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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 1ª parte da XI sessão 
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 12 de dezembro 
de 2011, às 14h, no auditório A112-0, no 1º andar da torre III do Bloco A da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes do Reitor: 

1. Professor Helio Waldman comunicou a mudança na sistemática de distribuição da Reserva 
Técnica Institucional (RTI) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). Ressaltou que, atendendo à solicitação dos Diretores de Centro, a Pró-Reitoria 
de Pesquisa, a partir do exercício do ano de 2012 (referente aos projetos outorgados em 
2011), destinará a verba repassada pela FAPESP diretamente aos Centros. Em contrapartida, 
os Centros comprometeram-se a destinar, anualmente, o equivalente a 10% da parcela da 
RTI, proporcional ao montante recebido, à Pró-Reitoria de Pesquisa para manutenção da 
infraestrutura multiusuário da UFABC.  
 

Informes dos Conselheiros: 

1. Professora Denise Consonni comunicou que o curso de Engenharia Biomédica fora avaliado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e recebera conceito 5 
(nota máxima) nos 3 quesitos avaliados. No ensejo, parabenizou a coordenação do curso e 
servidores que atuaram no processo de avaliação. 
 

2. Professor Plínio Zornoff Táboas solicitou a promoção à Ordem do Dia, do item 4 do 
Expediente. Após secundada, a solicitação foi aprovada com 2 votos contrários e 5 
abstenções. O item passou a ser o 7º da Ordem do Dia. 
 

3. O representante discente da graduação, Juliano Marques Nunes, anunciou que uma nova 
gestão para Diretório Central dos Estudantes (DCE) fora eleita recentemente e, a partir de 
2012, buscará trabalhar junto ao ConsEPE pelos interesses dos alunos. 
 

4. Professor Daniel Morgato Martin solicitou antecipação do item 6 da Ordem do Dia. Depois 
de secundada, solicitação foi aprovada com 4 votos contrários e 1 abstenção. O item passou 
a ser o 3º da Ordem do Dia. 
 

5. O representante suplente dos técnicos administrativos, Ariel Luiz e Sousa Corrêa, passou a 
palavra para a chefe da Divisão de Estágios e Monitoria, Maria Estela Conceição de Oliveira 
de Souza, que apresentou o relatório dos convênios de estágios firmados em 2011, 
totalizando 120 empresas conveniadas. 
 

6. Professor Valdecir Marvulle parabenizou a Reitoria pelos esforços empregados na intenção 
de que fosse mantido o sistema de Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da 
Internet Avançada (TIDIA), ficando sua manutenção a cargo do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI), até que um novo sistema seja implantado. 
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Ordem do Dia: 

1. Ata da X sessão ordinária de 2011, realizada no dia 8 de novembro de 2011. 
Aprovada sem alterações de texto e com 5 abstenções. 
 

2. Calendário ConsEPE 2012. 
Professor Carlos A. da Silva apresentou parecer favorável à proposta. Destacou que a 
sugestão para que a sessão de setembro ocorresse após o período de recesso acadêmico fora 
acatada pela área demandante, assim como a solicitação de que o envio da pauta da sessão 
de março fosse alterado do dia 7 para o dia 6, mantendo o padrão de encaminhamento com 1 
semana de antecedência. Não havendo discussões, encaminhou-se a proposta para votação. 
Aprovado por unanimidade. 
 

3. Pedido do professor Armando Caputi de reconsideração do Ato Decisório ConsEP nº 31 
pelo qual esse Conselho manteve a decisão indeferitória deliberada pela CPPD (Comissão 
Permanente de Pessoal Docente) acerca de sua progressão funcional. 
Professor Carlos Kamienski apresentou parecer favorável à manutenção do referido ato que 
manteve a decisão indeferitória ao pedido de progressão deliberada pela CPPD. Narrou 
histórico da proposta acrescentando que o fato novo, aos já conhecidos pelo Conselho, fora a 
solicitação do presidente da CPPD, professor Ercílio Carvalho da Silva, de compartilhar 
suas reflexões atuais acerca da questão, junto à Comissão. No entanto, após nova análise 
realizada pela CPPD, esta manteve a mesma decisão de outrora, fato esse que motivou o 
relator a manter seu parecer, destacando que seu viés de análise ateve-se ao que dispõe a 
Resolução ConsUni nº 37. Em discussão, professor Caputi solicitou a palavra e expôs seus 
argumentos, além de responder aos questionamentos dos Conselheiros. Considerando as 
especificidades do caso em análise, foram elencadas algumas propostas alternativas, a saber: 
1) manter o assunto na Ordem do Dia para deliberação posterior mediante relatoria atual e 
apresentação de relatoria alternativa; 2) parecer do relator em manter o Ato Decisório nº 31 
e 3) revogar Ato Decisório nº 31. Em votação, a proposta 1 foi rejeitada com 13 votos 
contrários, 8 favoráveis e 1 abstenção; confrontadas as propostas 2 e 3, venceu a 2, com 12 
votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções. 
 

4. Regimento Interno da Comissão de Graduação (CG). 
Professor Arnaldo apresentou parecer favorável à aprovação do Regimento, com algumas 
alterações de texto. Durante as discussões, alguns Conselheiros elencaram propostas de 
aprimoramento, dentre as quais foram acatadas pela substituta eventual do pró-reitor de 
graduação, professora Denise Consonni: a) as sugestões do relator; b) retirada da palavra: 
“especiais”, no inciso IV, Art. 31; c) nova redação para o § 4º, Art. 7º: “o presidente ou 
outro membro da Comissão poderá alterar a ordem da pauta”; d) substituir a palavra 
“resumo” por “síntese cronológica” dos informes no inciso IV, Art. 23; e) no Art. 24, no 
lugar do termo “aprovação”, utilizar “apreciação e eventual aprovação”. Outras 
modificações foram sugeridas, encaminhadas à votação e incorporadas ao documento, tais 
como a supressão do voto secreto e do presidente da Comissão, mantendo-se para esse 
último somente o voto de qualidade. Houve amplo debate acerca do inciso VII, Art. 1º, que 
atribui à CG a aprovação da alocação didática final, enquanto que o Regimento Geral 
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estabelece essa como sendo competência das Diretorias de Centro. Acordou-se que será 
realizada consulta à Procuradoria Jurídica nesse sentido e que esse Conselho recomendará ao 
ConsUni a revisão de sua Resolução nº 47, dadas as diversas manifestações para aumento da 
representação discente e dos técnicos administrativos na CG. Findas as discussões, 
documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

5. Regimento Interno e composição da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA). 
Professor Jean-Jacques Bonvent apresentou parecer favorável à aprovação do presente 
Regimento, condicionado a algumas alterações no texto, principalmente no que se refere à 
substituição do termo “projeto” por “protocolo”. Sem discussões, encaminhou-se para 
votação. Aprovado com 1 abstenção. 
 

6. Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Yuri Ferreira Soares. 
O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro Filho, relatou contexto histórico 
do assunto, ressaltando que, segundo Nota Técnica da Procuradoria Jurídica nº 601/2011, 
não houve falha na condução do processo e não há qualquer restrição legal quanto à 
possibilidade de aplicação de sanção de suspensão sem prévia advertência. Destacou 
também que o aluno fora devidamente informado do procedimento e dos demais atos 
decisórios que o afetam de forma direta, tendo, inclusive, a possibilidade de apresentar 
defesa perante a comissão processante e recurso ao ConsEPE. Diante dos fatos, declara-se 
favorável à manutenção da sanção de 45 dias de suspensão, contados a partir de 21 de 
setembro de 2011. O representante discente da graduação, João Gabriel Spir Costa, passou a 
palavra ao aluno Yuri que afirmou concordar com o fato de ser aplicada uma penalidade, 
mas propôs que essa fosse realizada da seguinte forma: que lhe fossem atribuídas 200 horas 
adicionais de atividades extracurriculares, para não prejudicar seu histórico e para que possa 
atuar principalmente em atividades do Grupo 1, de cunho comunitário e de interesse 
coletivo. Houve consenso quanto à pertinência da sanção aplicada e destacou-se que a 
alternativa proposta pelo discente não poderia ser considerada, uma vez que não está 
prevista em legislação interna. Após votação, o parecer do relator foi aprovado com 1 
abstenção. 
 

7. Minuta de Resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão e 
cancelamento das Bolsas de Extensão da UFABC. 
Professor Plínio Zornoff Táboas explicou que o documento trata de uma revisão das normas 
contempladas na Resolução ConsEPE nº 104. Destacou que foram realizadas quatro grandes 
alterações nesta, a saber: a) adequação ao Decreto Presidencial nº 7.416, de 30 de dezembro 
de 2010; b) supressão da Seção II, que tratava da suspensão de bolsas; c) ampliação da 
validade das bolsas para 12 meses; d) menção da existência de editais externos. Quando 
questionado acerca da urgência de aprovação da supracitada Resolução, explicou que essa 
antecipação implica no início do processo de seleção de bolsistas em janeiro, com as 
respectivas alterações em vigor. Não houve discussão e o documento foi aprovado por 
unanimidade.  
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Em razão do avançado das horas, acordou-se que os seguintes itens do Expediente serão 
tratados na continuação dessa sessão, que ocorrerá no dia 7 de fevereiro de 2012: 

 
� Minuta de Resolução que regulamenta a classificação e as normas para alocação dos 

laboratórios de pesquisa da UFABC. 

� Alteração do anexo da Resolução ConsEPE nº 74. 

� Aprovação do Catálogo de Disciplinas – edição 2011. 

� Minuta de Resolução que regulamenta os procedimentos para concessão de bolsa auxílio 
para participação em eventos aos alunos bolsistas e voluntários das ações de extensão da 
PROEX. 


