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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada nos dias 13 e 28 de março de 2012, 
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 da Reitoria: 

1. Professor Gustavo Martini Dalpian convidou para compor a Mesa a professora Adelaide 
Faljoni-Alario, em razão da ausência do reitor, professor Helio Waldman, afastado em 
compromisso oficial na França, a convite do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 
Ministério da Educação (MEC) para reunião referente ao Programa “Ciências sem 
Fronteiras”.  

2. Comunicou que, a pedido da área demandante, não foram incluídos em pauta os itens que 
tratam dos planos dos cursos de pós-graduação em “Evolução e Diversidade” e “Ciência e 
Tecnologia Ambiental”. Esses retornarão à pauta na próxima sessão ordinária.  

3. Informou o resultado da eleição para representantes discentes de graduação no ConsEPE: 
Guilherme Afonso Siqueli (titular) e Igor de Almeida Lemos (suplente); Rafael O. Senedese 
Cenedes (titular) e João Gabriel Spir Costa (suplente); Mateus Santos da Rocha (titular) e 
Priscila Cristina Conti (suplente); Diogo Filippo M. Marvulle (titular) e Ingrid Pacheco 
Silveira (suplente). Os novos representantes tomarão posse na III sessão ordinária, a 
realizar-se em 10 de abril, mas os respectivos mandatos somente terão início a partir do dia 
11 de abril. Portanto, os representantes discentes atuais ainda terão direito a voto na próxima 
sessão. Acrescentou que as representações para discentes de pós-graduação e docente do 
CMCC permanecerão vacantes, devido à ausência de inscritos nessas categorias. 

4. Noticiou que fora iniciado, no dia 12 de março, o ciclo de debates acerca do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC. O evento contou com a presença dos 
convidados: Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); José Eli da Veiga, professor dos programas de 
pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 
(IRI/USP) e do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) e Naomar Monteiro de Almeida 
Filho, ex-reitor e professor titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ressaltou a importância de os Conselheiros do 
ConsUni e ConsEPE participarem dos debates acerca do PDI, tendo em vista que o tema 
será objeto de discussão nessas Instâncias.    
 

Informes dos Conselheiros: 

1. Professora Patrícia Dantoni apontou dois questionamentos: 1) à Vice-Reitoria, solicitou 
esclarecimentos acerca da implantação da Portaria nº 197, de 9 de maio de 2011, que 
autoriza a atuação de pesquisadores colaboradores em atividades de ensino de graduação 
ou de pós-graduação da UFABC, e indagou se o documento será discutido neste Conselho, 
ao que professor Dalpian esclareceu que tal assunto fora objeto de deliberação do ConsUni, 
formalizado pela Resolução ConsUni nº 83; 2) à ProGrad, questionou em que fase encontra-
se o processo de elaboração do modelo de Calendário Acadêmico de 2013, ao que  a 
professora Denise Consonni esclareceu que duas propostas para o Calendário estão sendo 
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elaboradas, sendo uma conforme o padrão Calendário 2012 e outra considerando a proposta 
de duas semanas de recesso no mês de julho, acrescentou, ainda, que as propostas, antes de 
serem submetidas a este Conselho, serão analisadas pela Comissão de Graduação (CG). 

 
2. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Mesquita, questionou em que 

momento os projetos pedagógicos dos cursos de Relações Internacionais e Planejamento 
Territorial, aprovados em outubro de 2011, serão apreciados por este Conselho. Ao que 
professora Denise Consonni informou que ambos os documentos estão em discussão no 
Expediente da pauta da Comissão de Graduação (CG) e que deverá ser apreciado por esse 
Conselho em momento oportuno. 

3. Professor Jean-Jacques Bonvent comunicou que, por motivo de luto, teria de ausentar-se da 
reunião. Comunicou que a apresentação de sua relatoria será realizada pelo professor Carlos 
Alberto Silva. 

 

Ordem do Dia: 

1. Ata da XI sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 12 de dezembro de 2011 e 7 de 
fevereiro de 2012. 
Ata aprovada com 2 abstenções e 4 alterações. 

2. Minuta de Resolução que regulamenta a classificação e as normas para alocação dos 
laboratórios de pesquisa da UFABC.  
Professor Emery Lins declarou-se favorável à aprovação do documento, destacando as 
seguintes sugestões de alterações. Destacou propostas de alteração as quais foram acatadas 
pelo demandante. Ao longo das discussões foram elencadas sugestões de alteração. 
Entretanto, considerando a falta de embasamento jurídico para alguns dos apontamentos 
destacados,  e não havendo consenso sobre o encaminhamento das votações, acordou-se que 
o assunto seria retirado de pauta e retornaria, após apreciação da Procuradoria Jurídica 
acerca da questão.  

3. Minuta de Resolução que cria a Comissão de Ética Ambiental da UFABC (CEA). 
Professor Carlos Alberto da Silva leu o parecer elaborado pelo relator, professor Jean-
Jacques Bonvent, no qual se destacou a importância da criação da CEA, lembrando, no 
entanto, a necessidade de definição quanto à sua estrutura de apoio administrativo, bem 
como a elaboração de seu Regimento Interno. Por fim, recomendou a aprovação da 
proposta. Em discussão, recordou-se que a atuação da CEA deverá estar alinhada com as 
políticas de segurança e gestão de resíduos da UFABC. Após votação, a proposta foi 
aprovada por unanimidade. 
 

4. Minuta de Resolução que cria a Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (CoGRE). 
Professora Adelaide Faljoni-Alario relatou que não houve tempo hábil para mais discussões 
da proposta junto às demais Comissões cuja área de atuação está relacionada à gestão de 
resíduos na UFABC. Por esta razão, sugeriu a retirada de pauta. Durante os debates, 
observou-se que algumas sugestões de alteração apresentadas no Expediente não foram 
contempladas na nova versão do documento. Por fim, acordou-se pela retirada de pauta do 
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assunto para que a relatora possa contatar a área demandante a fim de obter esclarecimentos 
que subsidiarão seu parecer.  

 
Expediente: 

1. Alteração da Resolução ConsEPE nº 107, que delega competência à Comissão Permanente 
de Convênios e Overhead (CPCO) e aos Conselhos de Centro para aprovar, quanto ao 
mérito, a celebração de convênios. 
Professor Klaus Werner Capelle relata que, ao longo da atuação da CPCO, que tem por 
função, dentre outras, analisar o mérito dos convênios, foram sendo identificados pontos que 
necessitavam de aprimoramento. Destacou as duas propostas de alteração. Após 
esclarecimentos, acordou-se que o assunto seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão.  

2. Minuta de Resolução que substitui a Resolução ConsEPE nº 71, que regulamenta as normas 
para a Monitoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFABC.  
Professora Denise Consonni apresentou o histórico da proposta e destacou as principais 
alterações com relação à Resolução ConsEPE nº 71. Durante as discussões foram levantadas 
uma série de sugestões que foram propostas por diversos Conselheiros, as quais foram 
esclarecidas pela demandante do assunto. Findos os questionamentos, acordou-se que o 
assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

Continuação da sessão – 28 de março de 2012 

3. Minuta de Resolução que estabelece o número máximo de créditos no qual um discente 
pode solicitar matrícula em um quadrimestre letivo.  
Professora Denise Consonni apresentou o histórico da proposta, assim como os problemas 
atuais em relação ao processo de matrículas, os quais suscitaram a necessidade de 
elaboração do documento em análise. Encaminhado à discussão, alguns Conselheiros 
apoiaram a proposta e dentre as sugestões, que fossem trazidas à voga a questão dos pré-
requisitos das disciplinas, bem como uma reformulação da Resolução que cria a Comissão 
de Graduação (CG), visando a dar mais autonomia a tal Instância. Os representantes 
discentes apontaram questões estruturais da resolução e solicitaram esclarecimentos acerca 
dos dados que fundamentaram o documento e dos motivos para o alto índice de trancamento 
de disciplinas. Nas considerações finais, professora Denise apresentou alguns dados 
numéricos solicitados pelos Conselheiros e informou que todos esses serão disponibilizados 
no Relatório de Gestão de 2011. Findas as discussões, acordou-se que o assunto será 
apreciado na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

4. Relatório final para contratação de professor visitante na área de Física Geral (Edital nº 
168 - CCNH). 
Professor Arnaldo Rodrigues informou os nomes e as notas dos professores aprovados no 
Edital nº 168 e ressaltou que conta com tais profissionais para a atribuição didática do 
próximo quadrimestre. Não havendo discussões, o relator consultou o Conselho quanto à 
possibilidade de promoção do assunto à Ordem do Dia. Não havendo discordância, 
encaminhou-se a solicitação para votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 
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demais esclarecimentos, encaminhou-se o assunto para votação, que obteve aprovação 
unânime. 

Considerando a emissão da Nota da Procuradoria Jurídica acerca da Minuta de Resolução 
que regulamenta a classificação e as normas para alocação dos laboratórios de pesquisa 
da UFABC, item 2 da Ordem do Dia, discutido na primeira parte dessa sessão, retomaram-
se as discussões acerca do assunto.  

Professor Emery Lins relembrou os pontos levantados em seu relato e salientou que todas as 
alterações que sugerira foram atendidas. Ponderou que uma nota jurídica fora emitida, 
visando esclarecer as questões levantadas pelo Conselho durante a discussão na primeira 
parte da sessão. Entretanto, em razão da não disponibilização prévia do parecer jurídico, 
considerando que esse fora emitido no mesmo dia da presente sessão, sugeriu que o assunto 
fosse deliberado em outro momento para que houvesse tempo hábil para o estudo do 
documento. Proposta endossada pelos demais Conselheiros. Por fim, acordou-se que o item 
será tratado em reunião extraordinária a ser realizada em 3 de abril de 2012, possibilitando 
assim, a avaliação, por parte dos Conselheiros, do parecer jurídico, bem como da proposta 
de Resolução que já contempla as alterações propostas e acatadas. 

 


