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Sinopse I sessão ordinária/ConsEPE
 
 
Síntese das deliberações referentes aos
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC
dia 4 de fevereiro de 2014, às 14
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
Informes da Reitoria: Não houve
 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Wesley Góis prestou homenagem à professora Denise Consonni, agradecendo 
pelo trabalho realizado na Pró
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). Parabenizou toda a equipe que trabalhou 
nas matrículas, principalmente na primeira chamada 
aproximadamente 1500 alunos. Agradeceu a Conselheira Maria Isabel
iniciativa de convidar alunos como colaboradores na recepção dos novos alunos e seus pais. 
Por fim, apontou um fato negativo ocorrido no recebimento dos calouros, situação em que 
foi presenciada uma docente da Instituição conversando de forma desagradável com pais e 
alunos, expondo experiências negativas da UFABC. Informou que gestores da Universidade 
devem receber da melhor forma possível os ingressantes e seus familiares.

2. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, 
professor Wesley, repudiando o ocorrido. Acrescentou que houve situações em que docentes 
expuseram aos membros discentes da comunidade acadêmica o fato de a UFABC não ter 
tradição, aconselhando
acesso à página dos Conselhos no site da UFABC
informou que o acesso aos Conselhos já foi simplificado no site. Re
uma aluna ocorrido dentro da UFABC e que 
principalmente em relação à empresa de segurança
desencontradas, o que dificulta o ac
Por fim, solicitou esclarecimentos, acerca da exposição do currículo de um discente de 
graduação em sessão anterior do Conselho, sem prévia autorização do aluno. Professor 
Waldman pontuou que essa situação é omissa devendo ser julgad
mas acredita que os conselheiros tenham esse direito, uma vez que são necessários 
subsídios, para fazerem suas relatorias.

3. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isa
Fernanda do Prado Vieira
dos ingressantes.  Informou que 
24 horas para fazerem esse trabalho
recebida pelos ingressantes.
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ConsEPE 

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

, 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.

Não houve. 

 

Professor Wesley Góis prestou homenagem à professora Denise Consonni, agradecendo 
pelo trabalho realizado na Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e junto à coordenação do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). Parabenizou toda a equipe que trabalhou 

s matrículas, principalmente na primeira chamada quando
aproximadamente 1500 alunos. Agradeceu a Conselheira Maria Isabel

a de convidar alunos como colaboradores na recepção dos novos alunos e seus pais. 
tou um fato negativo ocorrido no recebimento dos calouros, situação em que 

foi presenciada uma docente da Instituição conversando de forma desagradável com pais e 
alunos, expondo experiências negativas da UFABC. Informou que gestores da Universidade 

receber da melhor forma possível os ingressantes e seus familiares.

O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, endossou as palavras do
professor Wesley, repudiando o ocorrido. Acrescentou que houve situações em que docentes 

membros discentes da comunidade acadêmica o fato de a UFABC não ter 
tradição, aconselhando-os a trocá-la por outras universidades mais antigas. Solicitou que o 

à página dos Conselhos no site da UFABC seja facilitado, 
ou que o acesso aos Conselhos já foi simplificado no site. Re

ocorrido dentro da UFABC e que ela vem encontrando dificuldades, 
principalmente em relação à empresa de segurança que está fornecendo

que dificulta o acesso às imagens de segurança e à
Por fim, solicitou esclarecimentos, acerca da exposição do currículo de um discente de 
graduação em sessão anterior do Conselho, sem prévia autorização do aluno. Professor 

que essa situação é omissa devendo ser julgad
mas acredita que os conselheiros tenham esse direito, uma vez que são necessários 
subsídios, para fazerem suas relatorias. 

A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Delcolli
do Prado Vieira pela ideia da participação dos alunos veteranos no recebimento 

dos ingressantes.  Informou que 42 discentes da graduação foram treinados em 
para fazerem esse trabalho. Por fim, pontuou que a iniciativa foi muito bem 

pelos ingressantes. 
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Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Professor Wesley Góis prestou homenagem à professora Denise Consonni, agradecendo 
Reitoria de Graduação (ProGrad) e junto à coordenação do 
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quando foram recebidos 

aproximadamente 1500 alunos. Agradeceu a Conselheira Maria Isabel Delcolli pela 
a de convidar alunos como colaboradores na recepção dos novos alunos e seus pais. 

tou um fato negativo ocorrido no recebimento dos calouros, situação em que 
foi presenciada uma docente da Instituição conversando de forma desagradável com pais e 
alunos, expondo experiências negativas da UFABC. Informou que gestores da Universidade 

receber da melhor forma possível os ingressantes e seus familiares. 

endossou as palavras do 
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la por outras universidades mais antigas. Solicitou que o 

ao que professor Dalpian 
ou que o acesso aos Conselhos já foi simplificado no site. Relatou caso de furto a 

encontrando dificuldades, 
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esso às imagens de segurança e à resolução do problema. 
Por fim, solicitou esclarecimentos, acerca da exposição do currículo de um discente de 
graduação em sessão anterior do Conselho, sem prévia autorização do aluno. Professor 

que essa situação é omissa devendo ser julgada pelo próprio Conselho, 
mas acredita que os conselheiros tenham esse direito, uma vez que são necessários 

Delcolli, deu o crédito à discente 
pela ideia da participação dos alunos veteranos no recebimento 

foram treinados em um prazo de 
fim, pontuou que a iniciativa foi muito bem 



 

2 

 

4. Professores Edson Pimentel e Ronei Miotto solicitam que os itens 3, 4 e 5 do Expediente, 
homologações para contratação de professores visitantes, fossem promovidos à Ordem do 
Dia, de modo a agilizar o processo de contratação dos professores. Solicitações secundadas 
e aprovadas com 1 abstenção, passando a ser os itens 5, 6 e 7 da Ordem do Dia. 

5. O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro, informou ter sido muito 
produtiva a participação dos docentes no momento da matrícula, especialmente do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS).  Comunicou, também, que a 
segunda chamada pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) encerrava-se naquele dia e a 
terceira chamada seria feita no final de fevereiro. Acrescentou que na primeira chamada 
houve cerca de 1500 matriculados e, após a segunda chamada, o número atingiu 
aproximadamente 1600 matriculados. Informou ainda, que ao final do ano de 2011 o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), criou a rede “Instituições 
Públicas Federais de Ensino Superior (IPFES)”, a qual a UFABC aderiu. O objetivo dessa 
rede é acompanhar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porém, em seu primeiro 
ano, a rede não foi muito ativa e teve como representantes das instituições os próprios 
Reitores, no caso o professor Waldman. No ano de 2013, o INEP contatou as instituições e 
solicitou que indicassem representantes a fim de se ter uma rede mais atuante. Da UFABC, 
foram indicados os seguintes representantes: os técnicos administrativos Rail Ribeiro e 
Renata Coelho e a docente Raquel Ribeiro. Na última reunião de 2013, o INEP fez uma 
homenagem aos participantes entregando uma placa honrosa como agradecimento. No 
ensejo, repassou a placa ao professor Waldman. 

6. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, passou a palavra às professoras 
Márcia Helena Alvim e Mirian Pacheco Silva, da Comissão do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Professora Mirian informou que o programa teve 
início há quatro anos e encerrará o primeiro projeto no final de fevereiro, iniciando um novo 
em março. O primeiro projeto aprovado em 2010 teve como título: “Integração Escola - 
Universidade na Formação de Professores em Ciências e Matemática”, com subprojetos nas 
áreas de Biologia, Física, Matemática e Química e, em 2011, teve aprovado o projeto: 
“Formação de Professores de Filosofia, Ciências e Matemática em contextos colaborativos”, 
com subprojetos nas áreas de Biologia, Filosofia, Física, Matemática e Química. 
Atualmente, disponibilizaram-se 120 vagas de bolsistas, entre discentes de graduação, 
docentes atuantes no Ensino Médio e docentes da UFABC e coordenadores de gestão e de 
instituições de ensino. A atuação dos projetos deu-se em Escolas Estaduais das cidades de 
Santo André e São Caetano. Informou que a verba disponibilizada para os quatro anos do 
projeto foi de R$ 2,9 milhões, distribuídos em material de consumo, pagamento de 
passagens e diárias, serviços de terceiros, e pagamento de bolsas. Passou a palavra à 
professora Márcia, que explanou sobre o novo projeto que se iniciará em março. Informou 
que esse foi aprovado em dezembro de 2013, com duração de 48 meses, sendo seis 
subprojetos nas áreas de Biologia, Filosofia, Física, Matemática, Química e Interdisciplinar. 
No total serão 130 bolsas para licenciandos, 22 para supervisores e 23 para coordenadores, 
com orçamento previsto em R$ 4,5 milhões para bolsas e custeios. Nesta edição serão 
incluídas escolas de São Bernardo do Campo. Professora Miriam finalizou, citando a 
importância do programa na UFABC e sua contribuição para o aumento na procura dos 
cursos de licenciatura. 

7. Professor Ronei Miotto parabenizou a equipe do PIBID e afirmou que o programa agrega 
muito à UFABC. Solicitou maior apoio ao projeto, fortalecendo-o e ampliando-o. Professor 
Waldman ressaltou que o programa direciona-se a uma das áreas mais críticas do país, a 
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educação. Ainda, a questão da educação básica mostra-se um ponto vulnerável para as 
universidades brasileiras. Parabenizou os responsáveis, fazendo votos de que o programa 
continue contribuindo para a solução dos problemas da educação brasileira. 
 

Ordem do Dia: 

1. Ata da XI sessão ordinária de 2013, realizada no dia 3 de dezembro de 2013. 

Foi solicitada uma alteração, a qual foi acatada. Encaminhada para votação, a ata foi 
aprovada por unanimidade.  

 
2. 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. 
Professor André Cravo apresentou seu relato. Apontou duas sugestões de alteração quanto à 
forma e finalizou com parecer favorável à aprovação da resolução. Não havendo discussões, 
o documento, com as alterações sugeridas pelo relator, foi aprovado por unanimidade. 

  
3. Minuta de Resolução que institui o Curso de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. 
Professor Wesley Gois narrou o histórico das discussões ocorridas sobre o assunto e emitiu 
parecer favorável à aprovação do documento, sem alterações. Observou que o CIU não é 
suficiente para tutoria dos alunos e sugeriu que o ConsEPE crie estratégias para reforço dos 
alunos ingressantes. Após comentários acerca do assunto por parte de alguns conselheiros, o 
documento foi aprovado, sem alterações, por unanimidade. 

 
4. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 19, que estabelece 
normas para admissão de professores visitantes. 
Professor Rodrigo Fresneda relatou que sua avaliação baseou-se nas discussões do 
Expediente deste Conselho, esclareceu alguns pontos do documento e sugeriu alteração 
pontual na redação nos artigos 14 e 15. Sugeriu que fosse solicitado parecer jurídico sobre o 
enquadramento salarial.  Por fim, caso fosse possível, sugeriu que no Art. 11 fossem 
acrescidas outras formas de inscrição além de por SEDEX. Seu parecer, portanto, foi 
favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Houve questionamentos e comentários, 
para os quais foram apresentadas respostas. Tendo em vista o documento ainda suscitar 
muitas dúvidas, sugeriu-se a retirada de pauta, o que foi acatado. Desse modo, o assunto 
retornará à pauta de uma sessão ordinária, na Ordem do Dia, assim que emitido parecer 
jurídico quanto à questão levantada. 

  
5. Homologação professor visitante na área de Compiladores e Paradigmas de 
Programação: Mirtha Lina Fernández Venero – referente ao Edital nº 119/2013-CMCC.  
Professor Edson Pimentel apresentou informações referentes ao edital e aos candidatos 
participantes do concurso, sendo a primeira colocada a professora Mirtha Lina Fernández 
Venero. Sem discussões e manifestações contrárias, o item foi considerado aprovado. 
 
6. Homologação professor visitante na área de Ciência da Computação: Luis Arturo Perez 
Lozada – referente ao Edital nº 121/2013-CMCC. 
Professor Edson Pimentel comentou sobre o edital e informou que o candidato Luis Arturo 
Perez Lozada foi o único aprovado.  Sem discussões, o item foi aprovado por unanimidade. 
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7. Homologação professor visitante na área de Física: Rone Peterson Galvão de Andrade – 
referente ao Edital nº 108/2013-CCNH. 
Professor Ronei informou tratar-se de um concurso com duas vagas na área de Física Geral, 
havendo quatro candidatos classificados. Houve questionamento sobre o número de 
candidatos classificados e a quantidade de vagas do concurso, o que foi esclarecido. Sem 
mais discussões e manifestações contrárias, o item foi considerado aprovado. 
 
Expediente: 

1. Proposta de Recomendação para instituição de Grupo de Estudo para verificar a 
viabilidade de criação da Escola de Idiomas da UFABC.  
Professor Eduardo Guéron, Assessor de Relações Internacionais, apresentou a proposta de 
Recomendação e informou que essa fora elaborada a fim de buscar meios de atender às 
demandas da comunidade universitária por cursos de idiomas. Acrescentou que a redação 
fora elaborada coletivamente em uma reunião entre servidores envolvidos com o ensino de 
idiomas na UFABC e alguns discentes. Após esclarecimentos acerca do documento, 
acordou-se que o item retornará à pauta na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 
2. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, bem como seu 
anexo, que instituiu o Regimento Interno da Comissão de Graduação (CG) da UFABC.  
Professor Jabra Haber elencou as alterações que, em sua maioria, referiam-se à questão de 
quórum mínimo para reuniões da CG e regulamentação de perda de mandato dos 
representantes eleitos em caso de repetidas ausências. Alguns conselheiros atentaram para o 
fato de muitas reuniões ocorrerem simultaneamente na UFABC, prejudicando o 
comparecimento dos diretores dos Centros e coordenadores de cursos em todas elas. Findas 
as discussões, o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima reunião.  
 
3. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia e Gestão da 
Inovação em nível de mestrado e doutorado.  
Professor Roberto Serra de Menezes relatou histórico da proposta e passou a palavra para 
professora Luciana Pereira, que apresentou o Programa, enfatizando seu caráter 
interdisciplinar, seu escopo e linhas de pesquisa. Finalizou elencando o grupo docente da 
proposta, que conta com nove docentes da UFABC e três externos. Diversos conselheiros 
parabenizaram os proponentes, afirmando acreditarem que o Programa trará grande 
contribuição à questão da interdisciplinaridade na UFABC. Findas as discussões, o assunto 
retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. 


