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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada nos dias 9 e 16 de agosto 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 deu posse e boas vindas aos novos Conselheiros, a saber (titular e 
suplente, respectivamente): docentes do CCNH Jean-Jacques Bonvent e Márcio de Souza 
Werneck; Carlos Alberto da Silva e Daniele Ribeiro de Araújo; do CECS, Israel da Silveira 
Rêgo e Fabiano Fragoso Costa (ausente); Carlos Eduardo Capovilla e José Blanes Sala, 
(ausente); do CMCC, Yossi Zana e Daniel Morgato Martin; André Ricardo Oliveira da 
Fonseca e Jeferson Cassiano; discentes de graduação, Felipe Augusto Pereira Vasconcelos 
Santos e Oliveira e Guilherme Afonso Siqueli; Antônio Carlos Costa Campi Júnior e Juliana 
Sanchez Morine; técnicos administrativos, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli e 
Marcella dos Santos Abreu.  

2. Passou a palavra à Soraya Cordeiro, chefe da Divisão de Conselhos, que elencou os 
principais pontos do Regimento Interno do ConsEPE no que tange à disciplina das sessões. 

3. Informou que, tendo em vista a eleição dos coordenadores de curso de graduação e pós-
graduação, e, em virtude da ausência de Funções Gratificadas 1 (FG-1) para atender a todos 
esses coordenadores, a partir de 1º de setembro de 2011, e enquanto perdurar essa 
insuficiência de FGs para atender às demandas, far-se-ão revisões quadrimestrais da alocação 
das referidas gratificações aos mencionados coordenadores. Ressaltou que, por meio dessa 
sistemática, será possível, com as FGs-1 atualmente disponíveis para essa finalidade, 
gratificar as atuais coordenações de cursos de graduação pós-BI e de pós-graduação.  

 
Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professor Gustavo Dalpian deu as boas vindas aos novos Conselheiros. Após, esclareceu que 
em sessão anterior fora mencionada a Portaria nº 197, assinada por ele na ausência do reitor e 
publicada no Boletim de Serviços do dia 11 de maio de 2011, a qual trata da atuação de 
pesquisadores em atividades de ensino. Ressaltou que a mesma buscava tão somente oferecer 
condições mínimas para que doutorandos pudessem dar aulas na UFABC durante sua estada 
nesta universidade. Salientou que o documento apresentava um dispositivo último o qual 
versava que a Portaria teria validade até que o assunto fosse objeto de Resolução dos órgãos 
deliberativos superiores da UFABC. Declarou que o assunto ainda não voltou a esse 
Conselho por não estar maduro o suficiente para deliberação. 
 

2. Professor Derval Rosa informou que a Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, com apoio da Reitoria, deu início 
à inscrição dos alunos da UFABC no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE), marco histórico para esta Instituição. Agradeceu o empenho de todos que têm 
participado desse processo. 
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3. O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, solicitou inversão dos assuntos 
9º e 10º da Ordem do Dia. Justificou o pedido e a Mesa encaminhou para votação, após ser 
secundada a proposta. Sugestão aprovada por unanimidade. 

 
Ordem do Dia 

1. Ata da VI sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 5 e 19 de julho de 2011. 
Aprovada, com 4 alterações e 2 abstenções. 
 

2. Ata da I sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 22 de junho de 2011. 
Aprovada, com 2 alterações e 3 abstenções. 
 

3. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Filosofia. 
Professor Valdecir Marvulle apresentou parecer favorável à aprovação da proposta e elencou 
alguns pontos que poderiam contribuir para o aprimoramento do documento. Professor Paulo 
Tadeu da Silva, coordenador do curso, contra-argumentou e explicou os destaques do relator. 
Seguiu-se intensa palestra acerca da inclusão da Extensão Universitária nos projetos 
pedagógicos dos cursos na UFABC, ficando, por fim, acordado que a Pró-Reitoria de 
Graduação comprometer-se-ia, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, em desenvolver 
um texto comum a todos os projetos pedagógicos da UFABC quanto a tal inclusão. Ainda, 
objetivando o caráter perene do documento, sugeriu-se que fossem suprimidas todas as 
informações quantitativas que poderiam sofrer alterações com o passar do tempo. Quanto às 
sugestões não acatadas pelo demandante, professor Marvulle apenas alertou para o fato de 
que o projeto, tal como estava, poderia encontrar dificuldade quando do reconhecimento do 
curso. Findas as discussões, encaminhou-se para votação o parecer favorável do relator, 
contempladas as alterações acatadas pelo demandante, além da inclusão do texto que trate da 
importância da extensão para esse curso. Aprovado por unanimidade.   
 

4. Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia. 
Professor Emery Lins principiou seu relato estendendo as sugestões de alteração 
apresentadas para o Bacharelado à Licenciatura. Após narrar o histórico, destacou que a 
proposta do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia fundamentava-se na legislação 
brasileira e atendia a todas as exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE) no que 
diz respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Filosofia, bem como ao 
Projeto Pedagógico da UFABC. Acrescentou, ainda, que a interdisciplinaridade também está 
contemplada em seu projeto pedagógico, devido à formação compartilhada com Cursos de 
Bacharelados em Filosofia, em Ciência e Tecnologia e em Ciências e Humanidades. Elenca 
uma série de sugestões para aprimoramento do documento, as quais são acatadas pela 
demandante, professora Patrícia Del Nero Velasco. Em discussão, professor Plínio Táboas 
retomou o discurso acerca da inclusão da Extensão Universitária no Projeto Pedagógico. 
Findos os questionamentos, encaminhou-se o parecer favorável do relator, somando-se a 
proposta de inclusão do texto que fará menção à Extensão Universitária, conforme discutido 
no item anterior. Aprovado por unanimidade. 
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5. Recurso à decisão indeferitória da progressão funcional do professor Eduardo de Moraes 
Gregores, em concordância com o disposto no Art. 20, § 2º, do Regimento Interno da 
CPPD: "Mantida a decisão indeferitória, ao fim de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
dia imediatamente subsequente ao do recebimento do Pedido de Reconsideração, a CPPD o 
encaminhará, como Recurso, à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa" 
Professora Maria das Graças Bruno Marietto apresentou detalhada análise acerca do assunto. 
Findou posicionando-se contrária ao deferimento do processo. Professor Helio Waldman 
passou a palavra ao professor Eduardo de Moraes Gregores para que o mesmo pudesse 
defender seus argumentos. O requerente enfatizou que diversos trechos do processo, os quais 
sustentariam um possível parecer favorável, não foram mencionados na relatoria. Seguiu-se 
intenso debate acerca dos dois direcionamentos possíveis ao caso, tendo em vista que havia 
indícios que corroborariam tanto o deferimento quanto o indeferimento do recurso 
impetratado. Ao longo das discussões, diversos Conselheiros demonstraram-se reticentes 
quanto à tomada de posição, pois consideraram que se estaria julgando a legalidade do 
processo, fato para o qual não teriam embasamento para fazê-lo. Professor Waldman, 
entendendo haver ainda muitas dúvidas, sugeriu a interrupção da sessão, sendo que, em sua 
continuação, estaria presente o Procurador Federal para auxiliar os Conselheiros em 
possíveis esclarecimentos legais. A sugestão acatada pelos Conselheiros. 
 
Continuação – 16 de agosto de 2011 – 14h 
 
Comunicados do Reitor 
 

1. Professor Gustavo Dalpian informou que presidiria a sessão em virtude de compromisso do 
professor Helio Waldman, em Brasília. Convidou professor Carlos Kamienski para compor a 
Mesa. 
 

2. Comunicou que parte da reunião da Andifes, da qual professor Waldman participa, fora feita 
no Palácio do Planalto, onde a presidente Dilma Rousseff apresentara, nesta terça-feira, o 
novo plano de expansão das universidades públicas federais. Anunciara a criação de mais 4 
universidades federais, além da ampliação dos câmpus em universidades já existentes, dentre 
esses, o câmpus da UFABC em Mauá.  
 
Ordem do Dia 
 

1. Recurso à decisão indeferitória da progressão funcional do professor Eduardo de Moraes 
Gregores, em concordância com o disposto no Art. 20, § 2º, do Regimento Interno da 
CPPD: "Mantida a decisão indeferitória, ao fim de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
dia imediatamente subsequente ao do recebimento do Pedido de Reconsideração, a CPPD o 
encaminhará, como Recurso, à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa" 
Conforme acordado na primeira parte da VII sessão ordinária, o assunto retornou como 
primeiro item da Ordem do Dia, na continuação desta sessão. O Procurador Federal, dr. 
Reginaldo Fracasso relatou breve histórico do processo, esclarecendo que sua opinião, no 
parecer solicitado pela CPPD era de que se mantivesse a decisão tomada na primeira reunião, 
ou seja, o deferimento. Acrescentou que, por conta do período em questão, a decisão poderia 
ser baseada na Resolução nº 10. O presidente da CPPD, professor Ercilio Carvalho da Silva 
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elucidou que o entendimento da Comissão é baseado na Resolução nº 37 e que o pedido de 
solicitação do professor Gregores fora feito antes de completar o interstício mínimo de 4 
anos. Professor Gregores reiterou que à época não lhe fora atribuída carga didática, ao que 
lhe originara entendimento da não necessidade desta, aos pró-reitores. Findas as discussões, 
encaminhou-se para votação o parecer da relatora, contrário a progressão do professor. 
Aprovado o parecer da relatora, porém houve votos contrários e abstenções. 
 

2. Minuta de Resolução de transferência de turno de ingresso. 
Professor Plínio Zornoff Táboas apresentou parecer favorável à aprovação da proposta. Em 
discussão, diversos Conselheiros apresentaram sugestões para aprimorar o documento, dentre 
as quais se destacam: 1) flexibilização no período de abertura de editais que poderão ocorrer, 
além da abertura prevista anualmente, em situações que se considere pertinente e 2) alteração 
dos motivos para solicitação do pedido de transferência que poderão ocorrer por necessidade 
(mediante comprovação) ou por vontade (passando a vigorar como critério o CA). Findas as 
discussões, encaminhou-se o documento, com alterações, para votação. Aprovado com uma 
abstenção.  
 

3. Minuta de Resolução de estágio não-obrigatório do BC&T e BC&H. 
Professora Patrícia Dantoni apresentou parecer favorável à aprovação. Destacou que a 
proposta surgiu da necessidade de aprimoramento das normas que regem os estágios não-
obrigatórios dos Bacharelados Interdisciplinares da UFABC. Avaliou que o documento 
estava em consonância com a legislação vigente e já contemplava as sugestões feitas quando 
da apreciação no Expediente desse Conselho. Propôs duas alterações as quais foram acatadas 
pelo proponente. Findos os pedidos de esclarecimento, encaminhou-se o documento para 
votação. Aprovado por unanimidade. 
 

4. Minuta de Resolução que estabelece normas sobre o aproveitamento de disciplinas em 
cursos de pós-graduação da UFABC e cursos de graduação em outras IES. 
Professor Carlos Kamienski apresentou parecer favorável à alteração. Ressaltou que o ponto 
de maior debate, quando o assunto fora apreciado no Expediente, foi o limite de 50%, o qual, 
por sugestão, foi retirado do documento. Elencou algumas sugestões de aprimoramento do 
documento, as quais foram acatadas pelo demandante. Não havendo pedidos de 
esclarecimentos, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

5. Minuta de Resolução que altera os artigos 4º, 6º e 7º da Resolução do ConsEPE nº 54 
Relator Gustavo Galati afirmou que seu parecer é favorável à alteração dos artigos, 
apresentando apenas restrições aos parágrafos 1º e 2º. Apresentou sugestões de alteração 
para o parágrafo 1º. Justificou a eliminação do parágrafo 2º, em razão de o Edital da Pró-
reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP) já abordar a situação do 
aluno em situação de mobilidade acadêmica. Representando a área demandante, o assessor 
de Relações Internacionais, professor Eduardo Guéron afirmou que a Relatoria enriquecera o 
projeto e acatou as sugestões. Não havendo inscritos, seguiu-se para votação da Resolução, 
com as alterações sugeridas pelo relator. Aprovada por unanimidade. 
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6. Minuta de Resolução que estabelece normas para o cumprimento dos termos dos Programas 
de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional. 
Relator Juliano Marques Nunes leu parecer da Relatoria, elencando sugestões de melhoria 
textual nos artigos 2º, 4º e 5º. Sugeriu, ainda, a supressão dos Incisos II e IV, do parágrafo 3º, 
do Artigo 7º; bem como dos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 8º, alegando que a Resolução 
ConsEPE nº 64 já estabelece os critérios e procedimentos para as devidas solicitações. O 
assessor de Relações Internacionais, professor Eduardo Guéron explicou que a idéia do 
Artigo 7º é a de que sejam realizados, pela Coordenação dos cursos, apenas o 
acompanhamento e a orientação. Juliano retirou a sugestão de mudança, relembrando que o 
Artigo 8º também estava conflitante. Professor Dalpian sugeriu que os pontos levantados 
passem pela Comissão de Legislação e Normas (CLN). Alguns Conselheiros elencaram 
outras sugestões de melhorias textuais, as quais foram acatadas pelo demandante. Findos os 
questionamentos, encaminhou-se para votação o parecer favorável do relator, somando-se 
suas considerações. Aprovada por unanimidade. 
 

7. Minuta de Resolução para a criação da Comissão para Aprovação, quanto ao mérito, dos 
Acordos de Cooperação Internacional. 
Professor Derval dos Santos Rosa leu parecer da relatoria, no qual explicou a criação desta 
Comissão, destacando a necessidade de maior rapidez na análise de propostas de cooperação 
entre universidades. Considerou adequado que a Resolução estabeleça que, no mínimo a 
cada seis meses, a Comissão encaminhe ao ConsEPE um informe sobre os acordos assinados 
pelo reitor. Não sugeriu qualquer alteração no documento. Não havendo inscritos, seguiu-se 
para a votação da Resolução. Aprovada por unanimidade.             
 

Expediente  
 

1. 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. 
Professor Armando Caputi explicou que, embora, a princípio, sentisse certo desconforto por 
estar relatando um assunto de interesse próprio, poderia aclarar detalhes do longo processo 
que se arrasta há algum tempo. Narrou histórico do processo, ressaltando que ao delegar a 
análise dos recursos da CPPD ao ConsEPE, o ConsUni também delegou a esse Conselho a 
interpretação da norma vigente, fato esse que motivou o pedido de reconsideração. Explicou 
que seu livro, ainda que não tenha sido publicado, merece pontuação parcial, tendo em vista 
que a norma da CPPD não prevê essa situação. Alguns Conselheiros opinaram acerca do 
assunto, dentre os quais se destacam as manifestações dos alunos quanto à importância de 
atitudes como a do professor Caputi de produzir material bibliográfico que atenda as 
especificidades dos cursos da UFABC. Findas as declarações, acordou-se que o assunto 
seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

2. Criação da Comissão de Ética Ambiental e de Gestão de Resíduos da UFABC. 
Relator Rodrigo Ferreira Prata explicou que a criação desta Comissão está pautada na lei e 
visa a regularizar situação de resíduos biológicos, químicos e provenientes de obras, 
produzidos pela UFABC. Dividiu sua apresentação em: a) legislação, artigos que dispõem 
sobre prevenção e controle da poluição do meio ambiente; b) competências, de que maneira 
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serão organizados e fiscalizados os trabalhos da Comissão; c) ética ambiental, competências 
e membros; d) gestão de resíduos, competências e membros; e) motivação, contribuições que 
os trabalhos da Comissão trariam à UFABC. A representante da Pró-Reitoria de Pesquisa 
Marcela Sorelli questionou a criação de uma única Comissão para dois assuntos distintos e 
de que maneira os membros seriam escolhidos. Professora Patrícia Dantoni argumentou que 
a Resolução deveria ser mais bem elaborada, para maior clareza. Professor Arnaldo narrou 
breve histórico e sugeriu a criação de um Grupo de Estudo para aprimorar o documento. 
Professor Dalpian finalizou acatando a sugestão do professor Arnaldo.   
 

3. Edital: ‘Piloto para Programa de Assistência ao Docente’ 
Professor Carlos Alberto Kamienski explicou a proposta de projeto piloto, a ser 
desenvolvido como experiência, em um quadrimestre letivo. Destacou os objetivos do 
projeto, dentre os quais, propiciar apoio acadêmico aos alunos matriculados na Graduação da 
UFABC. Pontuou que a idéia era a de utilizar disciplinas dos BIs que trabalhassem parte 
teórica e prática e que os responsáveis pelo programa de assistência ao docente serão os 
coordenadores das disciplinas. Elencou as atividades dos discentes de mestrado e doutorado 
que atuarão como assistentes, bem como dos professores responsáveis. Expôs o perfil dos 
alunos que poderão participar do Projeto e de que maneira estes seriam avaliados. Professor 
Dalpian esclareceu que se trata de projeto piloto, que experimentará este tipo de trabalho e 
que, caso haja êxito, será criada uma Resolução para oficializar o procedimento. Seguiu-se 
breve debate sobre alguns itens, dentre os quais o limite de porcentagem de atividades a 
serem desenvolvidas pelos assistentes. Alguns Conselheiros demonstraram preocupação com 
a possibilidade de que possa haver transferência excessiva de responsabilidades para os 
assistentes, recomendando-se que as atribuições sejam bem delimitadas para ambas as partes. 
Sugeriu-se que seja dada preferência às disciplinas com maior índice de dificuldade e 
reprovação. Findas as discussões, acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

 
Pelo avançado das horas e insuficiência de quórum, acordou-se que os itens abaixo citados 
passarão a compor o Expediente da VIII sessão ordinária do ConsEPE a realizar-se no dia 6 de 
setembro de 2011: 
 

� 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. 

� Substituição da Resolução ConsEPE 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 antes de 2009. 

� Calendário Acadêmico 2012. 
 

Já o item ‘Consulta quanto à alteração de Regime de Trabalho Docente – professor Antônio Sérgio 
Munhoz (CMCC)’ será apreciado no Expediente da próxima sessão em virtude da ausência do 
relator. 


