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

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2018 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 17 de abril de 2018, 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 Dácio Roberto Matheus informou que professor Klaus Capelle encontra-se em 

férias. Convidou professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 

 

2. Deu posse e as boas-vindas aos novos representantes discentes da graduação e da pós-

graduação eleitos para o mandato de um ano. Ainda, agradeceu aos conselheiros que tiveram 

seus mandatos finalizados na última sessão. 

 
3. Solicitou a indicação de um membro do Conselho para compor o Comitê de Ética em Pesquisa, 

conforme inciso IV do Art. 2º da Resolução ConsEPE nº 137. Foi indicada a professora Maria 

Luiza Levi Pahim. Depois de secundada, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade.  
 

4. Solicitou indicação de discentes da graduação e da pós-graduação, bem como de técnicos 

administrativos, titulares e suplentes, para compor a Comissão de Aperfeiçoamento e 

Especialização (CoAE). São indicados os nomes de Lucas Boin Boutin e Gabriel Santos Carneiro, 

para representantes discentes de graduação, e Jonas Moreira Silva para a pós-graduação. De modo 

que os técnicos-administrativos pudesse se articular, solicitou-se o assunto fosse retomado para as 

indicações faltantes ao final da reunião. A Mesa acatou à solicitação.  

  

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Ronei Miotto informou que os alunos da UFABC que representaram o Brasil no 

International Physicist’s Tournament (IPT) classificaram-se em primeiro lugar nas Américas, 

e em terceiro lugal no mundo. Parabenizou a equipe e o professor Antônio Álvaro Ranha 

Neves. Acrescentou que a campanha on-line para arrecadação de recurso continuava aberta e 

solicitou a todos que contribuíssem. 

 

2. Professor Marcos Pó informou que as coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares 

estavam iniciando processo de avaliação e discussão das disciplinas para revisão do Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e ajuste do Projeto Pedagógico 

do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H). 

 

3. Gabriel Santos Carneiro, representante discente da graduação, discorreu acerca da 

International Physicist’s Tournament (IPT), e passou a palavra para o discente Ricardo Gitti, 
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um dos participantes do torneio, que relatou algumas das dificuldades enfrentadas pelo grupo. 

Finalizou relatando mudanças que aspiram para o futuro do campeonato, como sediá-lo no 

Brasil. Professor Dácio reiterou os cumprimentos aos envolvidos e pontuou algumas 

providências que a Reitoria pretende tomar em relação ao assunto. 

 

4. Mariana Urrestarazu de Freitas, representante suplente dos discentes de graduação, informou 

que na última quarta-feira, dia 11 de abril, foi realizada uma assembleia convocada pelo 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFABC, em que foi discutida a conjuntura da 

UFABC, bem como o atual cenário das Universidades, de um modo geral. Comunicou que foi 

aprovada a permanência do indicativo de greve e uma nova assembleia será realizada na 

próxima semana para discutir o assunto. 

 

5. Professora Maria Gabriela Marinho registrou que na última semana o professor Harki Tanaka 

esteve representando a UFABC em uma cerimônia de premiação por desempenho acadêmico 

a quatro discentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS), em Pindamonhangaba.  

 

6. Gabriel Carneiro apresentou uma proposta de Moção de Preocupação com a morosidade em 

que se encaminha o processo de nomeação do novo reitor da UFABC. Professor Dácio 

retirou-se da reunião e passou a condução ao professor Ronei Miotto. Após a leitura do 

documento, foi proposta e acatada alteração no texto. Findas as manifestações, o documento 

foi votado e aprovado por unanimidade.  

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da II sessão ordinária de 2018, realizada no dia 20 de março de 2018. 

Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 6 

abstenções.  

 

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 181, que 

regulamenta a aplicação de mecanismos de avaliação substitutivos nos cursos de graduação 

da UFABC. 
Professora Paula Tiba apresentou o documento e a alteração proposta. Foram realizados 

questionamentos e a Mesa propôs alteração, que foi acatada pela área demandante. Findos os 

esclarecimentos e as discussões, o documento foi votado e aprovado com 1 voto contrário. 

 

3. Proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº 124/2011 que estabelece normas e 

procedimentos  para concessão e cancelamento das bolsas de Cultura e Extensão da UFABC 

Professor Leonardo José Steil relatou o item e apresentou as alterações propostas. Após 

discussões, surgiram dúvidas, dentre as quais algumas de aspectos legais do documento. O 

demandante propôs que não se deliberasse sobre o assunto e informou que solicitaria parecer 

à Procuradoria Federal de modo a sanar as dúvidas levantadas. Foram realizados 

questionamentos e propostas de alterações. A área demandante prestou esclarecimentos e 

acatou as propostas com as quais concordava. Findas as discussões, acordou-se que o 

documento permaneceria na Ordem do Dia da próxima sessão deste Conselho. 


