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Sinopse XI sessão ordinária
 
 
Síntese das deliberações referentes aos
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC
no dia 3 de dezembro de 2013, às 14
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
Informes da Reitoria:  
 

1. Professor Waldman informou sobre sua participação no lançamento do 
Espacial para Realização de Pesquisa e Experimentos com Na
dia 2 de dezembro, em Brasília, Distrito Federal. O evento teve a finalidade de explica
funcionamento do programa, que contará com a participação do curso de Engenharia 
Aeroespacial da UFABC, além de outras Universidades e Institutos Federais Brasileiros e 
algumas parcerias internacionais. Finalizou parabenizando aos coordenadores, profes
e alunos do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC.

 
2. Apresentou e deu as boas

Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(CECS), Edson Pinheiro 
Cognição (CMCC) e Ronei Miotto
(CCNH). 

 
3. Passou a palavra à s

do Expediente, Calend
ter sido tratado no Expediente da sessão anterior e não houve tempo hábil para tal. 
votação, a solicitação foi aprovada
Ordem do Dia. 

 
 
Infor mes dos Conselheiros
 
 

1. Professor Waldman 
Estágios da Pró-Reitoria de Graduação
firmados, em conformidade com a Resolução ConsEPE
início do ano de 2013 
sendo 1 com agente de integração e 106 diretamente com empresas, desse modo há um 
total de 370 convênios de cooperação, sendo 17 com agent
empresas. Quanto 
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sessão ordinária/ConsEPE 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da
de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC

3 de dezembro de 2013, às 14h, na sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Professor Waldman informou sobre sua participação no lançamento do 
Espacial para Realização de Pesquisa e Experimentos com Nanossatélites (Serpens), no 

2 de dezembro, em Brasília, Distrito Federal. O evento teve a finalidade de explica
funcionamento do programa, que contará com a participação do curso de Engenharia 
Aeroespacial da UFABC, além de outras Universidades e Institutos Federais Brasileiros e 
algumas parcerias internacionais. Finalizou parabenizando aos coordenadores, profes
e alunos do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC. 

deu as boas-vindas aos novos diretores dos Centros, professores 
nior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS), Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e 
Cognição (CMCC) e Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

secretária-geral, Soraya Cordeiro, que solicitou a 
do Expediente, Calendário ConsEPE 2014, para a Ordem do Dia, 
ter sido tratado no Expediente da sessão anterior e não houve tempo hábil para tal. 

a solicitação foi aprovada por unanimidade, passando 

mes dos Conselheiros: 

Professor Waldman passou a palavra para Maria Estela Conceição, da Divisão de
Reitoria de Graduação, que apresentou o relatório anual de convênios 

firmados, em conformidade com a Resolução ConsEPE nº 60. Comunicou que, desde o 
início do ano de 2013 até a presente data, foram firmados 107 convênios
sendo 1 com agente de integração e 106 diretamente com empresas, desse modo há um 
total de 370 convênios de cooperação, sendo 17 com agentes de integração e 353 com 

 aos alunos dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) que estão 

 

assuntos constantes na pauta da XI sessão ordinária do 
de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC (ConsEPE), realizada 

º andar da torre I do Bloco A 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Professor Waldman informou sobre sua participação no lançamento do Programa Sistema 
nossatélites (Serpens), no 

2 de dezembro, em Brasília, Distrito Federal. O evento teve a finalidade de explicar o 
funcionamento do programa, que contará com a participação do curso de Engenharia 
Aeroespacial da UFABC, além de outras Universidades e Institutos Federais Brasileiros e 
algumas parcerias internacionais. Finalizou parabenizando aos coordenadores, professores 

os novos diretores dos Centros, professores Annibal 
nior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

solicitou a promoção do item 3 
ário ConsEPE 2014, para a Ordem do Dia, pois o assunto deveria 

ter sido tratado no Expediente da sessão anterior e não houve tempo hábil para tal. Em 
por unanimidade, passando o item a ser o nº 4 da 

a Maria Estela Conceição, da Divisão de 
apresentou o relatório anual de convênios 

nº 60. Comunicou que, desde o 
convênios de cooperação, 

sendo 1 com agente de integração e 106 diretamente com empresas, desse modo há um 
es de integração e 353 com 

alunos dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) que estão 
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estagiando, somam-se 388, dos quais 54 são alunos do Bacharelado em Ciências e 
Humanidades (BC&H). 

 
2. Professor Edson Pimentel apresentou relatório final do Projeto Piloto para Mediação da 

Educação por Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na Modalidade 
Semipresencial, que teve início em novembro de 2012, com a aprovação do ConsEPE e 
publicação do edital. Acrescentou que os objetivos do projeto foram incentivar o uso de 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NITCs) e experimentar o uso de 
NITCs em um contexto controlado, a fim de analisar os resultados. Para a coordenação 
do projeto foi nomeado um Grupo Gestor com representantes docentes, discentes e 
técnicos administrativos. O projeto foi separado em três etapas: planejamento, que trata 
da composição, capacitação de monitores e tutores, elaboração do material instrucional e 
matrícula; execução, abordando a dinâmica do curso desde a aula inaugural até a 
divulgação dos resultados finais para os alunos; avaliação contemplando a preparação e 
análise dos dados de desempenho e interação dos estudantes. No decorrer do curso os 
alunos contaram com diversos materiais didáticos, como slides, feitos com critérios de 
padronização e vídeo aulas, também com algumas ferramentas, como o Facebook e You 
Tube. A disponibilização do material e entrega das atividades foram feitos através do 
TIDIA-AE/UFABC e WebSite. No total houve 99 matrículas deferidas que se dividiram 
em duas turmas para aula inaugural, e posteriormente divididas em grupos menores para 
o acompanhamento de tutores e monitores. Foram realizados alguns plantões presencias e 
virtuais, porém ambos com baixa procura. As avaliações foram realizadas em duas 
etapas, ambas presenciais, uma em sala de aula e outra em laboratório. O índice de 
evasão foi de 15,1%, considerado baixo para a modalidade. A taxa de aprovação entre os 
conceitos “A a D” foi de 83,7%. Após a finalização do curso foi realizado um 
questionário com os discentes tendo se uma aprovação de 95%. Professor Edson finalizou 
seu relato considerando que o projeto teve seus objetivos alcançados de forma satisfatória 
e que uma nova edição da mesma disciplina pode ser oferecida sem muito retrabalho e 
que a expansão do projeto para outras disciplinas é possível, porém, com a criação de 
uma estrutura adequada. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, 
enfatizou o sucesso do projeto, corroborou sobre a indisponibilidade do sistema TIDIA e 
sobre a possibilidade de expansão da modalidade para outras disciplinas. Professora 
Denise Consonni parabenizou a equipe pelo afinco e empenho aplicado no projeto e 
acredita que esse deve ser expandido para outras disciplinas e futuramente até para cursos 
à distância.  

 
3. Professor Marcos Duarte parabenizou a equipe do projeto piloto, informou sobre uma 

ferramenta de tecnologia, gratuita, denominada “Piazza.com”, que pode ser utilizada 
nessa modalidade, principalmente nos fóruns de perguntas e respostas, observações, 
correções. No ensejo, comunicou sobre hoje ser o Dia Internacional da Acessibilidade e 
que está ocorrendo no Palácio do Planalto, um evento para apresentação de novas 
tecnologias acessíveis. A UFABC está participando do evento, representada pelo 
professor Luís Riascos. 

 
4. Professor Carlos Kamienski informou que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) faz avaliações trienais dos cursos de Pós-Graduação e neste 
ano, o resultado era para ter sido divulgado no dia 2 de dezembro, porém devido a atrasos 
as notas somente serão anunciadas por volta do dia 9 de dezembro. Comunicou que a 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação está aguardando respostas das submissões de propostas 
dos cursos de Doutorado em Computação e Matemática, Doutorado em Engenharia 
Elétrica e Doutorado em Políticas Públicas. Informou também sobre a espera da resposta 
do edital de Professor Visitante Nacional Sênior, que era para ter sido disponibilizada em 
setembro de 2013.    

 
5. Professor Edson Pimentel solicitou a promoção dos itens 7, 8 e 9 do Expediente para a 

Ordem do dia, visto serem somente a homologação do relatório para a contratação de 
professor visitante. Após votação, solicitações aprovadas por unanimidade.  

 
6. Professor Francisco Comarú informou que, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, ocorreu na 

UFABC e no Serviço Social do Comércio (SESC) de Santo André o I Encontro da 
Diversidade Cultural do ABC. O evento contou com a participação de diversos 
produtores culturais, artistas, coletivos da arte e cultura da região. Também contou com a 
presença do secretário de cultura da Bahia, professor Antônio Albino Rubi. Comunicou 
que está em andamento uma discussão entre o Ministério da Educação e o Ministério da 
Cultura, a formulação de programas conjuntos sobre o tema, o que para a UFABC é de 
extrema importância, uma vez que temos blocos de arte e cultura sendo construídos e a 
intenção de se criar o Bacharelado em Artes e Tecnologia.  Por fim, agradeceu a todos 
que participaram e contribuíram para o sucesso do evento.  

 
7. Professor Ronei Miotto comunicou que a única professora de Libras da UFABC solicitou 

a saída da Universidade. Relatou que Libras é uma disciplina obrigatória para todas as 
Licenciaturas e deve ser optativa para todos os cursos de nível superior do Brasil, além de 
outras previsões legais, como exemplo a capacitação de docentes e técnicos 
administrativos da UFABC. Informou que recentemente a UFABC recebeu um 
questionamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), sobre a qualificação continuada do corpo docente, inclusive para professores de 
Libras.  Por fim, comunicou que já foi aprovada uma solicitação para contratação de 
professor visitante na área de Libras, porém, há dificuldades nessa contratação, uma vez 
que no Brasil existem somente nove doutores e 24 mestres, por esse motivo solicitou que 
se inicie um debate para alterar algumas configurações desse concurso que viabilize a 
contratação de especialista.  

  
8. O representante dos discentes de graduação, Leandro de Souza, informou que dia 19 de 

novembro ocorrera na rampa do bloco A um evento para promoção de mais áreas de 
convivências na UFABC, contando com grande participação de discentes e docentes.  
Questionou sobre o próximo passo para implementação do projeto piloto relatado como 
programa padrão da UFABC. Professora Denise esclareceu que nos últimos 4 anos todos 
as iniciativas e projetos pilotos no âmbito da graduação, foram transformados em 
programas.  A Pró-Reitoria de Graduação tem interesse em transformar esse projeto em 
programa e acredita que na próxima gestão se dará a continuidade necessária. 
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Ordem do Dia: 
 

1. Ata da X sessão ordinária de 2013, realizada no dia 12 de novembro de 2013.  
Professora Itana solicitou complementação de sua fala acerca do “Recurso à sanção 
aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão”. A Secretaria-Geral 
informou que será reproduzida a fala integral da professora. Não havendo mais 
discussões, a redação com a complementação foi aprovada com 4 abstenções.  

 
2. Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão. 
A relatora, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli apresentou histórico dos fatos que 
culminaram na aplicação da sanção ao discente. Em seguida, apresentou parecer da 
Procuradoria Jurídica que denotou a impossibilidade da aplicação de qualquer sanção não 
prevista em Regimento ou Estatuto da UFABC. Acrescentou ser favorável à manutenção 
da sanção como sendo exemplar. Por fim, propôs que a suspensão fosse aplicada a partir 
do início do primeiro quadrimestre de 2014. Foi proposto que sanção entrasse em vigor a 
partir do retorno do recesso de final de ano. Proposta não aprovada com 6 votos 
favoráveis, 6 contrários e 13 abstenções. Parecer da relatora aprovado com 19 votos 
favoráveis e 7 abstenções. Fica, portanto, mantida a sanção aplicada pela Comissão que 
tratou do caso.  

  
3. Minuta de Resolução que institui a Coordenação dos Laboratórios Didáticos de 
Graduação (CLD) da UFABC e regulamenta a classificação dos laboratórios didáticos 
da UFABC. 
Andréia Silva apresentou o documento e seu contexto até compor a pauta do ConsEPE. 
Afirmou considerar o documento de extrema importância por trazer a implantação 
institucional da CLD. Diversos conselheiros manifestaram suas opiniões quanto às 
atribuições da CLD, a maneira como será coordenada e sua participação na alocação dos 
laboratórios para as disciplinas. Por fim, foram encaminhadas propostas de 
aprimoramento. Após votação daquelas que não foram acatadas pela área demandante, 
encaminhou-se o documento como um todo para votação. Aprovado por unanimidade. 

 
4. Calendário ConsEPE 2014.  
A secretária-geral, Soraya Cordeiro, explicou que o calendário de 2014 foi elaborado de 
acordo com o Calendário Acadêmico aprovado na última reunião, de modo a não haver 
reuniões nos períodos de recesso. Não houve discussões ou manifestações contrárias, 
considerando-se, assim, o item aprovado. 

  
5. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de 
Ciência da Computação: Marina Sparvoli de Medeiros – referente ao Edital nº 
120/2013.  
Professor Edson Pinheiro Pimentel explicou que o item figurava na pauta da reunião 
anterior, mas foi retirado devido a um recurso interpolado por outro candidato. Finalizado 
o julgamento do recurso o item retornou à pauta do ConsEPE. Em seguida, expôs a 
relação dos candidatos habilitados no concurso e suas respectivas notas. Não havendo 
manifestações contrárias, o item foi aprovado. 
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6. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de 
Matemática: Alexsander Getmanenko e Ivan Kaygorodov – referente ao Edital nº 
132/2013 
Professor Edson Pimentel informou que duas vagas foram disponibilizadas nesse edital e 
que fora feito contato com os dois primeiros colocados, entre os seis candidatos 
aprovados. Acrescentou que um deles manifestara intenção de assumir, enquanto o outro 
ainda não havia encaminhado sua resposta. Não havendo manifestações contrárias, o item 
foi aprovado. 

 
7. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de 
Stylianos Dimas – referente ao Edital nº 133/2013. 
Professor Edson Pinheiro Pimentel comentou o processo, expondo ter havido apenas um 
aprovado entre os três candidatos inscritos. Não havendo manifestações contrárias, o item 
foi aprovado. 
 
 
Expediente: 
 
1. Minuta de Resolução que substitui as Resoluções ConsEP nº 12 e nº 60 e regulamenta 
a criação do Comitê de Estágios e o procedimento para a realização de Convênio de 
Cooperação de Estágio para alunos de graduação da UFABC.  
Maria Estela Conceição de Oliveira apresentou a minuta, informando que ela substitui e 
consolida as resoluções ConsEPE no 12, que criou o Comitê de Estágios e, n° 60, que 
alterou a competência e as delegações do comitê. Prosseguiu, citando modificação 
solicitada pela Comissão de Graduação.  Não houve discussão. Professor Waldman 
informou que o item retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
 
2. Minuta de Resolução que dispõe sobre o Projeto Piloto para instituição do 
Laboratório de Idiomas da UFABC.  
Sem a presença do relator, acordou-se que o item será incluso na pauta da próxima sessão 
ordinária. 
 
3. Minuta de Resolução que Institui o Curso de Inserção Universitária (CIU) da UFABC.  
Professor Vinícius Cifú Lopes agradeceu os envolvidos no projeto e apresentou seu 
histórico. Informou que o curso preenche o tempo entre a matrícula e o início do primeiro 
quadrimestre, aproximando o aluno da Universidade. Acrescentou que as aulas 
ministradas revisam o conteúdo do Ensino Médio e ensinam a estrutura da UFABC, de 
modo a possibilitar melhor aproveitamento da estrutura interdisciplinar desde o ingresso 
na UFABC. Apresentou os dados obtidos com as primeiras turmas. Diversos 
Conselheiros parabenizaram o projeto. Sugeriu-se maior articulação com a Semana de 
Acolhimento e, ainda, a inclusão de apresentação do funcionamento da UFABC, de modo 
que os novos alunos possam ter condições de buscar respostas as suas necessidades nos 
setores corretos. Após esclarecimentos, professor Waldman informou que o assunto 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.  
 
4. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 19, que 
estabelece normas para admissão de professores visitantes.  
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Soraya Cordeiro, secretária-geral, elencou as alterações realizadas e informou que essas 
ocorreram para adequar a resolução aos novos fluxos adotados e à Lei nº 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério Federal. Elucidados os questionamentos levantados por alguns Conselheiros, 
iniciou-se discussão a respeito da avaliação da didática para professores visitantes e suas 
implicações. Findas as discussões, professor Waldman informou que o assunto retornará 
na Ordem do Dia da próxima reunião.  
 

 
� Considerando o avançado das horas, acordou-se que os itens que não foram discutidos 

serão absorvidos pela pauta da próxima sessão ordinária.  
 


