria, por parte dos Conselheiros. Findas as discussões, acordou-se que a assunto 
retornará na Ordem do dia da próxima sessão ordinária. 
 


