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Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2017, 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 IV sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa 3 
e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada e presidida pelo magnífico 4 
reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Alexandre Hiroaki Kihara, 5 
pró-reitor de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, 6 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carolina Moutinho Duque de Pinho, 7 
representante dos coordenadores de curso de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, 8 
representante dos técnicos administrativos; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; 9 
Denise Consonni, representante docente do CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro 10 
de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, 11 
representante dos técnicos administrativos; Fábio Willy Parno, representante discente de 12 
graduação; Iara Franco Schiavi, representante discente de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, 13 
representante docente do CMCC; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela 14 
Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marco Antonio Bueno Filho, representante 15 
docente suplente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Maria Cecília Leonel 16 
Gomes dos Reis, vice-coordenadora do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); 17 
Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Paulo Henrique de Mello Sant'Ana, 18 
representante dos coordenadores de curso de pós-graduação; Pedro Galli Mercadante, 19 
coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, 20 
representante docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; 21 
Rodilei Silva Morais, representante discente de graduação; Rodrigo Fresneda, representante 22 
docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Silas Araújo Leite de Oliveira, 23 
representante dos técnicos administrativos. Ausências justificadas: Cristina Fróes de Borja 24 
Reis, representante docente CECS e Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante suplente 25 
docente do CECS. Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante discente de pós-26 
graduação; Larissa Mayumi Yokoi, representante discente de graduação e Rafael Candido de 27 
Lima Junior, representante discente de graduação. Não votantes: Amanda Thais de Mattos, 28 
representante suplente dos técnicos administrativos; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante 29 
suplente dos técnicos administrativos; Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho, 30 
docente do CECS; Soraya Cordeiro, secretária-geral e Vagner Guedes de Castro, chefe da 31 
Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação. Apoio administrativo: Thiene Pelosi 32 
Cassiavillani, substituta da chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália 33 
Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 34 
presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h13, com os informes da 35 
Reitoria: 1) professor Klaus justifica a ausência do vice-reitor, professor Dácio Roberto 36 
Matheus, que se encontra em período de férias regulares. No ensejo, convida a professora Denise 37 
Consonni para compor a Mesa; 2) a secretária-geral, Soraya, apresenta os novos representantes 38 
dos coordenadores de curso de pós-graduação, professores Paulo Henrique de Mello Sant'Ana e 39 
Erik Gustavo Del Conte, titular e suplente, respectivamente. No ensejo, professor Klaus dá as 40 
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boas-vindas aos novos conselheiros e 3) professor Klaus informa que a Reitoria acompanha as 41 
sugestões para economia de energia e recursos encaminhadas às listas abertas de e-mail, em 42 
especial à lista de docentes. Afirma que, devido à grande quantidade de e-mails, não há como 43 
respondê-los individualmente, mas encoraja a comunidade a continuar encaminhando sugestões, 44 
que serão avaliadas pela Reitoria com muita atenção. Acrescenta, ainda, que, em diversos casos, 45 
as sugestões foram de ações que já estão sendo tomadas pela Reitoria, como a substituição das 46 
lâmpadas incandescentes pelas de led, a redução da frequência da limpeza dos espaços comuns e 47 
a realização de licitação de espaços para lanchonete e atendimento bancário dentro da 48 
Universidade. Informes dos Conselheiros: 1) professor Kihara, a respeito da última fala do 49 
reitor, afirma ter havido ótimas sugestões dos discentes de pós-graduação, em especial dos 50 
representantes discentes de pós-graduação na Comissão de Pós-Graduação (CPG) e no 51 
ConsEPE. Ainda, afirma ter realizado reuniões com esses discentes, que também contribuíram 52 
para melhoria de questões operacionais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); 2) o 53 
representante discente de graduação, Fábio, afirma estarem consolidadas as atividades da 54 
Semana da Integração Universitária (SIU) e informa que serão realizadas cento e quarenta 55 
atividades durante cinco dias, do dia 22 ao dia 26 de maio. Acrescenta que haverá, também, a 56 
participação das Pró-Reitorias de Pesquisa (ProPes), Extensão e Cultura (ProEC) e de Assuntos 57 
Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), além das Entidades Unidas da UFABC. Professor 58 
Klaus destaca que a Semana, a cada ano, vem apresentando maior protagonismo por parte dos 59 
discentes e registra sua satisfação com esse fato; 3) o representante dos técnicos administrativos, 60 
Silas, comunica a realização do III Congresso de Extensão Universitária da UFABC, no dia 22 61 
de junho de 2017. Acrescenta estarem abertas as inscrições para apresentação dos resultados de 62 
trabalhos de ações extensionistas e/ou culturais realizadas na UFABC no último ano ou em anos 63 
anteriores; 4) Emerson, representante dos técnicos administrativos, comunica a publicação da 64 
Portaria da ProPG nº 4 de 2017, que institui o Grupo de Trabalho (GT) para apresentar propostas 65 
para criação/adesão de programas de pós-graduação stricto sensu voltados aos técnicos 66 
administrativos da UFABC. Ressalta que a Portaria foi fruto de negociações entre a Reitoria e o 67 
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC) e que o GT 68 
estudará as possibilidades de reserva de vagas para técnicos administrativos nos programas de 69 
pós-graduação existentes, bem como naqueles que surgirem das discussões desse GT. Quanto às 70 
sugestões para economia de recursos mencionadas pela Reitoria, informa que uma possibilidade 71 
seria a ampliação da flexibilização da jornada de trabalho de 30 horas dos técnicos 72 
administrativos para o maior número possível de setores. No ensejo, informa que a Comissão 73 
Permanente de Apoio à Flexibilização de Jornada (CAF) já está recebendo demandas; 5) 74 
professor Rodrigo Fresneda comunica a morte, no dia 7 de maio de 2017, do matemático Elon 75 
Lages Lima e realiza a leitura de trechos da nota do Instituto de Matemática Pura e Aplicada 76 
(IMPA) acerca do falecimento [cuja íntegra encontra-se disponível no Anexo I desta ata]. 77 
Professor Klaus presta sua solidariedade aos familiares e amigos do professor falecido; 6) 78 
professor Pansarelli informa que três projetos de extensão foram recentemente aprovados pela 79 
Comissão Geral de Pesquisa, em um trabalho em conjunto com a ProPes. Acrescenta que tais 80 
projetos serão habilitados para utilizar o Cartão Pesquisador, uma novidade de gestão na 81 
UFABC. Salienta que houve um longo trabalho de construção, envolvendo Reitoria, ProEC, 82 
ProPes, ProPG e Agência de Inovação da UFABC para conseguir, pela primeira vez, a utilização 83 
do Cartão Pesquisador por uma universidade, uma vez que, via de regra, ele é utilizado apenas 84 
por Institutos. Prossegue, afirmando que as propostas passaram por todas as instâncias 85 
burocráticas e que o Cartão Pesquisador já poderá ser implantado na UFABC a partir das 86 



 

3 

 

semanas seguintes, diante da aprovação dos projetos. Ordem do Dia: Ata da III sessão ordinária 87 
de 2017, realizada no dia 11 de abril de 2017. Em discussão, é apontado que, na linha 75, parte 88 
da redação está incompreensível. A Secretaria-Geral agradece o apontamento e acata uma 89 
revisão do trecho. Não havendo mais manifestações, o item é aprovado com 4 abstenções. 90 
Proposta de projeto de Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e 91 
Violência”. Professor Pansarelli relata o assunto, informando que o documento foi apresentado e 92 
debatido na última sessão deste Conselho, quando houve sugestões de melhorias, que foram 93 
acatadas. Então, passa a palavra à professora Maria Gabriela, representante da área demandante, 94 
que apresenta histórico e contexto da proposta, assim como ressalta a sua importância e demanda 95 
crescente. Em discussão, o Projeto é parabenizado e são realizadas as seguintes propostas: i) 96 
corrigir erros de digitação; ii) para a monografia, restringir os conceitos em “aprovado” ou 97 
“reprovado”; iii) não especificar a carga horária semanal; iv) incluir o ano das referências citadas 98 
para a disciplina Gênese Conceitual dos Direitos Humanos; v) retirar o Anexo 2 e inseri-lo como 99 
item “condições para a primeira oferta”, assim como alterar o tema do assunto na pauta para 100 
“Proposta de projeto de Curso de Especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Violência 101 
e oferta da primeira turma do curso”; vi) mencionar o número máximo de vagas que poderão ser 102 
ofertadas por turma; vii) utilizar na avaliação apenas os conceitos padronizados para o Sistema 103 
Integrado de Gestão (SIG) da UFABC, quais sejam A, B, C, D e F; viii) excluir o item 15 do 104 
Projeto Pedagógico; ix) identificar e separar a Bibliografia em “básica” e “complementar”, para 105 
que seja possível identificar quais livros estão disponíveis na biblioteca da Universidade. A área 106 
demandante acata a todas as propostas, exceto a elencada no item “v”, por possuir outro 107 
entendimento. Após discussões, propõe-se a supressão do Anexo 2, colocando-o como um 108 
documento suplementar para embasar as deliberações. Acatado. Não havendo mais discussões, o 109 
documento, com as devidas alterações, é encaminhado para votação e aprovado com 3 110 
abstenções. Expediente Retificação do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Planejamento 111 
Territorial. O chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, Vagner Guedes, relata 112 
o assunto e informa que, no documento original, foram identificados equívocos na soma dos 113 
créditos de algumas disciplinas, sendo necessária a publicação de uma retificação. Em discussão, 114 
é questionado se se trata apenas de erros de contas ou se houve alterações nas disciplinas. A área 115 
demandante esclarece ter havido apenas mudanças na soma dos créditos. Então, é realizada a 116 
sugestão de promoção do item para a Ordem do Dia, que é acatada pelo Conselho. Não havendo 117 
mais discussão, o documento é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Como 118 
nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e 119 
encerra a sessão às 15h30. Do que para constar, nós, Thiene Pelosi Cassiavillani, chefe da 120 
Divisão de Conselhos em substituição, Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, 121 
assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya 122 
Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 123 
 
 
Thiene Pelosi Cassiavillani    Daniely Dias Campos 
Chefe da Divisão de Conselhos   Assistente em Administração 
em substituição       
 
 
Natália Paranhos Caoduro     Soraya Cordeiro    
Assistente em Administração    Secretária-Geral 
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Anexo I 
 

Um dos mais importantes e prolíficos autores de livros de matemática no país, 
Elon Lages Lima, ex-diretor do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), morreu na 
manhã deste domingo, aos 87 anos, no Rio de Janeiro. 
 
[...] 
 
Membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 1963, foi diretor do IMPA em três 
períodos (1969-71, 79-80 e 1989-93), presidente da Sociedade Brasileira de Matemática (1973-
75) e integrou o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Superior da Faperj. Recebeu a 
Ordem do Mérito Científico na Classe Grã-Cruz, da Presidência da República, e o Prêmio Anísio 
Teixeira, do MEC. 
 
[...] 
 
Além de pesquisador de alto nível, Elon sempre compreendeu a importância da divulgação da 
Matemática e da formação de professores, áreas em que desempenhou um papel de protagonista 
nacional. Colaborou para estruturar os cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação 
Universidade Federal do Ceará, de onde recebeu, em 89, o título de Professor Honoris Causa. Ele 
também era doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Alagoas. 
 
[...] 


