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Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º andar, 1 

Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 

Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 

Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2019, previamente convocada pelo magnífico reitor, Dácio 4 

Roberto Matheus, e presidida pelo vice-reitor, Wagner Alves Carvalho, com a presença dos 5 

seguintes conselheiros: Adriana Pugliese Netto Lamas, representante docente do Centro de 6 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Alysson Fabio Ferrari, representante docente do CCNH; 7 

Anastasia Guidi Itokazu, representante docente do CCNH; Beatriz Fernandes Romeiro, 8 

representante discente de graduação;  Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos 9 

coordenadores de curso de graduação; Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-10 

graduação; Eduardo da Costa Lima, representante suplente discente de graduação; Evonir 11 

Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Fernanda Graziella Cardoso, representante 12 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Flávio da 13 

Silva Nogueira, representante dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, 14 

representante docente do CECS; Harki Tanaka, diretor do CECS; Janaína de Souza Garcia, 15 

representante dos coordenadores de pós-graduação; João Henrique Muniz de Souza, 16 

representante discente de graduação;  Juliana Cristina Braga, representante docente do Centro de 17 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Marcela Bermúdez Echeverry, representante 18 

suplente docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos 19 

técnicos administrativos; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paula Homem de Mello, 20 

vice-diretora do CCNH; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e 21 

Tecnologia (BC&T); Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do CMCC;  Rodrigo Roque 22 

Dias, representante suplente docente do CMCC; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante 23 

dos técnicos administrativos; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa; Thiago Roberto 24 

Lopes da Silva, representante discente de graduação; e Wesley Góis, representante docente do 25 

CECS. Ausências justificadas: Anita Iracema Simão, representante discente de pós-graduação; 26 

e Marcos Vinicius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H). 27 

Ausente: Leonardo Andrade Castro, representante discente de pós-graduação. Não votantes: 28 

Daniel Pansarelli, secretário-geral; Gabriel Santos Carneiro, representante suplente discente de 29 

graduação; Katia Canil, representante suplente docente do CECS; Maria Caramez Carlotto, 30 

presidenta da Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC); e Vanessa Sales, chefe da 31 

Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Apoio administrativo: Fabiane 32 

de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Natália Paranhos Caoduro e Wellington 33 

Teixeira Gonçalves, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 34 

presidente em exercício inicia a sessão às 14h15, com os Informes da Reitoria: 1) Presidente 35 

informa que em razão de compromissos em Brasília o professor Dácio Matheus não comparecerá 36 

a esta sessão. Informa que, consultada, a conselheira Paula Homem de Melo solicitou não 37 

compor a mesa, em função de compromisso que teria no decorrer da sessão e então, para compor 38 

a Mesa, convida a conselheira Sônia Maria Malmonge; 2) na sequência, dá posse aos novos 39 

conselheiros eleitos e passa a palavra ao secretário-geral que realiza a leitura dos nomes, titulares 40 
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e suplentes, respectivamente: representantes dos discentes da graduação:  Beatriz Fernandes 41 

Romeiro e Gabriel Santos Carneiro, João Henrique Muniz de Souza e Aryane Santos Ferreira, 42 

Laura Passarella Carajoinas e Eduardo da Costa Lima, Thiago Roberto Lopes da Silva e Lucas 43 

Faustino de Oliveira; representantes dos discentes de pós-graduação: Anita Iracema Simão e 44 

Julia Furgeri, Leonardo Andrade Castro e Ana Paula Barretto; representantes dos docentes do 45 

CCNH: Adriana Pugliese Netto Lamas e Marco Antonio Bueno Filho, Alysson Fabio Ferrari e 46 

Ricardo Rocamora Paszko, Anastasia Guidi Itokazu e Marilia Mello Pisani; representantes dos 47 

docentes do CECS: Fernanda Graziella Cardoso e Luiz de Siqueira Martins Filho, Gilberto 48 

Marcos Antonio Rodrigues e Katia Canil, Wesley Góis e Luciana Xavier de Oliveira; 49 

representantes dos docentes do CMCC: Daniel Miranda Machado e Rodrigo Roque Dias, Juliana 50 

Cristina Braga e Priscila Benitez, Katerina Lukasova e Marcela Bermúdez Echeverry; técnicos 51 

administrativos: Flávio da Silva Nogueira e Fernanda Ana da Silva, Maria Isabel Mesquita 52 

Vendramini Delcolli e Sandra Cristina Trevisan, Silas Araújo Leite de Oliveira e Rail Ribeiro 53 

Filho. 3) Solicita indicações: i) de um conselheiro ou conselheira do ConsEPE para compor o 54 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme previsto no inciso IV, do Art. 2º da Resolução 55 

ConsEPE nº 137. Relembra que os membros desse Comitê não têm suplentes. Conselheira Maria 56 

Isabel se candidata e, não havendo outras manifestações a indicação é aprovada. Presidente 57 

agradece a sua participação; ii) de uma conselheira ou conselheiro docente de cada Centro para 58 

compor a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da 59 

UFABC, em atendimento aos dispostos do Art. 2º da Resolução ConsUni nº 150. Os substitutos 60 

das referidas indicações serão aqueles (as) que compõem a chapa neste Conselho. Não havendo 61 

indicações, decide-se dar sequência aos assuntos da pauta e retomar as indicações ao final da 62 

sessão. 4) Sem discussões, o Conselho realiza a homologação da nomeação do professor 63 

Vinícius de Andrade Oliveira e da professora Elizabeth Teodorov para comporem a Comissão 64 

Interna de Biossegurança (CIBio), conforme indicações dos Centros de Ciências Naturais e 65 

Humanas (CCNH) e de Matemática, Computação e Cognição (CMCC), respectivamente, em 66 

atendimento ao parágrafo único do Art. 3º da Resolução ConsEP nº 42. 5) Informa que será 67 

encaminhado aos conselheiros o relatório quantitativo contendo informações conforme 68 

especificado na Resolução ConsUni n°189, para que ambos os Conselhos tomem ciência dos 69 

dados ali disponibilizados. Informes dos Conselheiros: 1) Paula Homem de Mello, vice-diretora 70 

do CCNH, informa que em atendimento aos dispostos na Resolução ConsEPE nº 130, foi 71 

encaminhado aos conselheiros o relatório de parcerias e atividades externas aprovadas pelo 72 

Centro, vigentes e encerradas no ano de 2018. Disponibiliza-se a esclarecer dúvidas, caso 73 

existam. Não são realizados questionamentos. 2) Sônia Maria Malmonge passa a palavra à 74 

Vanessa Sales, chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC) que, em 75 

atendimento aos dispostos na Resolução ConsEPE nº 130, apresenta o Relatório de Atividades da 76 

Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2018. São dadas informações 77 

acerca das atividades e alterações na composição da Comissão no ano de 2018. Finda 78 

apresentação, não foram realizados comentários ou questionamentos. 3) Evonir Albrecht reforça 79 

informações acerca do Festival Literário da UFABC que teve início na manhã desta terça-feira e 80 

findará quarta-feira, 24 de abril. O evento conta com autores de São Paulo e outros Estados e 81 

vasta programação cultural. Aproveita para divulgar o espaço e trabalho da Editora UFABC, 82 

convida a todos. 4) Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação, informa que 83 

se encontram abertas as inscrições para os Editais referentes ao projeto institucional de 84 

internacionalização Capes PrInt. Acrescentou que mais informações podem ser obtidas na página 85 
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da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e em contato com os coordenadores dos cursos de pós-86 

graduação. 5) Beatriz Fernandes Romeiro, representante discente de graduação, passa a palavra a 87 

seu suplente Gabriel Santos Carneiro, que informa a preocupação da categoria com as possíveis 88 

consequências da diminuição na capacidade de atendimento do transporte universitário. Reforça 89 

as dificuldades enfrentadas pelos alunos para chegar à UFABC e ressalta que, juntamente com a 90 

Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), buscam encontrar maneiras de mensurar os impactos 91 

dessa redução, coloca-se à disposição para receber sugestões e pede empatia e sensibilidade por 92 

parte dos docentes neste processo. Presidente menciona que a Reitoria compartilha das mesmas 93 

preocupações e busca alternativas para minimizar os impactos, também se coloca à disposição 94 

para receber sugestões, consideradas as limitações atuais da Universidade. 6) O conselheiro Silas 95 

Leite relata episódio vivenciado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) que exemplifica 96 

a discrepâncias nas relações entre servidores docentes e técnicos administrativos. Roga que todos 97 

trabalhem de modo colaborativo, tendo em vista que as ações de cada categoria impactam sobre 98 

as demais. Também informa acerca da realização, nos dias 6 e 7 de junho, do V Congresso de 99 

Extensão Universitária da UFABC, e convida a todos. Presidente enfatiza a importância das 100 

ações extensionistas que, dentre outros benefícios à Universidade, funcionam como um cartão de 101 

visitas da UFABC para a comunidade externa, parabeniza a toda equipe da ProEC. 7) O 102 

conselheiro Flávio da Silva Nogueira informa que se encontram abertas as inscrições para 103 

representantes técnico-administrativos, até 30 de abril, para eleições da Comissão Interna de 104 

Supervisão (CIS), do Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP) e Comissão 105 

Permanente de Apoio à Flexibilização de Jornada (CAf). Reforça a importância destas 106 

Comissões e acrescenta que mais informações podem ser obtidas no Boletim de Serviço da 107 

UFABC lançado em 12 de abril de 2019. Ordem do Dia: Os itens Ata da XI sessão ordinária de 108 

2018, realizada no dia 04 de dezembro de 2018 e Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada no 109 

dia 26 de fevereiro de 2019 são apresentados em conjunto. Demandante explica que as 110 

solicitações de alterações recebidas por e-mail já foram incorporadas ao documento final. 111 

Conselheiros apontam correções pontuais à Ata da XI sessão ordinária de 2018, que são acatadas 112 

e os documentos são encaminhados para votação, sendo aprovados sem votos contrários e com 113 

13 abstenções. Expediente: Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 175, que aprovou, ad 114 

referendum, a alteração do Calendário Acadêmico de 2019, incluindo a reposição de aulas em 15 115 

de maio de 2019. Paula Tiba, pró-reitora de graduação, explica que por razão da suspensão das 116 

aulas no dia 11 de março, em ambos os campi, em decorrência das fortes chuvas ocorridas no 117 

domingo anterior, foi necessária a alteração do calendário acadêmico para inclusão do dia de 118 

reposição em 15 de maio. Pede que os docentes atentem-se em seguir à sala de aula 119 

originalmente reservada para o dia que foi suspenso. Explica que fora necessário adequar o 120 

calendário de procedimentos administrativos publicado pela Pró-Reitoria de Graduação 121 

(ProGrad), sendo prorrogado o prazo para lançamento dos conceitos até dia 19 de maio, e chama 122 

a atenção para que os docentes cumpram esse prazo, já que na semana seguinte se dará os ajustes 123 

de matricula. Não havendo discussão, a Mesa propõe a promoção do item à Ordem do Dia. Não 124 

havendo oposição, o item, já na Ordem do Dia, sem pedidos de esclarecimentos adicionais, é 125 

votado e aprovado por unanimidade. Minuta de resolução que dispõe sobre a liberdade de 126 

pensamento e expressão nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Convivência no 127 

ambiente universitário. A relatora, Maria Carlotto, presidenta da Associação dos Docentes da 128 

UFABC (ADUFABC), apresenta o texto da proposta, resultado de discussões que emergiram de 129 

atividades da Associação, nas quais foram debatidas as dificuldades vivenciadas pelos docentes 130 
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no cotidiano, a nível nacional e internacional, e mecanismos para enfrentamento dessas questões 131 

por meio do fortalecimento da cultura institucional de valorização e proteção dos docentes. A 132 

primeira versão do documento foi discutida em audiência pública realizada no campus São 133 

Bernardo do Campo, onde foram propostas alterações que enriqueceram o texto e tornaram a 134 

resolução enxuta, por reafirmar questões já previstas na legislação vigente. Pondera a 135 

importância do documento em virtude do contexto atual, no qual se faz necessário às instituições 136 

de ensino, pesquisa e extensão reafirmar sua cultura de liberdade e democracia. Conselheiros 137 

manifestam apoio à proposta, registrando a importância simbólica do documento que reafirma o 138 

princípio da autonomia universitária, liberdade de expressão e demais direitos e garantias 139 

assegurados pela Constituição Federal. Pondera-se que a defesa necessária se estende a todo o 140 

ambiente de produção de conhecimento na universidade, não se limitando à atuação dos 141 

docentes. Em discussão, conselheiros: 1) sugerem a inclusão do termo “é garantida” ou “é livre e 142 

assegurada” no inicio do caput do artigo 1º; 2) avaliam que o artigo 2º deve especificar a figura 143 

que deverá autorizar o registro em áudio ou vídeo e em que forma, a fim de evitar ambiguidades, 144 

além de estabelecer quais serão as instâncias competentes de apuração e quais as medidas 145 

aplicáveis; 3) apontam correções técnicas e de redação; 4) ponderam que a redação deve 146 

estabelecer a permissão do registro de aulas em áudio ou vídeo para fins acadêmicos, enquanto 147 

que sua utilização para fins escusos deve ser coibida; 5) manifestam preocupação quanto à 148 

aplicação da Resolução e alertam quanto ao eventual risco de que a medida proposta invalide 149 

denúncias formalizadas por meio de registros em áudio ou vídeo, e recordam episódio ocorrido 150 

cuja denúncia apenas pode ser comprovada por meio de gravação da situação; 6) questionam a 151 

efetividade da Resolução, uma vez que a Constituição Federal e demais legislação vigente já 152 

estabelecem direitos e garantias nesse sentido, e ponderam que a proposta deveria estar 153 

acompanhada de outras ações; 7) reforçam o papel da instituição na mediação das relações entre 154 

alunos, docentes e técnicos, a fim de estabelecer respeito e equilíbrio; 8) manifestam 155 

preocupação quanto à restrição de utilização dos registros para fins didáticos, ressaltando a 156 

questão dos alunos com deficiências, diante da ausência de preparo específico dos docentes para 157 

lidar com as necessidades desses alunos, que demandaria a discussão de uma Resolução 158 

específica; 9) a partir das preocupações apontadas, discute-se a supressão do artigo 2º; 10) porém 159 

é feita a ressalva de que a utilização dos registros não poderá se dar para fins que não sejam 160 

acadêmicos e ponderando que os casos de ilegalidades cometidas em sala de aula são 161 

excepcionais e devem ser encaminhados aos órgãos competentes para apuração, defendendo-se 162 

assim a a manutenção do artigo 2º; 11) então, sugere-se que a redação do artigo 2º mencione que 163 

estes registros devem atender as normas que regulam a matéria, sem que seja necessária 164 

autorização expressa, objeto da extensa discussão presente, uma vez que grande parte dos 165 

normativos atinentes a matérias já se encontram descritos no preâmbulo da Resolução; 12) 166 

sugerem alteração na redação do artigo 1º, a fim de esclarecer os artigos 1º e 3º da Constituição 167 

Federal, acrescentando-se “é livre a manifestação de opinião e pensamento nas atividades de 168 

ensino, pesquisa, extensão e convivência no âmbito universitário, respeitados os parâmetros 169 

definidos na Constituição, em especial nos artigos 1º e 3º, que priorizam os princípios éticos de 170 

respeito à dignidade humana, sendo veementemente preteridos os posicionamentos 171 

discriminatórios e intolerantes”. O secretário-geral, Daniel Pansarelli, menciona os artigos 4º e 5º 172 

do Código de Ética da UFABC que estabelecem os membros da comunidade universitária e as 173 

garantias e direitos à liberdade de expressão, respeito mútuo e intercâmbio de opiniões e 174 

argumentos, desde que isentos de quaisquer formas de discriminação e preconceito. Demandante 175 
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pondera que o espírito da proposta é resguardar a atividade docente, evitando excessiva 176 

instrumentalização do texto a fim de não criar restrições ou prejuízos à comunidade acadêmica, 177 

observa que a Resolução não tem o intuito de proteger àqueles que desrespeitam a lei, de modo 178 

que qualquer transgressão aos direitos e garantias legais deverá ser sempre objeto de denúncia 179 

responsável nos canais disponíveis. Esclarece que questões envolvendo eventuais condutas 180 

ilegais em sala de aula foi objeto de discussão nas Assembleias e, por essa razão, o artigo 1º faz 181 

referência direta à Constituição Federal. Informa que a ADUFABC tem realizado outras ações 182 

no sentido de fomentar a cultura de respeito à liberdade de cátedra, ratifica a necessidade 183 

amadurecimento da redação do artigo 2º, sendo preciso estar atento à legislação vigente na 184 

elaboração do texto para o artigo. Finaliza registrando que, como presidenta da ADUFABC, 185 

discorda de afirmações realizadas no sentido de que docentes não tem bom senso em sala de 186 

aula, reconhece a existência de problemas, porém acredita na cultura do diálogo e respeito 187 

mútuo, aponta que a maioria dos docentes atua com o máximo de zelo aos princípios 188 

constitucionais. Presidente ressalta que toda e qualquer conduta e situação no âmbito da 189 

comunidade universitária que atente contra os princípios da Universidade e da Constituição 190 

Federal é exceção e deve ser tratada adequadamente. Findas as discussões, nota-se que a 191 

proposta não de ser aperfeiçoada e retornar para deliberação na Ordem do Dia da próxima sessão 192 

ordinária. São retomadas as indicações de membros para a Comissão de Vagas de Concursos 193 

para Docentes para o Magistério Superior da UFABC, cujos indicados, titular e suplente, 194 

respectivamente, são: Fernanda Graziella Cardoso e Luiz de Siqueira Martins Filho, 195 

representantes do CECS; Rodrigo Roque Dias e Daniel Miranda, representantes do CMCC; e 196 

Adriana Pugliese Netto Lamas e Marco Antônio Bueno Filho; representantes do CCNH. O 197 

presidente convida os conselheiros Evonir Albrecht, Pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura, e 198 

Silas Araújo Leite de Oliveira, técnico administrativo lotado na ProEC, para reforçar o convite 199 

para o I Festival Literário da UFABC. Eles apresentam, ainda, a logomarca e um breve histórico 200 

da organização do evento. A conselheira Sônia Maria Malmonge, Pró-Reitora de Pesquisa, 201 

informa que o prazo para inscrições para as vagas do PIBIC júnior serão prorrogadas, em virtude 202 

do não preenchimento de todas as vagas no período de inscrição inicial. Como nenhum dos 203 

participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a 204 

sessão às 16h32. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 205 

Conselhos, Natália Paranhos Caoduro e Wellington Teixeira Gonçalves, assistentes em 206 

administração, em conjunto com o secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a 207 

presente Ata aprovada por este Conselho. 208 

 

 

 

 

Fabiane de Oliveira Alves     Natália Paranhos Caoduro 

Chefe da Divisão de Conselhos    Assistente em Administração 

 

 

 

Wellington Teixeira Gonçalves   Daniel Pansarelli 

Assistente em Administração    Secretário-Geral 


