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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VIII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 17 de setembro, 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. 
 
Informes da Reitoria:  

Não houve informes da reitoria. 
 

Informes dos Conselheiros: 

1. O coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Wesley Góis, 
comentou que fora publicado o Ranking Universitário da Folha (RUF), no qual a UFABC 
figura como 1ª colocada no quesito Internacionalização, 21ª no indicador Pesquisa, em 79ª em 
Ensino e apenas em 155ª em Colocação em Mercado. Demonstrou preocupação com relação à 
discrepância entre os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
e o que está projetado no RUF. Pontuou ser inadmissível a UFABC aceitar esse tipo de 
projeção e que se deve buscar uma melhor estruturação nesse sentido. Professor Waldman 
informou que a UFABC se manifestará com relação a esse Ranking, uma vez que foram 
detectados erros metodológicos na aferição dos dados. No que diz respeito ao Mercado, 
considerou que mantido o número de matrículas, faz-se necessário um período de 30 a 40 
anos para que a universidade tenha consolidada sua presença no Mercado. Relatou que, 
contrapondo à pesquisa, o feedback das empresas da região tem sido bastante favorável no 
que diz respeito à absorção dos alunos da UFABC por seus quadros de estagiários e 
funcionários. 

2.  Professor Dalpian destacou que o RUF é relativamente novo, com apenas dois anos, e os 
próprios elaboradores reconhecem, em seu encarte, que se precisa avançar e melhorar seus 
critérios para chegar a um patamar aceitável de avaliação. Demonstrou preocupação com 
relação ao fato de nenhum dos avaliadores do Ministério da Educação (MEC) terem citado a 
UFABC em suas entrevistas. Isso indica que devemos ampliar a divulgação. Solicitou que o 
item 7 da Ordem do Dia fosse movimentado de modo que passasse a ser o item 2, uma vez 
que ele era o relator e estará em férias nas próximas semanas, quando, caso a pauta não seja 
esgotada nesta reunião, ocorreria uma continuação. O representante dos discentes de 
graduação, Rafael Senedese opôs-se a essa solicitação por acreditar que o assunto ainda não 
estivesse devidamente amadurecido. Professor Dalpian expôs que o assunto deve ser sim 
discutido, mas refere-se apenas a questão de ajustes de itens, uma vez que encontra-se na 
Ordem do Dia, momento de deliberação. Depois de secundada, a proposta foi encaminhada 
para votação e aprovada com 11 votos favoráveis, 4 contrários e 5 abstenções. 

3. O representante suplente discente de graduação, Thiago Morais, discorreu sobre a carta 
redigida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), distribuída aos Conselheiros, no que 
diz respeito ao recebimento, pelo órgão, de 97 assinaturas de alunos que se sentem 
prejudicados por alguns métodos de avaliação. Solicitou que fosse dada uma atenção a esse 
problema que já fora tratado em sessão anterior do ConsEPE.  

4. Professora Denise Consonni passou a palavra à representante da Divisão de Ensino e 
Aprendizagem Tutorial, Rita Aparecida Ponchio, para que ela fizesse um breve relato sobre 
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os resultados do Curso de Inserção Universitária (CIU). Relatou que esse curso visava a 
preencher a lacuna entre a matrícula e o início das aulas. Foram ofertados oito módulos, que 
procuravam atender às dificuldades que os alunos tinham em algumas disciplinas, além de 
oferecer informações sobre os procedimentos da UFABC. Informou que há algumas 
melhorias a serem realizadas e que deverão ser contempladas após 2014. Cientificou que os 
resultados se encontram, na íntegra, no site da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). 

5. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informou que entre os dias 7 e 
9 de agosto, ocorrera o II Encontro de Bacharelados Interdisciplinares (BIs), em Poços de 
Caldas e a UFABC contou com a maior comitiva, com intensa participação dos discentes. 
Destacou a criação da Executiva Nacional dos alunos de BIs, realizada pela UFABC e a 
participação dos discentes na redação da Carta de Poços de Caldas. Explicou que esse 
documento, que faz menção a todos os assuntos tratados no Encontro e será encaminhado ao 
MEC, com reivindicações das universidades que trabalham com BIs. 

6. Rafael relatou a dificuldade enfrentada pelos discentes para doar livros à Biblioteca. Ressalta 
que o sistema de avaliação das obras doadas tem sido rígido a ponto de serem rejeitadas obras 
que tenham anotações a lápis ou canetas marca-texto, mas que podem ser perfeitamente 
utilizadas pelos alunos. Ressaltou a necessidade de ampliação do acervo. Dessa forma, 
requisitou que sejam revistas e atenuadas as normas no que tange à doação. Professor Dalpian 
esclareceu que a Biblioteca já fora instruída a relaxar essas normas. Professor Marcos Avila 
demonstrou preocupação, com relação à doação de livros com anotações, pelo fato de 
transmitir ideia errônea a ingressantes, que poderiam achar natural fazer comentários nos 
livros da Biblioteca. Sugeriu ainda que o DCE instituísse uma biblioteca informal, com 
acervo paralelo. Rafael questionou se a Reitoria cederia espaço para a implantação dessa 
biblioteca. Professor Waldman apontou que não havia como a Reitoria dar essa resposta 
naquele momento, mas registrou que essa viabilidade seria estudada. 

7. Rafael sugeriu uma Moção de repúdio e solidariedade. Repúdio aos atos de uma docente, no 
que diz respeito à demora na atribuição de notas e conceitos aos alunos e solidariedade a esses 
discentes, aos técnicos administrativos e aos docentes que foram prejudicados de alguma 
forma pelos constantes atrasos da docente. Relatou ainda o caso em que fora instituída uma 
banca de professores, para análise dos trabalhos dos alunos que estavam em vias de colar grau 
e quase não o fizeram, por conta do vencimento dos prazos do lançamento das notas. Seguiu-
se intensa discussão acerca do teor do documento, da sindicância aberta para apuração dos 
fatos e sobre a admissibilidade da moção, uma vez que se trata de caso em juízo. Professor 
Waldman considerou que a Moção poderia atribuir uma forma de julgamento, o que 
considerou desnecessário, uma vez que há um processo em andamento ao qual suscitará uma 
pena aos envolvidos. Em votação, a admissibilidade da Moção foi aprovada com 11 votos 
favoráveis, 7 contrários e 8 abstenções. Professor Gilberto Martins sugeriu que fosse retirado 
o nome da docente do documento. Professor Waldman propôs que o texto fosse reescrito pelo 
proponente e apreciado posteriormente pelo ConsEPE. Após esse tempo, foi submetida à 
votação seguinte redação para a Moção: “O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), 
no uso de suas atribuições, tomou conhecimento dos problemas enfrentados pela comunidade 
em relação a entrega de conceitos de disciplinas dos anos letivos de 2012 e 2013. O 
ConsEPE repudia veementemente tal atitude , bem como qualquer outra que impeça a 
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Instituição de alcançar um ensino superior público de qualidade. O ConsEPE se solidariza 
com os discentes, técnicos administrativos e docentes afetados devido ao atraso na entrega 
de conceitos, volume de trabalho gerado e a possível necessidade da correção de atividades 
por outros docentes.” Aprovado com 1 abstenção. 

 
8. Professora Itana Stiubiener retornou ao assunto do RUF e recomendou que houvesse uma 

Nota de Esclarecimento no site da UFABC a respeito dessa pesquisa, a fim de tornar pública a 
preocupação da UFABC. Professor Klaus Capelle concordou e comentou que concedeu uma 
longa entrevista à Folha de São Paulo, explicando detalhadamente o projeto pedagógico da 
UFABC, no entanto, tal entrevista foi reduzida a uma repostagem de duas frases que não 
condizem integralmente com o que fora dito por ele.  
  

Ordem do Dia: 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2013, realizada em 6 de agosto de 2013 
Aprovado por unanimidade, com 3 alterações. 

 
2.  Minuta de resolução que institui a Assistência ao Docente da UFABC. 

A relatora, professora Denise Consonni posicionou-se favorável à aprovação do documento 
mediante às alterações nos seguintes artigos: 4º, 5º, 8º e 9º. Durante as discussões, diversos 
Conselheiros elencaram propostas e teceram comentários acerca do documento e da proposta. 
A área demandante acatou todas as propostas do relator. Dentre as propostas elencadas pelos 
Conselheiros, foram acatadas: 1) no Art. 4º, parágrafo 3º, substituir 50% por 30%; 2) no Art. 
5º, parágrafo 2º, acrescentar que também terão prioridade os alunos que tenham cursado 
disciplinas de caráter pedagógico; 3) fusão dos artigos 4º e 5º; 4) inserção de um parágrafo 
único no Art. 3º, com a seguinte redação: “a execução, avaliação e fiscalização do programa 
de assistência ao docente será de responsabilidade de um grupo gestor, nomeado por 
portaria, e composto por: 1 docente indicado pela Pró- Reitoria de Graduação (Prograd), 1 
docente indicado pela Pró- Reitoria de Pós-Graduação (Propg), 1 discente de graduação e 1 
discente de pós-graduação indicado pelo ConsEPE.” Dentre as propostas elencadas e 
encaminhadas para votação, nenhuma fora aprovada. Após discussões, professor Waldman 
encaminhou à votação, documento com as alterações. Aprovado por unanimidade.  

 
3.  Minuta de resolução que institui o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) da 

UFABC. 
O relator, Josué Silva dos Santos, relatou o assunto, explicando que se trata de um programa 
de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT), cujo objetivo é fornecer acompanhamento ao 
estudante por um professor -tutor no desenvolvimento de uma atitude empreendedora na sua 
formação pessoal, acadêmica e profissional. Não houve discussões. Professor Waldman 
encaminhou o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

Expediente: 

1. Edital de ingresso 2014. 
Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, apresentou os pontos de maior 
evidência no Edital de ingresso 2014. Citou os números totais de vagas em ambos os câmpus, 
e chamou atenção para as vagas reservadas para as cotas. Ressaltou as diferenças dos pesos, e 
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que esses permanecem os mesmos do edital do ano passado. Explanou também sobre as notas 
mínimas que o aluno devem ter em cada área do conhecimento para ser aprovado pelo 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e que o número total de vagas deve ser obrigatoriamente 
preenchido. Relatou sobre a experiência positiva deste ano, em relação à análise da 
documentação dos alunos cotistas e solicitou que em 2014 essa experiência se repita. Após 
comentários, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão a ser agendada e informada aos Conselheiros. Posteriormente, 
constata a ausência de quorum mínimo para a realização da continuação no dia pretendido e 
impossibilidade de agendamento em outra data, o Presidente encerrou a sessão, ficando os 
assuntos restantes incorporados, com prioridade, na pauta da IX sessão ordinária desse 
Conselho.  
 

 


