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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 4 de junho, 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. Professor Helio Waldman sugeriu a Moção de congratulações ao professor Rodney Carlos 
Bassanezi, por ocasião da efeméride de seus setenta anos de idade e por suas inestimáveis 
contribuições para o Ensino da Matemática ao longo de toda a sua notável trajetória 
acadêmica. Aprovada por unanimidade. 

 
Informes dos Conselheiros: 

1. O pró-reitor de graduação, professor Derval Rosa, informou que haveria a solenidade de 
Colação de Grau naquele mesmo dia. Pontuou que se formam os primeiros egressos do 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H). Deixou registrado que a UFABC está 
entrando em uma etapa em que, além dos cursos de graduação, os Bacharelados 
Interdisciplinares têm dado sua contribuição à sociedade. Professor Waldman complementou 
que a ocasião também seria importante por se tratar da 10ª Colação de grau da UFABC. 
Salientou que, com a entrada dos calouros, alcançar-se-á a marca de 10.000 alunos.  

 
Ordem do dia: 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2013, realizada em 7 de maio de 2013. 

Documento aprovado por unanimidade, com 1 alteração. 
 

2. Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização de estágio 
curricular e estágio não curricular nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC. 

Professor Valdecir Marvulle manteve seu relato anterior, que consistia em parecer favorável à 
aprovação mediante a supressão do trecho “nas modalidades Engenharia Aeroespacial ou 
Engenharia Ambiental e Urbana”, no caput do Art. 12. O intuito seria a não restrição do 
documento, citando nomes de alguns cursos de Engenharias, mas deixando para as 
Coordenações de cursos a decisão se eles devem ou não aproveitar tais atividades com o 
objetivo final citado no artigo. Professor Gilberto Martins, na condição de área demandante, 
não acatou a alteração e apresentou justificativas para tal. Foram elencadas outras sugestões 
de aprimoramento por parte dos Conselheiros. Findas as discussões, depois de secundadas, 
foram encaminhadas para votação as seguintes propostas: 1) supressão do inciso I do Art. 2º: 
não aprovado, com 19 votos contrários, 3 favoráveis e 3 abstenções; 2) supressão do 
parágrafo único do Art. 7º: aprovado com 11 votos favoráveis, 8 contrários e 7 abstenções; 3) 
no Art. 19, onde se lê: “10 dias letivos”; leia-se “10 dias úteis”: acatado pela área 
demandante; 4) alteração no contexto do capítulo V, de maneira a contemplar outros cursos 
específicos: acatado pela área demandante. Ao final, documento como um todo foi aprovado 
com 1 voto contrário. 
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3. Minuta de resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos cursos 
de graduação da UFABC. 
O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, apresentou parecer favorável à 
aprovação, mediante a seguinte alteração: no parágrafo 1º do Art. 5º, onde se lê: “[...] apenas 
a carga horária e o conceito da disciplina de menor número de créditos.”; leia-se: “[...] 
apenas a carga horária e o conceito da disciplina de maior número de créditos”. Alguns 
Conselheiros questionaram e explanaram acerca da atribuição de créditos. Findas as 
discussões, proposta do relator foi acatada pela área demandante, mediante reescrita da 
proposta, de modo que a convalidação seja realizada para o caso em que o aluno tenha melhor 
Coeficiente de Aproveitamento (CA). Documento aprovado com 1 abstenção.  

 
4. 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 Mercadante expôs sua avaliação, com as seguintes considerações: 1) 
otimização da redação do Art. 4º, em que esclarece que o coordenador de disciplina deve ser 
indicado com antecedência, ficando a nomeação, pelos diretores de Centro, com prazo 
máximo de 2 semanas após o início do quadrimestre letivo; 2) com relação à atribuição de 
créditos, entendia ser justa e seguiu a indicação do documento; 3) acerca das atribuições do 
coordenador, entendeu que o documento estava muito extenso fornecendo detalhes que não 
deveriam fazer parte de uma resolução. Apresentou uma nova proposta de redação para o Art. 
6º. Dessa forma, o relator mostrou-se favorável à aprovação do documento. Durante as 
discussões, os Conselheiros apresentaram diversos comentários acerca do assunto. O discente 
de graduação, Rafael, comentou que diversos pontos necessitavam de amadurecimento e 
sugeriu manutenção do documento na Ordem do Dia da próxima sessão. Proposta secundada. 
Aprovada com 5 votos contrários e 4 abstenções. Portanto, o documento volta na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

 
Expediente: 

 
1. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 79, que aprovou, ad referendum, alterações no 

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, na modalidade de 
Ensino à Distância (EaD). 
Antes de passar a palavra à relatora, professor Waldman propôs que o item fosse promovido à 
Ordem do Dia por tratar-se de uma homologação. Aprovado por unanimidade. Passou-se ao 
relato. Professora Itana Stiubiener passou a palavra ao professor Edson Pimentel, coordenador 
do curso, que esclareceu que a aprovação ad referendum fora necessária uma vez que a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lançou o edital com 
somente 10 dias para resposta sobre a participação da UFABC. Acrescentou que no caso do 
referido curso, o projeto pedagógico necessitava de algumas alterações para ficar compatível 
com o edital. Explanou sobre as alterações que constam no Ato Decisório, como o número de 
vagas e de alguns polos. Não houve discussões. Encaminhado para votação, o documento foi 
homologado por unanimidade.  
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Nesse momento, professor Waldman passou a presidência da Mesa ao professor Gustavo 
Martini Dalpian. 
 

2. Minuta de resolução que regulamenta as normas para a realização de estágio obrigatório 
dos cursos de Licenciatura da UFABC.  
A representante dos técnicos administrativos, Ana Lúcia Crivelari, explicou que o documento 
era uma revisão da Resolução ConsEP nº 88 e que fora criada uma comissão para este fim. 
Pontuou as principais mudanças, dentre as quais: a inclusão da Licenciatura em Filosofia, 
contemplando assim todos os cursos de Licenciatura; a supressão dos parágrafos único do Art. 
4º; 2º do Art. 5º e 2º do Art.12; e alteração de algumas nomenclaturas. A Conselheira apontou 
também algumas sugestões de alteração no documento, como no Art. 1º substituir 
“Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) ou Bacharelado em Ciências e Humanidades 
(BC&H)” por “Bacharelados Interdisciplinares”; a supressão do §1º do Art. 5º; entre outras. 
Houve questionamentos de vários Conselheiros sobre pontos do documento que suscitaram 
dúvida, em especial em relação aos prazos de entrega dos documentos; aos pré-requisitos; à 
realização de estágios prioritariamente em escolas públicas de educação básica; entre outros, 
para os quais a relatora procurou responder. Findas as discussões, professor Dalpian informou 
que o assunto seguirá para Ordem do Dia da próxima reunião. 
 

3. Atualização do Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, 
modalidade à distância. 
Professor Dalpian informou que essa atualização foi aprovada ad referendun, porém fora 
sugerido que fosse apresentado o documento a este Conselho, para conhecimento e outras 
alterações necessárias. Professora Itana ressaltou que a CAPES usualmente lança o edital com 
alterações e num prazo muito curto, e sugeriu que o projeto pedagógico do referido curso 
fosse revisado sem maiores especificidades, como citação dos polos, retirando-se outras 
informações de aspectos variáveis, facilitando assim as alterações solicitadas pela CAPES.  
Houve comentários relacionados à infraestrutura e à gestão da UFABC para esse tipo de 
parceria; acerca dos dados de evasão; entre outros. Professor Dalpian solicitou que fosse 
verificado o aspecto legal para essas alterações. O documento retornará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 
 


