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Aos 11 dias do mês de abril 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), localizada na Av. dos Estados, 2 
5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a III sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada  pelo magnífico 4 
reitor, Klaus Capelle, e presidida pelo vice-reitor Dácio Roberto Matheus, com a presença dos 5 
seguintes conselheiros: Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 6 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos 7 
administrativos; Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente do CECS; Daniel Pansarelli, 8 
pró-reitor de extensão e cultura; Deborah Gonçalves Fabri, representante suplente discente de 9 
graduação; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 10 
(CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Fabio 11 
Willy Parno, representante discente de graduação; Iara Franco Schiavi, representante discente de 12 
pós-graduação; Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Isis Sousa Oliveira Pereira, 13 
representante discente de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC;  14 
Julio Carlos Teixeira, representante suplente docente do CECS; Macos Vinicius Pó, 15 
representante suplente docente do CECS; Marco Antonio Bueno Filho, representante docente do 16 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Patrícia Dantoni, representante docente do 17 
CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do 18 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante 19 
docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; Rodilei Silva 20 
Morais, representante discente de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Silas Araújo Leite 21 
de Oliveira, representante dos técnicos administrativos e Wagner Alves Carvalho, pró-reitor 22 
adjunto de pós-graduação. Ausências justificadas: Carolina Moutinho Duque de Pinho, 23 
representante dos coordenadores de graduação. Ausentes: Larissa Mayumi Yokoi, representante 24 
discente de graduação; Marcella Pecora Milazzotto, representante dos coordenadores de pós-25 
graduação; Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e 26 
Humanidades (BC&H) e Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC. Não votantes: 27 
Amanda Thais de Mattos, representante suplente dos técnicos administrativos; Andréia Silva, 28 
representante suplente dos técnicos administrativos; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante 29 
suplente dos técnicos administrativos; Heloisa França Maltez, representante suplente docente do 30 
CCNH; Juliete Vitorino dos Santos, representante suplente discente de pós-graduação; Laura 31 
Paulucci Marinho, representante suplente docente do CCNH; Leonardo José Steil, pró-reitor 32 
adjunto de graduação e Patrícia Guilhermitti Pereira, chefe da Assessoria de Cooperações 33 
Institucionais e Convênios (ACIC). Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 34 
Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração e 35 
Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 36 
presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h22, com os informes da 37 
Reitoria: 1) professor Dácio dá posse e boas-vindas aos novos conselheiros eleitos, 38 
agradecendo-os, também, pela disponibilidade em prestar esse serviço à Universidade. Passa a 39 
palavra à secretária-geral, Soraya, que elenca os nomes que compõem as chapas, titular e 40 
suplente, respectivamente: a) docentes CECS: Cristina Fróes de Borja Reis e Maria Luiza Levi 41 
Pahim; Denise Consonni e Julio Carlos Teixeira; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues e Marcos 42 
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Vinicius Pó; b) docentes CCNH: Marco Antonio Bueno Filho e Giselle Watanabe; Patrícia 43 
Dantoni e Heloisa França Maltez; Pieter Willem Westera e Laura Paulucci Marinho; c) docentes 44 
CMCC: Jair Donadelli Júnior e Monael Pinheiro Ribeiro; Peter Maurice Erna Claessens e 45 
Elizabeth Teodorov;  Rodrigo Fresneda e Daniel Miranda Machado; d) técnicos administrativos: 46 
Cássia Gonçalves de Souza e Amanda Thais de Mattos; Emerson Bellini Lefcadito de Souza e 47 
Andréia Silva; Silas Araújo Leite de Oliveira e Gabriel Valim Alcoba Ruiz; e) discentes de pós-48 
graduação: Iara Franco Schiavi e Juliete Vitorino dos Santos; Isis Sousa Oliveira Pereira e 49 
Renata Deliberato Aspasio e f) discentes de graduação: Fabio Willy Parno e Henrique Ferreira 50 
dos Santos; Larissa Mayumi Yokoi e Matheus Troilo de Oliveira; Rafael Candido de Lima 51 
Junior e Deborah Gonçalves Fabri; Rodilei Silva Morais e Marina Bepo Garcia. 2) justifica a 52 
ausência do professor Klaus Capelle, que se encontra em período de férias regulares. No ensejo, 53 
convida professor Ronei Miotto para compor a Mesa; 3) solicita as indicações de uma chapa de 54 
docentes de cada um dos três Centros para composição da Comissão de Vagas de Concursos para 55 
Docentes do Magistério Superior. Aberta a palavra, são realizadas as seguintes indicações, titular 56 
e suplente: a) docentes do CECS: Cristina Fróes de Borja Reis e Maria Luiza Levi; b) docentes 57 
do CCNH: Pieter Willem Westera e Laura Paulucci Marinho. Não havendo indicações para 58 
compor a representação docente do CMCC, solicita-se que se prossiga com a pauta, de modo que 59 
os docentes do Centro possam se articular e decidir quem representará o Centro na referida 60 
Comissão. Ao fim da reunião a indicação é realizada: c) docentes do CMCC: Jair Donadelli 61 
Júnior e Monael Pinheiro Ribeiro. 3) solicita ainda, indicação de um representante do Conselho 62 
para compor o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Não havendo candidatos, professor Peter 63 
Maurice, coordenador do Comitê, informa que a não indicação de um membro do ConsEPE 64 
torna a realização de reuniões muito complicada por questões de quórum e salienta a importância 65 
do Comitê para as pesquisas na Universidade. Professor Dácio propõe que as indicações sejam 66 
realizadas ao fim da reunião. Ao fim da reunião, a conselheira Iara Franco Schiavi dispõe-se a 67 
compor o Comitê. Não havendo manifestações, a indicação é aprovada; 4) comunica que o 68 
ConsUni elaborou uma Recomendação para que o ConsEPE crie um Grupo de Trabalho para 69 
discutir os fluxos e o processo de alocação de disciplinas, a revisão da Resolução ConsEPE 70 
nº100 e realizar o estudo dos espaços físicos para alocação de novos docentes. Prossegue, 71 
informando que a Reitoria, em conjunto com as três Pró-Reitorias acadêmicas, Pró-Reitoria de 72 
Graduação (ProGrad), Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) e Pró-Reitoria de Extensão e 73 
Cultura (ProEC), e os três Centros da Universidade, CECS, CCNH e CMCC, proporão uma 74 
composição para esse GT e apresentarão os nomes ao ConsEPE, que aprovará ou, caso 75 
necessário, realizará uma proposta alternativa; e 2) o representante discente de graduação, Fábio 76 
Parno, informa haver uma página na rede social, Facebook, intitulada Frente Combativa – 77 
UFABC, que se referiu às representações discentes em uma nota sobre as eleições do Diretório 78 
Central dos Estudantes (DCE): “As forças à esquerda que compunha a gestão saíram. [...]de boa 79 
parte dos próprios representantes discentes (que serviram de massa de manobra [...])”(sic). 80 
Comunica que ele e os demais representantes discentes que compuseram o Conselho 81 
Universitário (ConsUni), o ConsEPE e a Comissão de Graduação (CG), sentiram-se 82 
extremamente ofendidos e desrespeitados. Afirma, ainda, que nenhum dos representantes era 83 
ligado a qualquer partido político e que a chapa para o DCE foi construída com programa 84 
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próprio. Repudia a atitude, considerando-a um desrespeito às pessoas que representam a 85 
categoria nos conselhos e comissões. Solicita aos administradores da página que tenham mais 86 
cautela com o conteúdo da publicação na internet. Ordem do Dia. Ata da II sessão ordinária de 87 
2017, realizada no dia 14 de março de 2017. Não havendo manifestações, o documento é 88 
encaminhado para votação e aprovado com 8 abstenções.  Proposta de projeto de Curso de 89 
Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e Violência”. Professor Daniel Pansarelli 90 
realiza a relatoria do item, afirmando que a proposta vem sendo amadurecida há mais de um ano, 91 
como parte, inclusive, do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências Humanas e 92 
Sociais. Elenca as instâncias em que a proposta foi apreciada, acrescentando que nelas foram 93 
realizadas pequenas solicitações de alteração no documento, as quais foram acatadas. A seguir, 94 
realiza a leitura do parecer realizado por professor Acácio Sidinei Almeida Santos [cuja íntegra 95 
encontra-se disponível no Anexo I desta Ata]. Salienta que, recentemente, foi aprovado o curso 96 
de Especialização em Educação em Direitos Humanos, explicando que a matriz curricular e o 97 
público alvo dos cursos são bastante distintos. Em discussão, há as seguintes sugestões: a) 98 
alteração do Anexo III, retirando-se do texto as questões acerca da oferta do curso; b) correção 99 
no item 5 - Carga Horária, da informação sobre a quantidade dos módulos. Acatado; c) 100 
padronização, no Anexo II, das bibliografias. Acatado e d) alteração da redação, no Módulo V, 101 
retirando-se o trecho “qualificação para o magistério”. Professor Daniel esclarece que o modelo 102 
adotado é o mesmo que foi utilizado para os cursos anteriores, explicitando-se informações 103 
referentes à oferta nos anexos. Informa também que o curso não fornece habilitação para o 104 
magistério formal, mas sim uma capacitação para os alunos poderem difundir seus 105 
conhecimentos. Sugere-se que o documento seja revisado e que retorne na próxima sessão 106 
ordinária. Após manifestações, a área demandante acata a sugestão, solicitando à Mesa que o 107 
assunto também seja incluído na pauta do ConsUni, como o segundo item da Ordem do Dia. 108 
Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de 109 
todos e encerra a sessão às15h47. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 110 
Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração, 111 
Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva, em conjunto com a secretária-geral, lavramos e 112 
assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 113 
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Anexo I 
 
 

PARECER 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM  
“DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E VIOLÊNCIA” 

 
PROPONENTES 
Profa. Dra. Alessandra Teixeira – Coordenadora de Direitos Humanos da PROAP/UFABC 
Profa. Dra. Maria Gabriela S. M. C. Marinho – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Humanas e Sociais (PCHS/UFABC) 
 
PARECERISTA 
Prof. Dr. Acácio Sidinei Almeida Santos – CECS/BRI  
  
PARECER 
O projeto pedagógico do curso de especialização “Direitos humanos, diversidade e violência” é 
parte do trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido pelas professoras Alessandra Teixeira 
(coordenadora de Direitos Humanos da PROP/UFABC) e Maria Gabriela S.M.C. Marinho 
(coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais), juntamente com 
um grupo de professoras(es) pesquisadoras(es) da área de Ciências Humanas e Sociais, com 
qualificação e experiência demonstradas através da produção científica no campo de atuação da 
proposta.  
 
O projeto, como afirmam as proponentes, “é parte importante de um conjunto maior de 
iniciativas que visam à propagação e efetivação de uma cultura de direitos humanos a partir da 
Universidade” e responde a uma demanda urgente e específica de formação de profissionais e 
deverá elevar o nível de letramento no campo dos direitos humanos, da diversidade e da 
violência. 
  
É importante lembrar que a UFABC passa a ser cada vez mais convocada, também pela 
comunidade, a apresentar soluções inovadoras que possibilitem transformar uma realidade 
adversa vivenciada por amplos estratos da população.    
 
O curso objetiva não só assegurar a continuidade da formação de profissionais capacitadas(os) a 
produzir, discutir e transmitir conhecimentos que contribuam para a formação da(o) cidadã(o), 
interessada(o) e comprometida(o) com as questões de interesse comum e relevância para o 
Estado democrático, mas também desenvolver garantias para plena realização das ações vitais  
previstas no Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e 
dos Direitos Humanos.  
 
O projeto revela sintonia e integração com temas prioritários e de interesse do desenvolvimento 
social da UFABC, contempla a interdisciplinaridade ao estabelecer relações com diferentes áreas 
do conhecimento e poderá contribuir substancialmente para o desenvolvimento de medidas que 
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visam a educação em direitos humanos no Ensino, na Pesquisa, na Extensão, na Gestão e na 
Convivência universitária. 
 
Considerando urgência do tema, a importância e qualidade do projeto, bem como da equipe 
executora, sugiro a sua aprovação sem ressalvas.  
 
Acácio Sidinei Almeida  


