
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 IV sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 

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

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

ABC, realizada no dia 15 de maio 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. 

 

 Professor Dácio Roberto Matheus convidou a professora Denise Consonni para compor a 

Mesa, uma vez que o professor Klaus Capelle se encontrava em período de férias. 

 

Informes da Reitoria: 

 

1. O presidente, professor Dácio Matheus, informou que a UFABC figurou, novamente, no 

ranking do Times Higher Education (THE), ocupando a 153ª colocação. Comunicou que a 

noticia já se encontrava disponível no site da Universidade e agradeceu a todos pela 

contribuição nesse resultado. 

 

2. Comunicou que, no dia 9 de maio, a Universidade foi agraciada com uma Menção Especial de 

Agradecimento concedida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) junto 

ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Acrescentou 

que um dos projetos que motivaram a premiação foi a implantação do Programa de Doutorado 

Acadêmico Industrial (DAI). 
 

3. Informou que a Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (CoGRe) encaminhou à 

Secretaria-Geral (SG) e à Reitoria um informe acerca de problemas com o gerenciamento dos 

resíduos que ocorrem na Universidade. Explicou que a Reitoria estava mediando as 

discussões entre a Comissão e a Prefeitura Universitária (PU), com o objetivo de estabelecer 

procedimentos que, no momento, ainda não estavam definidos.  

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professora Sônia Maria Malmonge informou acerca da incidência de um incêndio envolvendo 

o Laboratório S28, no subsolo da Torre III, na madrugada do dia 15 de maio. Explicou ter 

havido o disparo do alarme de incêndio e que o Corpo de Bombeiros comparecera 

rapidamente para conter o fogo, assim como a Policia Militar, que realizara o Boletim de 

Ocorrência. Professor Ronei Miotto apontou ter obtido acesso a fotos do ocorrido, notando 

que algumas portas de emergência estavam trancadas no momento, gerando atraso na ação 

dos bombeiros. Professor Dácio explicou que também recebera as imagens, e, ao solicitar 

explicações, foi-lhe informado que, na verdade, as fechaduras foram arrombadas pelos 

bombeiros e foram realizados os procedimentos técnicos corretos para o momento, não 

ocorrendo retardos.  
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2. Professor Evonir Albrecht divulgou o IV Congresso de Extensão Universitária da UFABC 

(CONEXÃO), evento que contará com apresentações dos trabalhos executados em diversas 

áreas temáticas. Informou que o evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de junho, convidando todos 

a participarem. Acrescentou que as inscrições para exposição de projetos foram prorrogadas 

ate o dia 21 maio. Ainda, relatou que, simultaneamente a este evento, ocorrerá o 1º Fórum de 

Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior do Sudeste. Por fim, divulgou que a 

UFABC participará do Pint of Science, evento que promove discussões científicas em 

ambientes não acadêmicos. Finalizou, afirmando que as informações referentes aos eventos 

podem ser acessadas no site da Universidade. 

 

3. Professor Marcelo Bussoti Reyes relatou que, no dia 4 de abril, entregara as Moções de Pesar 

e Agradecimento aprovadas pelo Conselho do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição (CMCC) e pelo ConsEPE, devido ao falecimento do professor André Guilherme 

Ribeiro Ballan. No momento da entrega, afirmou ter tido a oportunidade de conversar com a 

família do professor e demonstrar a sua grande importância para a comunidade acadêmica. 

 

4. Professor Charles Morphy Dias dos Santos informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

(ProPG) passara a utilizar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

para realização de matrículas em todos os seus programas a partir do segundo quadrimestre de 

2018, assim como para o lançamento dos conceitos. Ainda, comunicou que fora submetida à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na quinta-feira 

anterior, a primeira fase do Projeto de Internacionalização Institucional, no âmbito do edital 

Capes-PrInt. Acrescentou que, após a submissão do projeto em português e em inglês, ele será 

disponibilizado para a apreciação da comunidade.  

 

5. A representante dos servidores técnico-administrativos, Cássia Gonçalves de Souza,  

informou que ocorrera, na semana anterior, o Congresso Nacional da Federação de Sindicatos 

de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do 

Brasil (FASUBRA) e convidou todos a participarem de uma Audiência Pública contra o 

desmonte das Universidades Federais, que ocorrerá no dia 16 de maio, às 19 horas, na 

Assembleia Legislativa de São Paulo. Ainda, mencionou as preocupações apontadas pela 

CoGRe e o incêndio já relatado, ressaltando a importância de haver um plano de contingência 

para essas situações. 

 

6. A representante discente de graduação, Mariana Urrestarazu de Freitas, questionou o motivo 

de a “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” 

não ter constado na pauta daquela sessão. Professor Dácio esclareceu que fora solicitado um 

parecer à Procuradoria Federal, porém, por questão de prazo, até o momento do envio da 

pauta aos conselheiros, o documento ainda não havia sido finalizado. Entretanto, afirmou que 

o item constará na pauta da próxima sessão ordinária. 

 

7. A Pró-Reitora de Graduação, professora Paula Ayako Tiba, informou estar prevista para o dia 

21 de maio, às 14hs, uma aula magna com o professor Naomar de Almeida Filho, ex-reitor 

das Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

para os alunos ingressantes e demais membros da comunidade acadêmica. Acrescentou que o 

evento acontecerá no campus São Bernardo, Auditório 1. Informou, ainda, acerca do 

Calendário Acadêmico durante o período dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. 
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Acrescentou que as datas de reposição deverão ser aprovadas neste Conselho em sua próxima 

sessão ordinária. 

 

8. Professor Dácio informou sobre a necessidade de substituição de representantes do Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) na Comissão de Vagas, em 

decorrência da saída da professora Maria Luiza Levi Pahim, que passara a representar o 

ConsEPE no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Foram indicados os professores Gilberto 

Marcos Antonio Rodrigues e Marcos Vinicius Pó, titular e suplente, respectivamente. Não 

havendo manifestações contrárias, a indicação foi aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da III sessão ordinária de 2018, realizada no dia 17 de abril de 2018. 

Após apresentação do documento, indicaram-se algumas correções a serem realizadas, as 

quais foram acatadas pela área demandante. Em votação, o documento foi aprovado com 7 

abstenções. 

 

Expediente 

 

2. Minuta de ato decisório que suspende, durante o segundo quadrimestre de 2018, os 

efeitos do Art. 3º da Resolução ConsEPE nº 166, que normatiza o desligamento dos alunos 

por decurso dos prazos máximos para progressão e integralização nos cursos de graduação. 
Professor Allan Moreira Xavier relatou o assunto, apresentando o Relatório do Grupo de Trabalho 

para análise da Resolução ConsEPE nº 166. Após discussões e esclarecimentos, foi proposta a 

promoção do item à Ordem do Dia. Em votação, a proposta de promoção foi aprovada com 1 voto 

contrário e uma abstenção. Aberta a palavra novamente, realizou-se um proposta de 

recomendação para criação de um Grupo de Trabalho (GT) para a proposição de regulamentação 

complementar ou substitutiva à Resolução ConsEPE n° 166 e respectivo plano de implementação. 

Em votação, a proposta de recomendação foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à 

votação do ato decisório, que foi aprovado com 1 voto contrário. 

 

  Considerando o avançado das horas e com a concordância da área demandante, o 

item restante da pauta será apreciado na próxima sessão do ConsEPE, a ser realizada no dia 

12 de junho, às 14h. 

 


