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 VI sessão ordinária/ConsEPE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VI sessão ordinária do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2018 da Universidade Federal do
ABC, realizada no dia 17 de julho 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 Matheus justificou a ausência do professor Wagner Alves Carvalho, que está
em Santiago, Chile, para uma reunião do Times Higher Education. No ensejo, convidou a
professora Denise Consonni para compor a Mesa.
2. Informou a ocorrência de um furto em um dos laboratórios do Bloco L na última sexta-feira,
evento que motivou a publicação de uma nota da Reitoria. Explicou que o ocorrido foi tratado
pelo Setor de Segurança Comunitária da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas
Afirmativas (ProAP) e discorreu sobre as providências que foram tomadas.
3. Solicitou a indicação pelo ConsEPE de um docente titular e um suplente para compor a
Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE), de acordo com Resolução ConsUni
nº 188. Foi aprovada a chapa: Maria Luiza Levi Pahim (titular) e Peter Erna Claessens
(suplente).
Informes dos Conselheiros:
1. Professora Sônia Malmonge, pró-reitora de pesquisa, informou acerca do Edital de Iniciação
Cientifica do Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia - Ação Afirmativa (PDPDAF/UFABC), uma inciativa em conjunto com ProAP. Detalhou os trâmites e agradeceu à
ProAP pelo apoio.
Ordem do Dia
1. Ata da V sessão ordinária de 2018, realizada no dia 12 de junho de 2018.
Após solicitação de alteração, acatada pela Divisão de Conselhos o documento foi
encaminhado para votação e aprovado com 9 abstenções.
Expediente
1. Minuta Projeto Pedagógico do curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva.
A proposta foi apresentada pela relatora, professora Priscila Benitez, que deu informações
acerca do projeto pedagógico do curso. Em discussão, foram feitas sugestões de alteração no
1

documento. Após esclarecimentos, acordou-se que o assunto será deliberado na Ordem do Dia
da próxima sessão ordinária deste Conselho.
2. Minuta Projeto Pedagógico do curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva.
Professor Edson Pimentel, relator da proposta, apresentou detalhes acerca do projeto
pedagógico. Foram realizados questionamentos e propostas de aprimoramento do documento.
Após esclarecimentos, acordou-se que o assunto será deliberado na Ordem do Dia da próxima
sessão ordinária deste Conselho.
3. Interposição de recurso, de acordo com o Art. 20, parágrafo 2ª da Resolução ConsUni nº 7,
contra da decisão da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) ao pedido
promoção funcional de professor Adjunto IV para professor Associado I do docente José
Roberto Talámo, conforme Processo 23006.002328/2017-62
Professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, presidente da Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD) e professor Wesley Góis, vice-presidente da CPPD, descreveram o
histórico das deliberações acerca da decisão da Comissão ao pedido de promoção funcional
do docente requerente do recurso. A seu turno, professor José Roberto Talámo apresentou seu
requerimento e documentos que davam conte de seu histórico profissional na UFABC. Após
discussão, acordou-se que o assunto será deliberados na Ordem do Dia da próxima sessão
ordinária deste Conselho.
 Ao fim da reunião, Silas A. Leite de Oliveira, representante dos técnicos-administrativos
solicitou a palavra para registrar uma alteração na indicação da chapa representante dos
técnicos-adminsitrativos na CoAE, que passam a ser: Aline Regina Bella e Emerson Bellini
Lefcadito de Souza, titular e suplente, respectivamente; e Lilian Santos Leite Menezes e
Sandra Cristina Trevisan, titular e suplente, respectivamente. A alteração foi votada e
aprovada com 2 abstenções.
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