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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 2 de julho, 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 da Reitoria:  

1. Professor Valdecir Marvulle justificou que presidiria a sessão, dado que o reitor encontrava-se 
em afastamento internacional e o vice-reitor, em férias. Explicou que, regimentalmente, 
assume a presidência do Conselho, o mais antigo membro, da categoria mais alta dentre os 
docentes pertencentes a este Conselho. Convidou, então, professor Marcos Duarte para 
compor a Mesa. No ensejo, informou que, tão logo fossem publicadas as portarias de 
nomeação, os recém-eleitos coordenadores dos Bacharelados Interdisciplinares, professores 
Wesley Gois, do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e Arilson Favareto, do Bacharelado 
em Ciências e Humanidades, assumirão como membros do ConsEPE. 
 

Informes dos Conselheiros: 
1. O pró-reitor de graduação, professor Derval Rosa, informou que entre os dias 7 e 9 de agosto, 

ocorreria o 2º Encontro dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs), no câmpus Poços de Caldas 
da Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Acrescentou que é de extrema importância a 
divulgação de tal evento pelo ConsEPE, uma vez que a proposta está pautada nos BIs, em que 
a UFABC figura como pioneira. Ressaltou que, nessa edição, os alunos também participarão. 
Informou que a reitoria disponibilizaria 2 ônibus, lembrando que há um limite de vagas e que 
somente poderia haver 350 inscritos por meio do site da Pró-reitoria de Graduação.  Professor 
Marvulle conclamou aos diretores de Centro que convidem seus servidores e alunos a 
participar. 

2. Professor Francisco Comarú informou que a proposta de curso de especialização em Ciência e 
Tecnologia, proposto pela UFABC, para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), teve como 
positivo e deferido o resultado preliminar. Acrescentou que serão disponibilizadas 225 vagas 
para os polos de Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco, São João da Boa 
Vista e São José dos Campos. Finaliza, parabenizando a professora Itana Stiubiener, 
coordenadora do curso e os professores Edson Pimentel e Lúcia Franco, por sua atuação junto 
à UAB.  

3. O representante discente de graduação, Rafael Senedese, relatou caso de um aluno da 
graduação, que está cursando o último período de Engenharia de Gestão e tem enfrentado 
dificuldades com os métodos avaliativos de uma determinada disciplina. Informou que, apesar 
de o aluno estar em vias de concluir sua graduação, há a possibilidade de reprovação. Expôs 
que a forma de avaliação fora feita por meio de teste e a cada erro do aluno, um acerto era 
eliminado. Dessa forma, o discente solicitou uma oportunidade de fazer uma recuperação da 
nota. Chamou atenção ao fato de os meios de avaliação não serem utilizáveis como medida de 
aprendizado. No ensejo, a representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Delcolli, 
complementou, afirmando ser uma reclamação recorrente sobre o mesmo professor e 
disciplina. Professor Marvulle salientou dois enfoques principais para esse problema: o 
administrativo, em que devem ser respeitadas as etapas legais, uma vez que o caso já fora 
encaminhado ao diretor do Centro, que em última instância, pode recorrer ao ConsEPE e 
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ainda ao ConsUni; e o ideológico, em que pode ser solicitado ao ConsEPE, uma discussão 
para verificar qual método avaliativo é o mais adequado. Rafael salientou que é importante a 
discussão acerca da falta de normalização para instrumento de recuperação dentro do próprio 
quadrimestre, enfatizando que o aluno teve uma queda de rendimento. Professor Gilberto 
Martins informou que fora procurado por esse discente, a quem esclarecera a inexistência de 
uma normatização sobre exame final e sobre instrumentos de avaliação, mas sim um acordo 
feito entre professor e aluno, na primeira aula, em que são colocadas as regras e em geral, o 
discente tem o direito de discutir qual método é mais viável. Professor Derval explanou que o 
aluno tem direito à revisão e dentro do prazo estabelecido, deve protocolá-la. Explicou que a 
acepção de conceito já fora normatizada, porém sem definição de critérios. Ressaltou que a 
questão da recuperação está em discussão na Comissão de Graduação (CG), mas ainda não foi 
finalizada. Maria Isabel complementou que institucionalmente, deve ser discutida a ampliação 
do alcance desse processo. Há 3 processos de avaliação: a) de disciplinas, que é 
quadrimestral, respondidos por turma; b) de curso, que está aberto até o final do mês, sendo 
ambos respondidos pelos discentes e docentes; c) respondido pelas 3 categorias, que é o de 
Avaliação Institucional. Professor Marvulle solicitou que ficasse registrado em ata a 
recomendação à ProGrad, de organização de um fórum de discussão sobre avaliações de 
disciplinas, salientando que os diretores de Centro darão o apoio necessário para essa questão.  
 

Ordem do dia: 

1. Ata da V sessão ordinária de 2013, realizada em 4 de junho de 2013. 
Documento aprovado com 1 abstenção, sem alterações. 

 
2. Minuta de resolução que define a figura, as formas de indicação e as atribuições dos 

Coordenadores de Disciplinas nos cursos de graduação da UFABC. 
Professor Pedro Galli relatou que as sugestões propostas em sua relatoria na última sessão 
foram incorporadas à minuta de resolução, e manteve seu parecer favorável à aprovação. 
Durante as discussões, alguns Conselheiros manifestaram-se com relação ao impacto dos 
créditos, às atribuições dos coordenadores e mencionaram a unificação de atividades desses. 
Algumas sugestões de aprimoramento foram acatadas pela área demandante, a saber: a) 
inserção de um parágrafo no Art. 4º que regulamente o acompanhamento e avaliação da 
coordenação da disciplina, que deverá ser proposto pela ProGrad e aprovado pela CG ; b) no 
inciso III do Art. 6º, substituir o trecho “planos de aula” por “planos de ensino”. Outras 
propostas, depois de secundadas foram submetidas à votação: a) no inciso I do Art. 6º, 
supressão do trecho “distribuição das turmas entre os professores”. Com 17 votos contrários, 
3 favoráveis e 5 abstenções, manteve-se a redação original; b) no inciso III do Art. 6º, 
supressão do trecho “cronograma e sistemática de avaliação”. Com 20 votos contrários, 4 
favoráveis e 1 abstenção, manteve-se a redação original. Documento como um todo foi 
aprovado com 1 abstenção.  

 
3. Minuta de resolução que regulamenta as normas para a realização de estágio obrigatório 

dos cursos de Licenciatura da UFABC 
Professora Leticie Mendonça fez leitura do parecer elaborado pelo professor Marcos Ávila. 
Posicionou-se favorável à aprovação do documento, mediante as seguintes sugestões de 
aprimoramento: a) nova redação para o parágrafo único do Art. 1º, de modo que contemplasse 
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o tempo de integralização; b) nova redação para o Art. 4º, de maneira a abarcar o tempo 
mínimo cursado. Com relação ao Art. 3º, sugeriu que o ConsEPE deliberasse acerca de uma 
possível alteração, de maneira a não tornar obrigatório aos licenciandos realizar estágios em 
escolas públicas. Os itens a e b foram acatados pela área demandante. Encaminhado para 
votação, manteve-se a redação original do Art. 3º, em que os estágios seriam realizados 
prioritariamente em escolas públicas. Alguns Conselheiros apontaram sugestões e a área 
demandante acatou a alteração do termo “alunos” por “licenciandos”, em todo o documento, e 
a inserção de breve explicação, no Art. 3º, sobre o porquê de a UFABC priorizar estágios em 
escolas públicas. Findas as discussões, o documento, com as devidas alterações, foi aprovado 
por unanimidade.  

 
4. Atualização do Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, 

modalidade à distância. 
Professor Jeroen Schoenmaker relatou que o documento é uma atualização do projeto 
pedagógico do referido curso e tem por intuito adequar o projeto pedagógico às constantes 
alterações em cada edição do edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES/UAB). Posicionou-se favorável à aprovação do documento com as 
seguintes alterações: a) na seção 2.2.1, indicar uma faixa para o número de vagas (200 a 250) 
e informar que o número exato será calculado de acordo com as regras do edital Capes/UAB; 
b) compatibilizar a seção 2.2.3 “Forma de Ingresso” e a seção 2.5.1 “Processo de seleção de 
alunos”, uniformizando o texto; c) nova redação para a seção 2.6: “Pré-Matrícula”; d) corrigir 
a tabela Avaliação do Curso no campo “Conteúdo, Atividades e Material Didático”; e) retirar 
o nome da docente na disciplina “A Química Extraordinária das coisas ordinárias – Química 
Divertida”. Propostas acatadas pela área demandante. Alguns Conselheiros elencaram 
propostas de aprimoramento: 1) nova redação para a seção 2.6: “Os documentos deverão ser 
entregues sob a forma de cópia reprográfica, ou autenticada ou acompanhada dos documentos 
originais, a secretaria do polo de apoio presencial na qual o candidato se escreveu.” Acatada 
pela área demandante; 2) acrescentar na relação de documentos “e demais documentos 
exigidos pelo edital”. Acatada pela área demandante; 3) inclusão que o público alvo seja 
“prioritariamente da rede pública”. Após votação, proposta não aprovada, com 3 votos 
favoráveis, 7 contrários e 9 abstenções. Findas as discussões, o documento com alterações foi 
encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 

 
Expediente: 

1. Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Produção em nível de 
mestrado e doutorado. 
Professor Carlos Kamienski relatou histórico de aprovação da proposta na Comissão de Pós-
Graduação (CPG) e no Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (ConCECS). Explanou que o curso tem participação de 10 docentes, sendo 9 
permanentes, e desses, 7 com dedicação exclusiva ao curso, com a coordenação da professora 
Patrícia Belfiore Fávero. Informou também que serão oferecidas 15 vagas anuais para 
mestrado e 5 para doutorado e que o curso apresenta 3 linhas de pesquisa: Gestão da Produção 
e Operações (GPO); Modelagem, Otimização, Simulação e Controle de Sistemas  (MOS); e 
Qualidade e Engenharia de Produto  (QEP). Após comentários, acordou-se que o assunto 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
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2. Catálogo de disciplinas da Graduação 2012. 

A técnica de assuntos educacionais, Ana Maria de Oliveira, relatou breve histórico do 
catálogo e informou que o atraso na finalização do documento ocorreu em razão do período 
de paralisação das atividades em 2012.  Esclareceu que as disciplinas são adicionadas por 
ordem alfabética e somente constam as que foram ofertadas. Apresentou o conteúdo do 
catálogo, frisando algumas alterações em relação ao de 2011 e as perspectivas de 
aprimoramento para o catálogo de 2013. Houve comentários de alguns Conselheiros, 
especialmente em relação às disciplinas, tanto as que não foram ofertadas, quanto as que não 
são mais. Após discussões, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 


