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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da X sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 8 de novembro 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. Professor Helio Waldman informou que a UFABC está recebendo o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para avaliação de alguns cursos 
de graduação. Passou a palavra ao professor Derval Rosa que detalhou tratar-se da avaliação 
das Engenharias Ambiental e Urbana, de Instrumentação, Automação e Robótica, da 
Informação e Aeroespacial. Acrescentou que, assim, faltam apenas dois cursos para serem 
avaliados em Santo André, a saber: Engenharias Biomédica e de Gestão, cujas visitas estão 
agendadas para período entre final de novembro e início de dezembro. Em razão dessa 
visita, comunicou que terá de se ausentar em parte da reunião, mas será substituído pela 
professora Denise Consonni. 

2. Atendendo ao que dispõe o item 3 do Edital Piloto de Assistência ao Docente, aprovado na 
VIII sessão ordinária desse Conselho, que vincula a execução de tal projeto, bem como sua 
avaliação como sendo de responsabilidade de um Grupo Gestor, professor Waldman 
comunica que foram indicados os seguintes membros: José Fernando Queiruga Rey (pela 
ProGrad); Yossi Zana (pela ProPG). Restando, as indicações do ConsEPE, sendo: João 
Gabriel Spir Costa (discente de graduação) e Cleiton Domingos Maciel (discente de pós-
graduação). Ressaltou que o Edital não exige que tais representantes sejam membros do 
ConsEPE, mas que esse Conselho os aprove. Encaminhadas para votação, as indicações 
foram aprovadas por unanimidade. 

3. Em concordância ao disposto na Resolução ConsEP nº 100, que define a atribuição de 
créditos por atividades didáticas na UFABC, informou que a Reitoria encaminhara Circular 
Interna (CI) em 1º de novembro aos docentes, apresentando o número total de créditos 
previstos para oferecimento em 2012 nos cursos de graduação e pós-graduação. A análise 
preliminar apontou uma carga didática média de 23 créditos por docente em 2012, com 
tendência à redução para uma média de 18 créditos por docente. A secretária geral, Soraya 
Cordeiro leu a referida CI, de nº 91. 

4. Comunicou que no último dia 7, a Secretaria Geral (SG) recebera o pedido de desligamento 
dos Conselheiros representantes do CMCC: Maria das Graças Bruno Marietto (titular) e 
Edson Ryoji Okamoto (suplente), por motivos declarados estritamente pessoais. Assim, a 
SG incluirá o preenchimento dessa vacância no próximo processo eleitoral que ocorrerá no 
início de 2012. 

5. Acerca da solicitação realizada na IX sessão ordinária desse Conselho, ocorrida em 4 de 
outubro, para que fosse encaminhada à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) a 
sugestão para realização de ampla pesquisa na UFABC para averiguação de opinião da 
comunidade no tocante ao recesso em julho de 2013, comunica que a SG recebera a resposta 
informando que no final de 2011 e início de 2012 a CPA focará seus esforços na elaboração 
do relatório de autoavaliação institucional. Assim, a referida Comissão previa a 
possibilidade de iniciar tal pesquisa em fevereiro de 2012, desde que seja desenvolvido um 
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sistema para aplicação da pesquisa e emissão de relatórios, o qual já fora solicitado pela 
Reitoria ao NTI. Além disso, destacou-se a necessidade de elaboração, pela ProGrad, de um 
documento de subsídio constando possibilidades de cenário e suas implicações no intuito de 
facilitar a tomada de decisão por parte da comunidade. 

 
Comunicados dos Conselheiros: 
 

1. Professor Waldman recordou que na sessão anterior ficara pendente de aprovação o texto da 
Moção de Indignação sugerida pelo representante suplente dos técnicos administrativos, 
Ariel Corrêa, dirigida ao Conselho Universitário (ConsUni) acerca do modo como foram 
criados os cursos de Planejamento Territorial e Relações Internacionais. O Conselheiro 
Ariel, no entanto, ressaltou que a primeira proposta de texto, apresentada à ocasião da IX 
sessão, trazia conteúdo afetado pelo momento de urgência com o qual fora redigido, já a 
proposta que apresentava naquele momento era mais condizente com o que se pretendia 
expressar, no entanto, solicitou a retirada de pauta, tendo em vista que, dada a aprovação da 
abertura de vagas para os referidos cursos pelo ConsEPE, a Moção perdia seu sentido 
primeiro de manifestação de indignação ao ConsUni. Solicitou, entretanto, que se registrasse 
seu pedido para que a criação de cursos fosse feita obedecendo às ações norteadas pelo PDI, 
mas definidas por esse Conselho.  

 
Ordem do Dia: 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 9 e 16 de agosto de 2011 
Após breve discussão, a ata foi aprovada, com alterações e 1 abstenção. 
 

2. Ata da IX sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 4 de outubro de 2011 
Aprovada, com 1 alteração e 1 abstenção. 
 

3. Minuta de Resolução que aprova a revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades 
Professor Valdecir Marvulle elencou as alterações discutidas em reunião com a coordenação 
do BC&H acerca da substituição da disciplina “Projeto Dirigido para Ciência e 
Humanidades” e da permanência da disciplina “Introdução a Probabilidade e Estatística”. 
Declarou-se favorável à aprovação, desde que realizadas as alterações acordadas. Após 
breves esclarecimentos e sugestão de redação, encaminhou-se para votação. Aprovado por 
unanimidade. 

 
Expediente: 

1. Calendário ConsEPE 2012 
A secretária geral, Soraya Cordeiro, apresentou o calendário de reuniões do ConsEPE para o 
ano de 2012. Após breves esclarecimentos e sugestões, acordou-se que o assunto retornará 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

 
 



 

 
SECRETARIA GERAL 

DIVISÃO DE CONSELHOS 
 

SINOPSE 
X sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal do ABC 
 

 

3 
Divisão de Conselhos 

Secretaria Geral 

 
2. Regimento Interno da Comissão de Graduação 

A substituta eventual do pró-reitor de graduação, professora Denise Consonni, apresentou 
breve histórico do assunto, ressaltando que o mesmo já fora amplamente discutido no 
âmbito da graduação. Foram encaminhadas sugestões quanto ao Art. 23, que trata da 
elaboração das atas, e solicitada inclusão de representante da Pró-Reitoria de Extensão, bem 
como o aumento das categorias discente e técnico administrativo. Por fim, houve 
esclarecimentos acerca da modalidade de votos e acordou-se que o assunto será apreciado na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

3. Regimento Interno e composição da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) 
O atual coordenador da CEUA, professor Marcelo Christoffolete, explicou sobre o 
credenciamento e a importância de se adequar a atuação da Comissão às normas previstas na 
Resolução Normativa nº 1, de 9 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal (CONCEA), que dispõe sobre a instalação e o funcionamento das 
CEUAs em todo território nacional. Além do Regimento Interno, apresentou a proposta de 
portaria de nomeação dos respectivos membros e ressaltou que professora Renata Simões 
será a nova coordenadora. Esclareceu questionamentos acerca da necessidade de eleições, da 
capacitação técnica dos membros, da restrição de participação a cidadãos brasileiros, do 
destino dos animais já utilizados, prazos previstos no regimento, dentre outros. O assunto 
seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

4. Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Yuri Ferreira Soares 
A secretária geral, Soraya, leu a carta elaborada pela pedagoga Eliane Cristina da Silva 
Nascimento, em resposta à citação de seu nome no documento redigido pelo discente Yuri 
Ferreira Soares. O representante discente suplente da graduação, Lucas Brunaldi Tarallo, 
discorreu a respeito da situação de Yuri, sua transgressão e penalidade. A técnica em 
assuntos educacionais, Maria Estela Conceição de Oliveira, representante dos técnicos 
administrativos na Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e 
Aplicação de Sanções para Discentes dos Cursos de Graduação, leu e explicou o histórico do 
caso. O discente Yuri expôs suas justificativas e ponderou sua versão do ocorrido. Dentre os 
comentários dos Conselheiros, opinou-se que houve uma punição em duplicidade, visto que 
a suspensão por 45 dias implica na reprovação automática por falta em todas as disciplinas 
do quadrimestre. Observou-se, ainda, que essa mesma punição possui efeitos distintos no 
desempenho acadêmico do aluno se aplicada no início ou final do quadrimestre e que há 
uma possível incoerência no procedimento. Surgiram entendimentos distintos a esse 
respeito, contudo, predominaram manifestações favoráveis à sanção aplicada, 
contemplando-se inclusive o aumento da punição, dada a gravidade da transgressão. Foram 
prestados esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados pela Comissão, encaminhadas 
sugestões para seu Regimento Interno e acordou-se que será solicitado parecer da 
Procuradoria Jurídica quanto à legalidade do processo. O assunto será apreciado na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 
 


