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

1. Professor Waldman d
coordenadores dos cursos de graduação neste Conselho, professores 
Tanaka, titular e suplente, respectivamente.

 
Informes dos Conselheiros

1. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informo
de Progressão Acadêmica (
de estágios do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) tem 
ocasionado problemas aos alunos, com relação a
informado, o sistema atual da Pró
nova das engenharias, o que para o CP
necessitam que os cálculos sejam baseados na
que os prazos sejam reduzidos
Rosa questionou se houve alguma demanda 
um trabalho de mapeamento
que já houve um avanço relativo no atendimento como um todo. 
informações sobre o que est
Professor Jabra pontuou que o CP
com que o CPk dos alunos caísse. Em reunião com servidores da ProGrad, fora detectado esse 
problema e estão estudando a possibilidade de, caso não possa ser emitido o
valham os dois. A divisão acadêmica deu mais uma semana para que os alunos informem seu 
CPk. 

 
2. Professor Francisco 
Ciência e Tecnologia, em Brasília, entre os dias 
delegação com dois docentes, três
participação fora interessante 
tema foi “Ciência, Saúde e Esporte
engenharia biomédica e neurociência. 
e Tecnologia na UFABC, dos dias
comunidade interna e externa. Seguiu, informan
Encontro da Diversidade Cultural do ABC que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de novembro. Tal 
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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 

, 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 deu boas-vindas e empossou os novos representantes dos 
coordenadores dos cursos de graduação neste Conselho, professores 

, titular e suplente, respectivamente. 

Informes dos Conselheiros: 

O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informo
de Progressão Acadêmica (CPk) retroativo que tem sido necessário para 
de estágios do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) tem 
ocasionado problemas aos alunos, com relação aos longos prazos. Segundo o que lhes fora 

tema atual da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) só tem cálculo para a grade 
nova das engenharias, o que para o CPk retroativo não faz sentido
necessitam que os cálculos sejam baseados na grade anterior. Solicitou que seja recomendado 

reduzidos, para que não causem prejuízos na matrícula. Professor Derval 
Rosa questionou se houve alguma demanda efetiva com relação a prazos. Informou que fizeram 
um trabalho de mapeamento que definiu as atribuições com relação à ProGrad e aos Centros, 

um avanço relativo no atendimento como um todo. 
informações sobre o que estava acontecendo, para que fossem tomadas as 
Professor Jabra pontuou que o CPk passou a ser emitido com base nas grades novas, fazendo 

dos alunos caísse. Em reunião com servidores da ProGrad, fora detectado esse 
problema e estão estudando a possibilidade de, caso não possa ser emitido o
valham os dois. A divisão acadêmica deu mais uma semana para que os alunos informem seu 

Francisco Comarú informou que a UFABC participara da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, em Brasília, entre os dias 21 e 27 de outu

dois docentes, três técnicos administrativos e dois 
interessante e houve bastante interesse na UFABC. Reiterou que 

Ciência, Saúde e Esporte” e a delegação contava com membros afetos às áreas de 
engenharia biomédica e neurociência. Prosseguiu, informando que houve 

na UFABC, dos dias 4 a 8 de novembro, que contou com a participação da 
interna e externa. Seguiu, informando que as inscrições estão abertas para o 

Encontro da Diversidade Cultural do ABC que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de novembro. Tal 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da X sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 12 de novembro, às 14h, 

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

os novos representantes dos 
coordenadores dos cursos de graduação neste Conselho, professores Jabra Haber e Harki 

O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informou que o Coeficiente 
retroativo que tem sido necessário para aplicação na Resolução 

de estágios do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) tem 
prazos. Segundo o que lhes fora 

eitoria de Graduação (ProGrad) só tem cálculo para a grade 
retroativo não faz sentido, dado que os alunos 

grade anterior. Solicitou que seja recomendado 
, para que não causem prejuízos na matrícula. Professor Derval 

com relação a prazos. Informou que fizeram 
que definiu as atribuições com relação à ProGrad e aos Centros, 

um avanço relativo no atendimento como um todo. Eram necessárias mais 
tomadas as medidas cabíveis. 

passou a ser emitido com base nas grades novas, fazendo 
dos alunos caísse. Em reunião com servidores da ProGrad, fora detectado esse 

problema e estão estudando a possibilidade de, caso não possa ser emitido o CPk maior, que 
valham os dois. A divisão acadêmica deu mais uma semana para que os alunos informem seu 

Comarú informou que a UFABC participara da Semana Nacional de 
21 e 27 de outubro. Fora enviada uma 

 alunos da graduação. A 
. Reiterou que este ano o 

tava com membros afetos às áreas de 
Prosseguiu, informando que houve a Semana da Ciência 

, que contou com a participação da 
do que as inscrições estão abertas para o 

Encontro da Diversidade Cultural do ABC que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de novembro. Tal 
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evento é fruto de uma parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) e alguns 
movimentos de cultura. Por fim, comunicou que na presente data iniciava-se nova edição do 
curso de Especialização em Gestão Pública, destinado aos técnicos administrativos.  

 
3. Professor Derval informou que fora aprovado o curso de Bacharelado em Políticas 
Públicas para o câmpus de São Bernardo, ampliando a possibilidade de a UFABC avançar com 
pedido de reconhecimento junto ao Ministério da Educação (MEC). 

 
4. Professor Gilberto Martins solicitou promoção do item 10 do Expediente à Ordem do 
Dia, justificando tratar-se de homologação de edital e haver grande demanda de docentes para 
essa área. Depois de secundada, proposta foi aprovada por unanimidade e passou a figurar 
como item 2 da Ordem do Dia.  

 
5. A representante dos técnicos administrativos Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli 
passou a palavra ao seu suplente, Juliano Marques, que apresentou uma Moção com relação ao 
ocorrido nos dias da prova do último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando 
candidatos transexuais e transgêneros sentiram-se constrangidos por não poderem utilizar seus 
nomes sociais no Exame. Tal Moção vem no sentido de evitar esse tipo de constrangimento 
dentro da UFABC. Professor Waldman opinou que não se tratava especificamente de repúdio, 
mas de apoio e sugestão para que esse recurso, já utilizado pelo ConsEPE, seja divulgado. Fez 
leitura da proposta de Moção. No ensejo, professor Daniel Pansarelli registrou como positivo, 
apesar desses incidentes com os candidatos mencionados, o sucesso do Exame, resultado do 
esforço da comunidade. Após votação, a Moção foi aprovada por unanimidade. 

 
6. Professor Edson Pimentel solicitou retirada de pauta do item 9 do Expediente, por conta 
de questionamentos enviados por um dos candidatos na presente data. Informou que o tema 
retornará em momento oportuno. Assunto retirado de pauta. 

7. Professor Derval solicitou promoção do item 5 do Expediente à Ordem do Dia. Justificou 
que se trata da melhoria do planejamento acadêmico 2014. A chefe da divisão acadêmica, 
Renata Coelho, sinalizara que os candidatos já procuraram a ProGrad  para saber sobre o 
calendário. Após secundada, encaminhou-se a proposta para votação. Aprovada por 
unanimidade. Item passou a figurar como o 3º da Ordem do Dia. 

Ordem do dia: 

1. Ata da IX sessão ordinária de 2013, realizada em 8 de outubro de 2013. 

Não houve comentários. Aprovada com 2 abstenções. 
 
2. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de 

Políticas Públicas – referente ao Edital nº 136/2013. 
Professor Waldman explicou que se trata de homologação de concurso que ocorreu entre 
24 e 29 de outubro, em que foram aprovados 2 candidatos. Professor Klaus Frey, na 
condição de presidente da banca, explicou como se deu o concurso. Não houve 
discussões. Aprovado por unanimidade. 
 

3. Calendário Acadêmico 2014 
A chefe adjunta da divisão acadêmica da ProGrad, Maria Cristina Zomignan, apresentou 
o calendário acadêmico 2014, que já fora previamente aprovado pelo ConsEPE, quando 
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do retorno da greve. Explicou que, a pedido da Assessoria de Comunicação e Imprensa 
(ACI), a principal alteração ficou por conta das solenidades de colação de grau, que 
passarão a ser aos sábados. A chefe da divisão acadêmica, Renata Coelho, 
complementou, informando que fora decidido na Comissão de Graduação (CG) que o 
início do 2º quadrimestre se desse após os 3 primeiros jogos do Brasil, na Copa do 
Mundo. Outro ponto discutido na CG fora o de que o feriado municipal em um dos 
câmpus fosse considerado nos dois. Seguiu-se discussão acerca do assunto, com 
justificativas prós e contras. Findas as discussões, foram dados os seguintes 
encaminhamentos: a) reverter celebração dos 2 feriados nos 2 câmpus: não aprovada com 
5 votos favoráveis, 18 contrários e 2 abstenções. O feriado de um município será 
considerado nos 2 câmpus; b) inclusão, no calendário, das matrículas de Trabalhos de 
Graduação (TG), acatado pela área demandante; c) solenidade das colações de grau em 
10 de maio (ao invés de 30 de abril), 16 de agosto (ao invés de 12 de agosto), 29 de 
novembro (ao invés de 18 de novembro). O dia 5 de fevereiro foi mantido. Aprovado 
com 4 abstenções. Em votação, calendário como um todo foi aprovado por unanimidade.  

Expediente: 

1.  Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão.  
 O relator e interessado, Marcus Vinícius da Silva Abrão, apresentou histórico de sua 

atuação como discente na UFABC. Informou não ser contrário à sanção a ele aplicada, 
mas solicitou a diminuição do período de sanção de 30 dias, pois esse acarretaria em 
reprovação por frequência em todas as disciplinas matriculadas. Em discussão, diversos 
conselheiros mostraram-se favoráveis à manutenção da sanção por considerarem-na 
branda para uma agressão física. Outros conselheiros foram favoráveis à diminuição do 
período, de modo a não penalizar o aluno duplamente. Professor Comarú suscitou a 
possibilidade de aplicar-se sanção de 20 dias, transformando os dias restantes em serviços 
prestados à comunidade universitária. Professor Hélio Waldman informou que, para tal, 
seria necessário parecer da Procuradoria Jurídica. A questão voltará na Ordem do Dia da 
próxima reunião.  

 
2.  Minuta de Resolução que institui a Coordenação dos Laboratórios Didáticos de 

Graduação (CLD) da UFABC e regulamenta a classificação dos laboratórios didáticos 
da UFABC.  
O servidor Albemerc Moura de Moraes apresentou os artigos da resolução, um a um, 
observando que seu objetivo seria “normatizar o uso, o gerenciamento, o acesso e a 
alocação dos laboratórios didáticos da UFABC, de forma a garantir o bom andamento 
de todas as atividades previstas nos cursos de graduação e otimizar e padronizar a 
gestão dos laboratórios didáticos, respeitando suas especificidades”. Finalizou sua 
apresentação ilustrando os organogramas dos laboratórios didáticos. Em discussões, 
levantaram-se questões acerca da competência pra a alocação didática dos laboratórios e 
suas especificidades operacionais, além da delegação dessa discussão à Comissão de 
Graduação (CG). Ainda, questionou-se a quantidade de membros que comporão a CLD. 
Findas as discussões, acordou-se que o item retornará na Ordem do Dia da próxima 
reunião. 

 
3.  Atualização do novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de Especialização em 

Tecnologia e Sistemas de Informação (TSI), modalidade de Ensino a Distância.  
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Professor Comaru solicitou, em virtude dos prazos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 
adiantamento desse assunto, para ser discutido e se possível deliberado ainda nesta 
sessão. Solicitação acatada. Em seguida, professor Guiou Kobayashi apresentou o 
contexto histórico. A primeira versão do projeto pedagógico passou no ConsUni em julho 
de 2009 e a segunda em julho de 2011. O primeiro curso teve início em 2010 e o segundo 
no ano de 2012. Acerca da terceira versão do projeto pedagógico esclareceu que, não há 
alterações em caráter pedagógico, apenas constam dados em aberto, para obter maior 
flexibilidade. Após apresentação, abriu-se para discussões. Diversos conselheiros 
explanaram comentários e sugestões na redação do texto. Dessa forma, todas as sugestões 
foram acatadas pelo relator. Findas as discussões, professor Waldman encaminhou para 
votação a promoção do item para a Ordem do Dia. Proposta Secundada. Aprovada por 
unanimidade. Encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 17 votos 
favoráveis e 1 abstenção.  

 
� Considerando o avançado das horas e a ausência de data para continuação desta 

sessão, acordou-se que as discussões dos itens faltantes do Expediente ocorrerão 
oportunamente, levando-se em consideração a solicitação dos conselheiros para que 
não sejam marcadas reuniões em períodos de recesso.  

 


