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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 14 de fevereiro de 2012, 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. 
 
Informes do Reitor: 

1. Professora Adelaide Faljoni-Alario, foi convidada a compor a Mesa, em razão da ausência 
do vice-reitor, professor Dalpian, que está afastado em compromisso oficial em Cuba. 

2. Comunicou que o pró-reitor de pesquisa, professor Klaus Werner Capelle, recebera o prêmio 
"Outstanding Referee" da Sociedade Americana de Física (APS), por sua contribuição como 
avaliador, desde 2000, junto a esse órgão, responsável pela publicação em revistas 
especializadas em todas as áreas da Física. Propôs uma Moção de Congratulações por parte 
do ConsEPE, sendo essa aprovada por aclamação.  

3. Informou que o presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), professor 
Ercílio Carvalho da Silva, em resposta à Recomendação ConsEPE nº 01, que aponta a 
necessidade de revisão da Resolução ConsUni nº 37.  Esclareceu que fora instituída uma 
subcomissão específica para essa finalidade e calcula que a nova proposta será submetida ao 
ConsUni até sua II sessão ordinária de 2012. 

4. Noticiou que nos últimos dias 12 e 13 de janeiro participou de solenidade na École Normale 
Supérieure (ENS) de Cachan, na França, para inauguração do Colégio Universitário Franco-
Brasileiro Santos Dumont. Esse evento contou com a presença dos reitores de universidades 
brasileiras que também firmaram acordo com essa instituição: UFRJ, UFSC, Unicamp e 
USP. A UFABC colabora com a ENS por meio de projeto do professor Luis Paulo Barbour 
Scott (CMCC). O Colégio tem como finalidade estruturar, desenvolver e perenizar as 
colaborações da ENS com essas universidades brasileiras; assegurar maior visibilidade 
internacional a seus projetos científicos de alto nível; facilitar a cooperação com as 
indústrias de ambos os países, entre outros.  

5. Comunicou que, no último dia 13 de fevereiro, participara de reunião no Ministério da 
Educação (MEC), com a presença do novo Ministro, Aloizio Mercadante, e do presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Luiz 
Cláudio Costa. Para esse evento foram convidados os reitores, pró-reitores de graduação e 
coordenadores cujas universidades dispõem de convênio com o INEP para fornecimento de 
itens para o Banco Nacional de Itens (BNI) do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
Na UFABC, o referido convênio é coordenado pela professora Raquel de Almeida Ribeiro 
(CCNH). À ocasião, expressou-se a intenção de aumentar o BNI e, assim, possibilitar a 
realização do ENEM duas vezes ao ano. Dentre as medidas para o aumento em 2 mil itens, 
está a emissão de novo edital para a celebração de novos convênios com outras 
universidades federais e o oferecimento de uma oficina à distância, na qual a UFABC irá 
colaborar. Ressaltou a importância de um esforço nacional para garantir a continuidade do 
sucesso do ENEM. 
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Informes dos Conselheiros: 

1. O assessor de relações internacionais, professor Eduardo Guéron, em concordância com o 
§1º, Art. 3º, da Resolução ConsEPE nº 110: “A Comissão deverá apresentar ao ConsEPE, 
no mínimo a cada seis meses, um informe sobre os acordos assinados pelo reitor e 
atividades desenvolvidas durante o período”, listou os Acordos de Cooperação 
Internacional firmados no 2º semestre de 2011, a saber: 1) Ecóle Normale Supérieure de 
Cachan, na França; 2) Providence University, em Taiwan; 3) Universidad Autónoma de 
Sinaloa, no México; 4) Universitat Autónoma de Barcelona, na Espanha. Por fim, explicou 
brevemente as motivações de cada acordo. 

2. Professor Plínio Zornoff Táboas informou que no dia 10 de fevereiro representou a UFABC, 
a convite da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, 
no evento que marcou a sua posse. Ponderou que a ministra fora pró-reitora de extensão da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e que espera, ainda que indiretamente, que 
várias ações da Extensão da UFABC sejam auxiliadas por sua Secretaria. 

3. A representante discente de graduação, Juliana Sanchez Morine, expressou a preocupação 
dos alunos em relação ao processo de convalidação das Engenharias da UFABC no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP). O 
representante discente de graduação João Gabriel Spir Costa complementou que entrou em 
contato com o Grupo de Trabalho que cuida do assunto, não obtendo, no entanto, 
posicionamento efetivo acerca da questão. 

4. Professor Klaus Capelle informou que, segundo o Ranking Universitário Webometrics, num 
universo de mais de 20.000 universidades, a UFABC ocupa a posição 1.690. Ponderou que a 
UFABC está entre os 9% das melhores universidades do mundo e entre os 7% em 
produtividade científica, ocupando a 1.386ª posição. Discursou brevemente acerca do 
histórico de evolução das posições já ocupadas pela UFABC e da importância de dar 
continuidade ao trabalho para que novas posições sejam alcançadas. 

5. Professor Carlos Alberto Kamienski relatou a situação atual dos novos cursos de pós-
graduação, a saber: 1) Biotecnociência: mestrado aprovado, doutorado não aprovado; 2) 
Dispositivos e Instrumentação: proposta elogiada, mas não aprovada, em razão da 
sobreposição com outro curso da própria UFABC, no mesmo Comitê; 3) Engenharia 
Biomédica: mestrado aprovado; 4) Engenharia de Gestão: mestrado profissional não 
aprovado; 5) Engenharia de Informação: doutorado não aprovado. 6) Matemática: resultado 
ainda não divulgado. Pontuou que, para os itens 1, 2 e 5 foram emitidos pedidos de 
reconsideração, já o item 4 será re-submetido, tão logo as condições estejam mais 
adequadas. 

6. Professor Gilberto Martins, em resposta ao informe dos representantes discentes, informou 
que a UFABC efetuou a submissão ao CREA no momento correto. Explicou os 
procedimentos e ponderou que o CREA encontra-se com problemas de instrumentalizar a 
Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, emitida pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea), que contempla os alunos ingressantes na UFABC a 
partir de 2007. Comentou, inclusive, que o processo da UFABC está sendo utilizado como 
modelo, em razão de sua matriz curricular diferenciada.  
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7. Professora Denise Consonni comunicou que a Recomendação ConsEPE nº 2, que trata da 
revisão e adequação da Resolução ConsUni nº 47, no que tange ao aumento dos 
representantes técnicos administrativos e discentes na Comissão de Graduação (CG), fora 
recebida pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). No entanto, ponderou que, nessa 
mesma Resolução, há tópicos que envolvem o credenciamento de docentes. Informou que 
esse tema fora objeto de estudo de um Grupo de Trabalho, que já enviou uma minuta de 
Resolução para apreciação da CG. Dessa forma, solicitou que o ConsEPE aguarde a 
aprovação dessa nova minuta, uma vez que, após essa etapa, será apreciado o aumento de 
representantes na CG. 

8. A secretária geral, Soraya Cordeiro, informou que, em virtude do não recebimento do 
número mínimo de inscrições, algumas categorias de representantes no ConsEPE tiveram 
suas inscrições prorrogadas, a saber: 1) representante discente de graduação; 2) 
representante discente de pós-graduação; 3) representante docente do CMCC. Alertou que o 
prazo para inscrições se encerrará às 17h do presente dia. 

 

Ordem do Dia: 

1. Ata da II sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 25 de outubro de 2011. 
Aprovada com 1 alteração e 2 abstenções. 
 

2. Ata da I sessão extraordinária conjunta ConsUni e ConsEPE de 2011, realizada no dia 22 
de novembro de 2011. 
Aprovada com 2 abstenções. 
 

3. Aprovação do Catálogo de Disciplinas – edição 2011. 
Professor José Fernando Queiruga Rey relatou que tal assunto vem sendo discutido desde 
2009. Informou que fora incluída uma sucinta introdução justificando a importância do 
documento, que será referência das disciplinas de graduação para a UFABC. Apresentou 
sugestão de correção na ementa da disciplina ‘Transformações Químicas’ e declarou-se 
favorável à aprovação da proposta.  Diversos Conselheiros teceram comentários acerca do 
documento, questionando, inclusive, a urgência de aprovação do mesmo. Professor José 
Fernando reforçou a necessidade de que tal catálogo seja publicado, a fim de ser utilizado 
como referência para as próximas edições. Após debate, algumas alterações foram sugeridas 
e incorporadas ao documento, com destaque para a modificação da ementa da disciplina 
Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. Em votação, a proposta original, com as 
devidas alterações, foi aprovada por unanimidade.   
 

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 Carlos Alberto da Silva apresentou parecer favorável à aprovação da presente 
Resolução, condicionado a algumas alterações no texto, entre elas: alteração do título; 
substituição do termo “bolsa auxílio” por “auxílio eventual”; inclusão da palavra “úteis” em 
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complemento às frases que tratam de quantidade de dias. Professor Plínio agradeceu ao 
relator e acatou todas as sugestões. Encaminhado à discussão, foram feitos questionamentos 
acerca do novo título sugerido; fonte de recursos dos projetos aprovados, entre outros. 
Professor Edson Pimentel propôs que o Art. 13 se mantivesse em sua versão original. 
Proposta aprovada por 17 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Em seguida, o 
documento como um todo foi submetido à votação, com as demais alterações sugeridas pelo 
relator. Aprovado por unanimidade. 
 

Expediente: 

1. Minuta de Resolução que cria a Comissão de Ética Ambiental da UFABC (CEA). 

2. Minuta de Resolução que cria a Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (CoGRE). 
Professora Marcela Sorelli relatou breve histórico dessa proposta no âmbito do ConsEPE e 
explicou que o GT formado em novembro de 2011 apontara a necessidade de criação de 
duas Comissões distintas. Informou que a CEA tem como principal competência avaliar a 
ética ambiental dos projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de 
encaminhá-las às agências de fomento. Já a CoGRE teria uma função mais deliberativa, a 
fim de normatizar procedimentos de eliminação dos resíduos gerados na UFABC. Durante 
as discussões, foram levantadas questões acerca de eventual eleição e limite de recondução 
dos mesmos; órgão de fiscalização; participação dos técnicos de laboratório; transporte de 
resíduos, entre outros. Acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima 
sessão ordinária. 

 
3. Plano de curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade. 

Professor Carlos Kamienski discorreu acerca do histórico da proposta, que consiste em 
oferecer esse novo curso nos níveis mestrado e doutorado, sob coordenação do professor 
Eduardo Leite Borba. Informou que o curso será submetido à avaliação na área de 
Biodiversidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
e comentou ainda a linha de pesquisa do programa; público alvo e corpo docente. O assunto 
seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
 

4. Plano de curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. 
Professor Carlos Kamienski teceu breve relato acerca do histórico da proposta, a ser 
submetida nos níveis mestrado e doutorado. Destacou que a coordenação será exercida pelo 
professor Dácio Roberto Matheus e que o curso será submetido à avaliação na área 
interdisciplinar da CAPES. Apresentou ainda informações referentes à linha de pesquisa e 
corpo docente. Após breve discussão a respeito do processo avaliativo no âmbito da CAPES, 
acordou-se que a proposta seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
 

5. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de 
Filosofia (Edital nº 166 - CCNH), aprovado ad referendum. 
Professor Helio Waldman explicou que a apreciação desse assunto pelo ConsEPE atende ao 
disposto no Art. 19, inciso VII, de sua Resolução nº 19, que estabelece normas para 
admissão de professores visitantes na UFABC. Acrescentou que a aprovação ad referendum 
refere-se ao relatório final da Comissão instituída para conduzir o processo seletivo do 
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Edital nº 166. Professora Anastasia Guidi, integrante da referida Comissão, complementou 
que essa aprovação possibilitou o oferecimento de disciplinas adicionais neste quadrimestre, 
já que o 1º colocado, professor Bruno Nadai, assumira 3 turmas. Após esclarecimentos 
acerca dos prazos que motivaram o ad referendum, professor Arnaldo solicitou a promoção 
do item à Ordem do Dia, ao que foi aprovado por unanimidade. À ocasião, acordou-se que 
eventuais sugestões para alteração no edital para contratação de professor visitante deveriam 
ser enviadas à Secretaria Geral que as encaminhará à Comissão de Vagas de Concursos para 
Docentes para o Magistério Superior. O relatório final, aprovado ad referendum, foi 
homologado por unanimidade. 


