
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 

Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse II sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 

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

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

ABC, realizada no dia 23 de abril 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. O presidente em exercício, Wagner Carvalho, justificou a ausência do presidente, 

Dácio Matheus, que se encontrava em Brasília para uma série de reuniões. No ensejo, 

convidou a conselheira Sônia Malmonge para compor a Mesa. 

2. Deu posse e as boas-vindas aos novos conselheiros e conselheiras eleitos. 

3. Solicitou indicação de um(a) conselheiro(a) do ConsEPE para compor o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), tendo sido apresentado o nome da conselheira Maria Isabel 

Vendramini Delcolli.  

4. Solicitou indicação de um(a) conselheiro(a) docente de cada Centro para compor a 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da 

UFABC. Após articulações, foram apresentados os seguintes nomes (titulares e 

suplentes, respectivamente): Fernanda Graziella Cardoso e Luiz de Siqueira Martins 

Filho (CECS); Rodrigo Roque Dias e Daniel Miranda Machado (CMCC); Adriana 

Pugliese Netto Lamas e Marco Antônio Bueno Filho (CCNH). 

5. Apresentou homologação da nomeação do professor Vinícius de Andrade Oliveira e 

da professora Elizabeth Teodorov para comporem a Comissão Interna de 

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

Humanas (CCNH) e de Matemática, Computação e Cognição (CMCC), 

respectivamente. Não havendo oposição, os nomes foram homologados. 

6. Informou que o Relatório Quantitativo, que atende aos dispostos na Resolução 

ConsUni nº 189, será encaminhado a todos os conselheiros desta Instância. 

 

Informes dos Conselheiros:  

 

1. A conselheira Paula Homem de Melo, vice-diretora do CCNH, apresentou do relatório 

de parcerias e atividades externas aprovadas pelo Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH), vigentes e encerradas no ano de 2018. Colocou-se à disposição 

para comentar e esclarecer quaisquer pontos. 
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2. Vanessa Sales dos Santos, chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e 

Convênios (ACIC), apresentou o Relatório de Atividades da Comissão Permanente de 

Convênios (CPCo) referente ao ano de 2018, destacando e detalhando alguns pontos.  

 

3. O conselheiro Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura, noticiou 

acerca da realização, nos dias 23 e 24 de abril, do I Festival Literário da UFABC. 

Convidou a todos para participar. 

 

4. O conselheiro Charles Morphy, pró-reitor de pós-graduação, informou que estavam 

abertas as inscrições para os Editais referentes ao projeto de internacionalização Capes 

PrInt. Acrescentou que mais informações poderiam ser obtidas na página da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação. 

 

5. A conselheira Beatriz Fernandes Romeiro passou a palavra a seu suplente, Gabriel 

Santos Carneiro, que manifestou preocupação no tocante a diminuição na capacidade 

de atendimento do transporte universitário. Ressaltou que, juntamente com a Pró-

Reitoria de Graduação (ProGrad), buscariam mensurar os impactos dessa redução.  O 

presidente em exercício mencionou que a Reitoria compartilhava da mesma 

preocupação e vinha buscando alternativas para minimizar os impactos. Nesse sentido, 

acrescentou que a Reitoria estava à disposição para receber sugestões, considerando as 

limitações. 

 

6. O conselheiro Silas Leite relatou episódio vivenciado na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura que exemplificava a discrepâncias nas relações entre servidores docentes e 

técnicos administrativos. Rogou que todos trabalhassem de modo colaborativo, tendo 

em vista que as ações dos primeiros impactam nas dos segundos e vice-versa. Também 

informou acerca da realização, nos dias 6 e 7 de junho, do V Congresso de Extensão 

Universitária da UFABC. O presidente em exercício enfatizou a importância das ações 

extensionistas que, dentre outros benefícios à universidade, funciona como um cartão 

de visitas da UFABC para a comunidade externa. 

 

7. O conselheiro Flávio da Silva Nogueira informou que estavam abertas as inscrições, 

até 30 de abril, para eleições da Comissão Interna de Supervisão (CIS), do Comitê de 

Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP) e Comissão Permanente de Apoio à 

Flexibilização de Jornada (CAf). Acrescentou que mais informações poderiam ser 

obtidas no Boletim de Serviço da UFABC de 12 de abril de 2019. 

 

 

Ordem do Dia: 

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

Após solicitação de ajuste, acatado pela Secretaria-Geral, o documento foi votado e 

aprovado com 13 abstenções. 

 

2. Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada no dia 26 de fevereiro de 2019. 

Sem quaisquer alterações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 

13 abstenções. 

 

Expediente: 
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1. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 175, que aprovou, ad referendum, a 

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

maio de 2019. 

A conselheira Paula Tiba, pró-reitora de graduação, justificou a necessidade de 

alteração do calendário acadêmico, bem como a razão pela foi preciso a aprovação ad 

referendum. Acrescentou que fora necessário adequar o calendário de procedimentos 

administrativos, publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). Não havendo 

discussão, a Mesa propôs a promoção do item à Ordem do Dia. Não havendo quem se 

opusesse, o item, já na Ordem do Dia, sem pedidos de esclarecimentos adicionais, foi 

votado e aprovado por unanimidade. 

 

2. Minuta de resolução que dispõe sobre a liberdade de pensamento e expressão nas 

atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Convivência no ambiente universitário. 

Maria Carlotto, proponente do documento, apresentou a proposta ressaltando que se 

tratava de um documento que refletia o que a legislação nacional vigente já trazia, 

porém, os dispostos nesta resolução marcariam um posicionamento da UFABC em 

relação à liberdade de pensamento e da atuação docente. Diversos conselheiros 

manifestaram apoio ao documento, mas também foram elencadas propostas de 

aprimoramento. Considerando a necessidade de ajustes, acordou-se que o documento 

será deliberado na próxima sessão ordinária deste Conselho. 

 

 
 

 


