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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão ordinária do 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2019 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 25 de junho de 2019, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da 

Torre I, do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 

Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André. 

 

Informes da Reitoria: 

 

1. O presidente em exercício, Wagner Alves Carvalho, justificou a ausência do reitor, Dácio 

Roberto Matheus, que se encontrava em Brasília para compromissos, dentre os quais, reunião 

da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes). No ensejo, convidou o conselheiro Ronei Miotto para compor a Mesa. 

2. Passou a palavra ao conselheiro Marcos Vinícius Pó que apresentou o Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2019 elaborado quando ainda estava como coordenador da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Destacou e alguns pontos. Por fim, ressaltou que a 

CPA, ali representada pela atual coordenadora, Carolina Gabas Stuchi, estava à disposição 

para detalhamentos do relatório, bem como de seus dados. 

3. O presidente passou a palavra ao pró-reitor de pós-graduação, Charles Morphy, que 

apresentou atualizações acerca da situação dos cortes das bolsas de pós-graduação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Detalhou os critérios 

e métodos utilizados para os cortes e pontou as medidas que a UFABC e outras universidades 

vinham adotando para enfrentar a situação, bem como negociar alternativas. Também 

mencionou os impactos que serão sofridos considerando dois cenários possíveis. Por fim, 

reforçou que a UFABC estava em permanente contato com as agências de modo que a ter 

acesso a informações precisas e atuais.  

4. O presidente, em atendimento aos incisos VI e VII do Art. 1º da Resolução ConsUni nº 188, 

solicitou que fossem feitas indicações de uma chapa de discentes de graduação e uma chapa 

de discente da pós-graduação para compor a Comissão de Especialização (CoE). Foram 

indicados os nomes de Lucas Faustino de Oliveira (titular) e Thiago Roberto Lopes da Silva 

(suplente), discentes de graduação. Acordou-se que os representantes discentes de pós-

graduação seriam consultados por e-mail, tendo em vista ausência de representantes da 

categoria na sessão.   

5. Também em atendimento ao inciso XIII, do Art. 3º, da Resolução ConsUni nº 195, o 

presidente solicitou indicação de 1 (um) representante discente indicado pelo ConsEPE para 

compor o Conselho Técnico Científico (CTC) do Netel. Foram indicados os nomes de 

Eduardo da Costa Lima (titular) e Laura Passarella Carajoiras (suplente). 
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6. O presidente passou a palavra ao conselheiro Rodrigo Cunha, membro da Comissão de 

Organização do Congresso da UFABC, que comentou, dentre outros detalhamentos, que o 

evento marcará os 13 anos da UFABC e acontecerá de forma integrada ao “UFABC para 

Todos”, nos dias 24 e 25 de setembro.   

 Informes dos Conselheiros: 

 

1. A pró-reitora de graduação, conselheira Paula Tiba, informa que, considerando os termos da 

Resolução ConsUni nº 174, a Comissão de Graduação aprovou as Resoluções CG nº 21, que 

institui o catálogo de disciplinas e nº 22, que estabelece a oferta de disciplinas no recesso. 

Esclarece que o objetivo das novas normas, cujo objeto era disciplinado pela Resolução 

ConsEPE nº 139, era tornar mais ágil e flexível as alterações e atualizações de disciplinas.  

2. O conselheiro Wesley Góis informou acerca da recente aprovação, pelo Conselho Nacional de 

Educação, das novas diretrizes para os cursos de engenharia. Acrescenta que haverá três anos 

para as adequações por parte das instituições de ensino, a contar da publicação que fora feita 

no mês de abril.  

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da II sessão ordinária de 2019, realizada no dia 23 de abril de 2019. 

Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 

abstenções.  

 

2. Minuta de resolução que dispõe sobre a liberdade de pensamento e expressão nas atividades 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Convivência no ambiente universitário. 

A relatora, conselheira Carolina Moutinho, apresentou seu parecer, favorável à aprovação do 

documento, consideradas suas propostas de aprimoramento. Em discussão, propôs-se a 

supressão do Art. 2º. Após argumentações favoráveis e contrárias, acordou-se pela supressão 

do referido artigo. Findos os comentários, encaminhou-se o documento para votação, 

considerada a alteração. Aprovado com 1 voto contrário.    

 

3. Minuta de resolução que estabelece normas e procedimentos para a revisão dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC e revoga e substitui a Resolução 

ConsEPE nº 140.
 
 

A relatora, conselheira Paula Tiba, apresentou o documento, ressaltando que fora submetido  

e aprovado pela Comissão de Graduação (CG). Explicitou as vantagens e objetivos da nova 

proposta que, de modo geral, visava a aprimorar o fluxo de procedimentos para revisão dos 

Projetos Pedagógicos da Graduação. Em discussão, foram sugeridas alterações, as quais 

foram acatadas pela área demandante. Findos os comentários, encaminhou-se o documento 

para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Minuta de resolução que define a atribuição de créditos por atividades didáticas na UFABC, 

revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 100. 

A relatora, conselheira Paula Tiba, apresentou a proposta destacando alguns pontos. Em 

discussão foram elencadas propostas de aprimoramento do documento. Findos os 

comentários, acordou-se que o assunto será objeto de deliberação na Ordem do Dia da 

próxima sessão, consideradas as sugestões elencadas.   
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2. Minuta de resolução que normatiza o desligamento dos alunos por decurso dos prazos 

máximos para progressão e integralização nos cursos de Graduação, revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 166. 

O relator, conselheiro Pedro Galli Mercadante, apresentou histórico do processo de 

construção do documento, elaborado por um Grupo de Trabalho (GT), cuja presidência foi 

alterada no decorrer do tempo, tendo sido assumida por ele. Pontuou algumas das dificuldades 

encontradas e elencou os objetivos os quais se pretendiam atingir com o novo documento, 

cujo escopo principal era evitar precocemente a jubilação de alunos da graduação. Em 

discussão, foram levantadas diversas dúvidas em relação ao documento e formas de 

aplicabilidade. Por fim, acordou-se que o documento permanecerá no Expediente da próxima 

sessão e uma nova versão deverá ser elaborada por pessoa designada pelo presidente, com 

base no que foi discutido nesta sessão, ouvido o presidente do GT.  

 


