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

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

ABC, realizada no dia 26 de fevereiro 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. Professor Wagner Alves Carvalho informou que professor Dácio Roberto Matheus 

encontrava-se em período de férias. No ensejo, convidou professora Denise Consonni 

para compor a Mesa. 

2. Em atendimento aos dispostos no parágrafo único do Art. 3º da Resolução ConsEP nº 

42: “Os membros da CIBio serão nomeados por Portaria da Reitoria após indicação dos 

Centros em que estiverem lotados, ouvido o Conselho de Ensino e Pesquisa”, informou 

que o nome proposto foi o da professora Silva Honda Takada. Não havendo 

manifestações contrárias, a professora passará a compor a CIBio com anuência deste 

Conselho. 

3. Em atendimentos aos dispostos no parágrafo 1º do Art. 15 do Regimento Interno do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): “O Coordenador será eleito pelo próprio órgão 

entre seus membros, e homologado pelo ConsEPE, para mandato de 1 (um) ano, 

permitidas reconduções.”, informou que se propunha a recondução do professor Peter 

Maurice Erna Claessens ao cargo de coordenador do CEP. Professora Maria Luiza 

Pahim Levi endossou a proposta elencando os motivos que corroboravam a indicação 

do professor Peter. Não havendo manifestações contrárias, a indicação foi homologada 

por este Conselho. 

Informes dos Conselheiros  

 

1. Professor Charles Morphy Dias dos Santos, informou que fora publicado edital para 

seleção de bolsistas de doutorado sanduíche no âmbito do Projeto de 

Internacionalização Capes PrInt. Acrescentou que nos próximos dias seriam publicados 

editais para seleção de intercâmbio de docentes no âmbito desse projeto.  

2. Professora Maria Luiza Pahim Levi informou que a Associação Docente vinha 

promovendo uma série de discussões acerca da liberdade de cátedra e outros temas 

concernentes a problemas que poderiam ocorrer, principalmente, em sala de aula em 

vista do atual clima de “antiintelectualismo”.  Anuncia que na semana do dia 25 de 

março será promovido um evento que contará com a participação de docentes dos três 
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Centros e tratará de questões concernentes aos temas elencados. Professor Wagner 

saudou a Associação Docente pela realização do evento. 

3. O representante discente de pós-graduação Adriano Gomes anunciou que um grupo de 

alunos conseguiu uma licença para realização de um evento global de disseminação de 

ideias, o TEDx, que acontecerá no dia 1º de junho. O tema do evento será “Como 

colorir elefantes brancos” ou “Vamos colorir elefantes brancos”, desdobrados em 

diversos temas concernentes à comunidade da UFABC.  

4. Professor Leonardo Steil anunciou que nos dias 23 e 24 de abril será realizado o I 

Festival Literário da UFABC, com chamamento de autores de livros para exporem e 

venderem seus livros, tanto da comunidade acadêmica quanto de autores da Região. 

Ressaltou que a venda de livros, apenas de própria autoria, fora discutida com a 

Procuradoria Federal e autorizada mediante doação de livros de própria autoria.  

5. Professora Sônia Malmonge informou que a UFABC participara, pela primeira vez, no 

final de 2018 do edital do programa de recursos humanos publicado periodicamente 

pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Das duas propostas encaminhadas, a 

UFABC fora contemplada preliminarmente em uma. A proposta contempla bolsas de 

iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Parabenizou os envolvidos. 

6. Professora Patrícia Dantoni registrou que fora procurada por um colega que pontou o 

problema que se enfrenta com as reposições de aulas em dias diferentes àqueles 

originais das aulas que aconteceriam em dias de feriado. Em vista das inúmeras 

ocorrências de problemas dessa natureza, sugeriu que se considerasse a possibilidade de 

o quadrimestre ter não 12 semanas, mas 12 segundas-feiras, 12 terças-feiras e assim por 

diante. 

7. Professor Gilberto Rodrigues registrou preocupação concernente ao número reduzido de 

Funções de Coordenação de Curso (FCC) e a possibilidade de criação de novos cursos. 

Professor Wagner informou que havia uma constante busca pela ampliação no número 

não apenas de FCC, mas também de Funções Gratificadas (FG) e Cargos de Direção 

(CD) de modo que houvesse uma equiparação em toda a UFABC. Contudo, não há 

perspectiva, pelo Ministério da Educação (MEC), de que possa haver essa ampliação. 

Acrescentou que a Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe) vinha trabalhando 

no mapeamento dessas gratificações de modo a buscar sanar eventuais discrepâncias.   

 

Ordem do Dia: 

1. Ata da XI sessão ordinária de 2018, realizada no dia 04 de dezembro de 2018. 

Daniel Pansarelli informou que foram recebidas propostas de aprimoramento do texto, as 

quais foram acatadas pela Secretaria-Geral. Foram ainda solicitadas outras alterações do texto, 

algumas pontuais e uma que precisaria de consulta ao áudio para confirmações. Assim, 

professor Wagner informou que a ata ficaria suspensa até a próxima sessão deste Conselho. 

 

Expediente: 

1. Interposição de recurso da docente Ana Maria Pereira Neto contra as decisões da 

Comissão de Pós-Graduação (CPG) e da Comissão Avaliadora Interna da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Energia (CoPG PPG-ENE).
 
 

A requerente, professora Ana Maria Pereira Neto, apresentou e detalhou sua solicitação de 

recurso que consistia na reanálise de seu desligamento do corpo docente do Programa de Pós-
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Graduação em Energia. A representante da coordenação do referido Programa apresentou 

suas ponderações e detalhou o processo que culminou no desligamento da requerente. Charles 

Morphy, pró-reitor de pós-graduação, acrescentou os passos realizados na tentativa de chegar-

se a bons termos de modo que os orientandos da professora, a própria professora e o programa 

não fossem prejudicados. Após discussões e propostas de encaminhamento, decidiu-se pela 

acatadura parcial do recurso impetrado pela professora de modo a mantê-la como professora 

colaboradora até o próximo processo de avaliação de recredenciamento do referido Programa. 

Após votação, o recurso foi aprovado com 11 favoráveis, 3 contrários e 5 abstenções.  

 


