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Sinopse IX sessão ordinária
 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 
Sala dos Conselhos, no 1
(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
Informes da Reitoria: Não houve.

 
Informes dos Conselheiros

1. O coordenador do Bacharelado em Ciência e 
Góis, comunicou que, no ano de 2015, 
Congresso Brasileiro de Educação em Engenharias (COBENG)
de engenharias da região, dentre elas a Faculdade d
Metodista de São Paulo (UMESP), Instituto Mauá de Tecnologia e Fundação Santo André. 
Destacou que, a UFABC 
física estará consolidada. 

 
2. O representante dos técnicos administrativos Rail Ribeiro Filho informou que fora 
disponibilizada, na página da Pró
cortes referentes ao processo seletivo do ano de 2013. 

 
3.   Professor Daniel Pansarelli expôs 
sobre a entrega das chaves
CCNH. Solicitou à Presidência do Conselho
vocação multicâmpus da UFAB, ao que professor Waldman respondeu considerar uma atitude 
salutar do Conselho, afirmando que verificará a viabilidade.

 
4. O representante dos discentes da graduação
preocupação a respeito da
estudo sobre o impacto que teriam no uso das estruturas de todos os câ
questão da disponibilidade de espaços tem trazido problemas para a a

 
5. A representante dos técnicos administ
comentou sobre a utilização dos espaços para a realização de eventos. 
propostas à UFABC não sejam realizadas 
os espaços. Ainda, informou que
de cursos as avaliações referentes ao 
feira terá início a avaliação do segundo quadrimestre 
do processo de avaliação de disciplina dos 
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sessão ordinária/ConsEPE 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 

1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 
(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Não houve. 

Informes dos Conselheiros: 

O coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Wesley 
no ano de 2015, a UFABC sediará, no câmpus de Santo André

Congresso Brasileiro de Educação em Engenharias (COBENG), juntamente com as faculdades 
de engenharias da região, dentre elas a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP), Instituto Mauá de Tecnologia e Fundação Santo André. 

 terá capacidade para comportar o evento, uma vez que su
 

tante dos técnicos administrativos Rail Ribeiro Filho informou que fora 
na página da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a tabela com as notas de 

cortes referentes ao processo seletivo do ano de 2013.  

Pansarelli expôs que fora informado pela Prefeitura 
sobre a entrega das chaves das salas do câmpus de São Bernardo do C

à Presidência do Conselho a realização de uma reunião 
da UFAB, ao que professor Waldman respondeu considerar uma atitude 

salutar do Conselho, afirmando que verificará a viabilidade. 

O representante dos discentes da graduação, Rafael Senedese Cenedes,
a respeito da criação de novos cursos na UFABC. Sugeriu a realização de

que teriam no uso das estruturas de todos os câ
questão da disponibilidade de espaços tem trazido problemas para a alocação didática.

dos técnicos administrativos Maria Isabel Mesquita Vendramini
a utilização dos espaços para a realização de eventos. Sugeriu que as atividades 

à UFABC não sejam realizadas em períodos de aulas, devido à dificuldade em aloc
nformou que, na última semana foram disponibilizadas aos coordenadores 

de cursos as avaliações referentes ao primeiro quadrimestre de 2013 e que na próxima segunda
feira terá início a avaliação do segundo quadrimestre 2013.  Realizou
do processo de avaliação de disciplina dos sete quadrimestres que abrangem o período desde o 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IX sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 8 de outubro, às 14h, na 

º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 

Tecnologia (BC&T), professor Wesley 
câmpus de Santo André, o 

juntamente com as faculdades 
e Engenharia Industrial (FEI), Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), Instituto Mauá de Tecnologia e Fundação Santo André. 
uma vez que sua estrutura 

tante dos técnicos administrativos Rail Ribeiro Filho informou que fora 
Reitoria de Graduação (ProGrad), a tabela com as notas de 

refeitura Universitária (PU), 
Campo aos professores do 

reunião naquele, assumindo a 
da UFAB, ao que professor Waldman respondeu considerar uma atitude 

Senedese Cenedes, demonstrou 
Sugeriu a realização de um 

que teriam no uso das estruturas de todos os câmpus, uma vez que a 
locação didática.  

rativos Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli 
Sugeriu que as atividades 

em períodos de aulas, devido à dificuldade em alocar 
na última semana foram disponibilizadas aos coordenadores 

e que na próxima segunda-
Realizou-se, também, um balanço 

que abrangem o período desde o 
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primeiro quadrimestre de 2011 até o primeiro quadrimestre de 2013. Comunicou que, ambos os 
relatórios constam na página da ProGrad.  

 
6. No tocante ao mencionado pela conselheira Maria Isabel, professor Wesley Góis reiterou 
que, em relação à realização do Congresso Brasileiro de Educação em Engenharias no câmpus 
de Santo André, em 2015, a estrutura da UFABC estará pronta e, então, poderá sediar o 
mencionado evento. Comentou ainda que, no período da tarde as salas de aulas não são 
plenamente utilizadas, portanto não haverá grande impacto. 

 
Ordem do dia: 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2013, realizada em 17 de setembro de 2013. 

Não houve comentários. Aprovada com 1 abstenção. 
 

2. Minuta de Resolução que estabelece os conceitos de aluno regular ingressante, regular 
efetivo, diplomado e egresso, matrícula eliminada, vagas ociosas, abandono e evasão, 
definindo ações relativas a tais conceitos nos cursos de graduação da UFABC. 
O relator, professor Everaldo Carlos Venâncio, apresentou, em bloco, parecer favorável à 
aprovação dos itens 2, 3 e 4. Após discussões, professor Valdecir Marvulle propôs nova 
redação para o Art. 2. Após ponderações, a sugestão foi acatada pela área demandante. 
Findas as observações, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por 
unanimidade.  
 

3. Minuta de Resolução que normatiza o desligamento dos alunos por decurso dos prazos 
máximos para progressão e integralização nos cursos de graduação. 
Os conselheiros realizaram detalhada discussão acerca das intenções da UFABC na 
definição dos critérios para jubilação dos discentes. Em especial, procurou-se garantir 
paridade para os alunos matriculados e não matriculados em curso de formação 
específica. Após o encaminhamento de propostas, os conselheiros aprovaram alteração 
nos artigos 4º e 5º, definindo o prazo para jubilação em “‘2n+1’, em que ‘n’ é a maior 
duração de curso de formação específica da UFABC”. Professor Waldman, então, 
encaminhou o documento como um todo à votação. Aprovado com 17 votos favoráveis, 6 
contrários e 2 abstenções.  
 

4. Minuta de Resolução que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico 
(PADA) da UFABC. 
Não houve discussões. Encaminhou-se para votação o documento. Aprovado por 
unanimidade. 
 

5. Minuta de resolução que incorpora disciplinas de opção limitada às matrizes 
curriculares do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades (BC&H). 
Professor Klaus Frey apresentou a relatoria com parecer favorável à aprovação do 
documento. Alguns conselheiros realizaram comentários, porém, nenhuma proposta de 
emenda foi apresentada. Professor Waldman encaminhou o documento para votação. 
Aprovado com 1 voto contrário. 
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6. Edital de ingresso 2014. 
O relator, professor Rodrigo Fresneda, apresentou parecer favorável à aprovação do 
documento com duas propostas de alteração. A área demandante acatou uma e sugeriu 
uma proposta de emenda à segunda, a qual foi acatada pelo relator. Findas as discussões e 
havendo consenso entre os conselheiros, professor Waldman encaminhou o documento 
para votação. Aprovado por unanimidade. 

 
� Considerando o avançado das horas, acordou-se que as discussões dos itens do 

Expediente ocorrerão oportunamente, levando-se em consideração a solicitação dos 
conselheiros para que não sejam marcadas reuniões em períodos de recesso.  

 


