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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 2ª parte da XI sessão 
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2011, realizada no dia 7 de 
fevereiro de 2012, às 14h, sala S312-1, no 3º andar da torre I, Bloco A, da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

 
Antes de iniciar a apreciação dos itens da pauta, professor Gustavo Dalpian convidou 
professor Klaus Capelle para compor a Mesa da Presidência. 
 

Expediente 
 

1. Minuta de Resolução que regulamenta a classificação e as normas para alocação dos 
laboratórios de pesquisa da UFABC. 
Professor Klaus Capelle destacou que se trata de um tema que vem sendo discutido há cerca 
de um ano e meio na UFABC e que a motivação para apresentação desse documento é o fato 
da pesquisa ser uma das principais missões da Instituição; além disso, considerando a 
expansão da UFABC, surge a necessidade de se definir o modelo de gestão desses espaços. 
Elencou os 4 princípios gerais que nortearão a alocação dos laboratórios: 1) não 
vitaliciedade dos espaços; 2) pesquisa como atividade fim dos laboratórios; 3) excelência em 
pesquisa como meta da UFABC; 4) diagnóstico e estímulo da pesquisa de excelência. Em 
discussão, os representantes dos docentes do CCNH apresentaram documento com uma 
série de sugestões para aprimoramento do documento, sendo que as que se referiam a 
aperfeiçoamento da redação serão consideradas, tendo em vista que nenhuma alteração 
contradiz os princípios norteadores da Resolução. Entretanto, à sugestão que visava ao 
detalhamento da composição da Comissão de Pesquisa, professor Klaus deixou a decisão a 
critério do ConsEPE. Às demais sugestões e pedidos de esclarecimento, professor Klaus 
teceu os devidos comentários e ratificou sua intenção em incorporar todas que vão ao 
encontro da essência do documento. Em razão do curto período entre essa sessão e a 
próxima ordinária, acordou-se que esse assunto retornará na Ordem do Dia da II sessão 
ordinária de 2012.  
 

2. Alteração do anexo da Resolução ConsEPE nº 74. 
Professor Derval Rosa explicou que a revisão do anexo dera-se em virtude da alteração do 
nome do curso de Bioengenharia que passou a ser denominado Engenharia Biomédica e 
também da criação de três novos cursos, a saber: Neurociência, Relações Internacionais e 
Planejamento Territorial. Não havendo discussões e considerando a simplicidade do item, 
professor Dalpian consultou o Conselho quanto à possibilidade de promoção do assunto à 
Ordem do Dia. Não havendo manifestações contrárias, encaminhou-se o documento para 
votação. Aprovado por unanimidade. 
 

3. Aprovação do Catálogo de Disciplinas – edição 2011. 
Professor Derval Rosa relatou sua satisfação em apresentar esse trabalho ao Conselho. 
Explicou a importância da elaboração do catálogo e passou a palavra ao representante 
suplente dos técnicos administrativos, Ariel Corrêa, que também trabalhou na elaboração do 
documento. Este apresentou o histórico do processo de criação, objetivos, conteúdo e a 
situação atual do catálogo. Após esclarecimentos acerca de ementas divergentes, ausência de 
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bibliografias e necessidade de atualizá-las periodicamente, acordou-se que a Prograd deverá 
elaborar e inserir uma introdução no catálogo, objetivando a clareza do documento. O 
documento deverá ser apreciado na Ordem do Dia da I sessão ordinária 2012 desse 
Conselho. 
 

4. 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. 
Professor Plínio Zornoff Táboas teceu breve relato acerca do assunto. Professor Carlos 
Alberto Kamienski solicitou esclarecimentos acerca da necessidade de realizar a prestação 
de contas das bolsas concedidas, do julgamento das solicitações de bolsas pelo Comitê de 
Extensão Universitária (CEU), entre outros. Sugeriu ainda que o calendário, por se tratar de 
uma questão administrativa, não conste na Resolução e que um novo auxílio seja 
condicionado à prestação de contas do benefício obtido anteriormente. Professor Plínio 
explicou que para elaboração do documento, no que se refere à questão financeira, foi 
consultada a Pró-Reitoria de Administração (ProAd); solicitou ainda o envio, por escrito, 
das sugestões do professor Kamienski para adequação do documento. Professor Dalpian 
ponderou que, em razão do assunto envolver questões orçamentárias, deverá ser incluído 
também na pauta do Conselho Universitário (ConsUni). Acordou-se que o assunto, após as 
devidas alterações, retornará na Ordem do Dia da I sessão ordinária 2012.  


