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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VI sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 11 de julho de 2017, 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, Santa Terezinha, Santo André. 
 
Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus informou que o aluno de pós-graduação da UFABC, João Marcelo Silva, do 
curso Evolução e Diversidade, venceu a competição internacional de divulgação e 
comunicação científica, na categoria de melhor apresentação da América Latina e global, na 
qual participaram comunicadores e cientistas do mundo todo. Acrescentou que a divulgação 
científica foi institucionalizada na Universidade há pouco tempo e ressalta a sua importância, 
uma vez que é onde as atividades de pesquisa e extensão se encontram. Registrou 
congratulações ao aluno e ao seu orientador, Ronaldo Adriano Christofoletti. 
 

2. Comunicou que assinou, na semana passada, um convênio com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que prevê aporte financeiro no valor de 
aproximadamente R$ 3 milhões para a continuidade do Doutorado Acadêmico Industrial 
(DAI), sendo que serão concedidas 20 bolsas de pré-doutorado e 20 de doutorado, o que 
garantirá a continuidade até 2023. Informou que nesse ano acontecerá a primeira defesa do 
programa, que é piloto na UFABC em parceria com o CNPq. 

  
3. No próximo dia 26, no campus de São Bernardo do Campo, ocorrerá uma cerimônia de 

inauguração do hangar e apresentação das aeronaves da UFABC. O evento contará com a 
presença do engenheiro Ozires Silva, co-fundador e primeiro presidente da Embraer, que 
também presidiu as empresas Varig e Petrobrás e foi o projetista da aeronave que, após 
aposentada, foi cedida para a UFABC. 

 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Ronei Miotto informou que o CCNH vem recebendo reclamações por parte dos 
docentes em relação ao barulho exagerado no piso vermelho do Bloco A. Afirmou que foi 
solicitado que se encontre um local adequado para a prática das atividades que hoje estão 
sendo realizadas neste espaço, tal como o ginásio esportivo, ainda que não estejam concluídas 
as obras, pois acredita ser apropriado para tais atividades. Acrescentou que esta solicitação já 
foi apresentada ao Conselho anteriormente, porém não houve providências. Seu segundo 
informe foi a respeito da preocupação de docentes do CCNH com o esvaziamento das pautas 
do ConsEPE, que vem deixando de se debruçar sobre importantes questões. 
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2. Professor Daniel Pansarelli informou que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) vem 
trabalhando na organização do evento UFABC para Todos, previsto para acontecer em 
setembro. Atualmente estão na fase de contatar os diversos setores da Universidade a fim de 
viabilizar a infraestrutura e a participação da comunidade. Pediu aos conselheiros que 
auxiliem na mobilização e divulgação do evento. Também comunicou que a área está se 
debruçando na reedição dos Editais Anuais de Fomento à Extensão e Cultura, que são o PAE, 
de apoio à extensão e o PAC, de apoio à cultura. O item deve passar pela reunião do Comitê 
de Extensão e Cultura (CEC) no final deste mês e está prevista a abertura das inscrições para 
o início do mês de agosto. Já foram iniciadas as divulgações, inclusive pelos meios virtuais, 
visando possibilitar aos que desejarem que iniciem a preparação das suas propostas. Por fim, 
informou que está participando da subcomissão do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
como representante da UFABC e das Universidades Federais, na elaboração de diretrizes 
nacionais da extensão universitária, que serão utilizadas futuramente para a avaliação dos 
cursos de graduação e para o recredenciamento das universidades. Informou que a 
subcomissão conta com representantes das Universidades Federais, Comunitárias e Privadas, 
e dos Institutos Federais. 
 

3. Professora Patrícia Dantoni também se queixou do barulho exagerado no piso vermelho, tal 
como das festas que vêm ocorrendo na Universidade e gerando diversas reclamações. 
Comunicou outros inconvenientes sobre as atividades realizadas em frente às salas de aula do 
Bloco A e solicitou que sejam tomadas providências. Ainda, falou sobre a divulgação 
realizada pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC) 
sobre a regulamentação para impressões e pediu aos conselheiros que participam do Conselho 
Universitário que verifiquem qual o procedimento e prazo para a solicitação de impressão das 
provas, já que muitas vezes o prazo dentro do quadrimestre é bastante curto, acrescentou que 
considera a cota por docente alta e preocupa-se com a possibilidade de onerar ainda mais a 
Universidade. Em seu terceiro informe, relatou que foi conselheira deste colegiado 
anteriormente e nota um esvaziamento da pauta, além de sentir-se desconfortável com o fato 
de os assuntos já chegarem na Ordem do Dia, assim como o tempo limitado a 3 minutos para 
as falas durante as discussões. Ressaltou o papel do ConsEPE e pediu que o fluxo seja 
estendido. Professor Klaus agradeceu as considerações da professora e informou que já foram 
solicitados esclarecimentos referentes à realização desses eventos e, segundo informações da 
área responsável, há regras estabelecidas em resoluções do ConsUni que estão sendo 
descumpridas.  Informou que a ProAP está em contato com as entidades para garantir que isso 
não aconteça novamente. Informou ainda que, antes das reclamações, já vêm sendo realizados 
estudos sobre a questão dos espaços de convivência e a realização das atividades de lazer da 
comunidade acadêmica, porém, ressaltou que deve ser feito de maneira ponderada para evitar 
que apenas se transfira o problema para outro local, questionou se os discentes desejavam se 
manifestar a respeito das colocações. Fábio Willy informou que desconhece a situação das 
festas, porém, quanto às queixas do barulho no piso vermelho, o problema é a falta de espaços 
para convivência. Quanto ao esvaziamento da pauta e a entrada dos assuntos diretamente na 
Ordem do Dia apontados pela conselheira Patrícia, a Mesa esclareceu que este procedimento 
foi uma tentativa de valorização dos colegiados que lidam com temas específicos, compostos 
por pessoas afeitas diretamente às áreas envolvidas e cujas opiniões, por muitas vezes, eram 
descartadas, mas quando não esgotado o assunto, este pode permanecer na pauta, na Ordem 
do Dia, para discussão até que o Conselho se sinta seguro para a votação.  
 

4. Discente Henrique relembrou a fala da pró-reitora de graduação, Paula Tiba, acerca da 
necessidade de alguns alunos realizarem a prova do Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), apontou que os concluintes que tiverem de realizar a prova terão sua 
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colação de grau postergada por conta de o sistema ser pensado com base apenas no modo 
semestral, como é feito na maior parte das universidades. Solicitou que se defenda o sistema 
quadrimestral para outras instituições, como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), resguardando os direitos destes estudantes. Professora 
Paula Tiba informou que já realizou conversas sobre esta questão, porém, o problema é 
referente a mudanças recentes que permitem ao aluno escolher antecipadamente a prova que 
deseja realizar e, desta forma, o INEP precisa do prazo a partir de agosto para personalizar as 
provas. Acredita ser válido o esforço em ajudar os alunos, porém, ressalta que a ProGrad 
conseguiu que o adiamento da colação de grau seja de apenas um mês, passando de dezembro 
para janeiro.  

 
5. Iara sugeriu que, aos professores que se sentem incomodados com o barulho no piso 

vermelho, tentem solicitar alteração de sala de aula. Ainda, no papel de representante do 
ConsEPE no Conselho de Ética em Pesquisa (CEP), informou que conseguiram uma parceria 
com os programas de Pós-Graduação e no dia 1° de agosto, das 14hs às 18hs, no campus 
Santo André, será realizada uma aula para os discentes, docentes e coordenadores de 
programas, visando sanar dúvidas relacionadas à submissão de projetos no CEP. Apontou que 
atualmente vários programas não indicam aos alunos que submetam seus projetos, 
principalmente nas áreas de humanidades, portanto será uma oportunidade para incentivar os 
alunos, expondo o quanto a ética em pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de 
projetos em todas as áreas do conhecimento. 

 
6. Daniel Pansarelli sugeriu a criação de uma Comissão pelo ConsEPE para trabalhar junto ao 

Conviva, à ProAP e a PU, aprofundando o estudo acerca dos espaços para integração da 
comunidade e fazendo apresentações do trabalho ao Conselho. Professor Dácio esclareceu 
que o Conviva já conta com a participação de representante dos técnicos administrativos, das 
entidades de representação discente, da PU e da seção de Obras, para desenvolvimento de 
estratégias. Informou que houve um amplo trabalho no ano passado, porém estão dependentes 
da finalização de alguns espaços, e neste ano as obras estão bastante desaceleradas, mas não 
paralisadas. Professor Klaus ressaltou que já existem colegiados empenhados nestas questões, 
entretanto, acredita que um Grupo de Trabalho (GT) pode adotar um ponto de vista 
transversal.  Solicitou a opinião da conselheira Patrícia Dantoni sobre a criação desse GT, ao 
que a conselheira opinou que não será eficiente. 

 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da V sessão ordinária de 2017, realizada no dia 13 de junho de 2017. 
Conselheiros apontaram correções a serem realizadas e, depois de acatadas pela área 
demandante, o documento foi votado e aprovado com 4 abstenções. 
 
2. Proposta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de 
extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC.  
Professor Daniel Pansarelli relatou o assunto. Foram feitas propostas e, após esclarecimentos 
e sugestões, notou-se ainda não haver consenso acerca da maturidade do documento, que 
permaneceu na Ordem do Dia para deliberação na próxima sessão ordinária.  
 


