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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VIII sessão ordinária 

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

ABC, realizada no dia 25 de setembro de 2018, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da 

Torre I, do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 

5001, Santa Terezinha, Santo André. 

 

 

Informes da Reitoria: 

 

1. Professor Wagner Alves Carvalho justificou a ausência do reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus, que se encontrava afastado para participação na reunião da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). No ensejo, convidou 

professora Denise Consonni para compor a Mesa. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. O pró-reitor de extensão e cultura, professor Leonardo José Steil, divulgou o UFABC para 

Todos, evento que acontecerá no dia 27 de setembro, no campus São Bernanrdo.  

 

2. O pró-reitor de pós-graduação, professor Charles Morphy Dias dos Santos, acerca do Edital 

Capes PrInt, informou que a UFABC não fora contemplada, no entanto, já entraram com 

recurso que será avaliado. Assim,  comprometeu-se, tão logo tivesse  mais notícias, que essas 

seriam trazidas a este Conselho. 

 

3. A representante suplente dos servidores técnico-adminsitrativos, Amanda Thaís de Mattos 

passou a palavra ao técnico de laboratórios Felipe César Torres Antônio, que relatou acerca 

das más condições de trabalho para os técnicos de laboratório no campus São Bernardo.  

Foram prestados esclarecimentos por parte da Reitoria e da Pró-Reitoria de Pesquisa. Por fim,  

houve o compromisso da Reitoria de que o caso seria averiguado de modo a buscar soluções. 

 

4. A representante suplente dos discente de graduação, Mariana Bepo Garcia, informou sobre a 

realização do I Congresso Estudantil da UFABC, realizado no dia 22 de setembro.  

 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2018, realizada no dia 14 de agosto de 2018. 

Após solicitação de alteração, acatada pela área demandante, o documento foi encaminhado 

para votação e aprovado com 5 abstenções.  
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2. Interposição de recurso, de acordo com o Art. 20, parágrafo 2º da Resolução ConsUni nº 7, 

contra a 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. 

A relatora, professora Patrícia Dantoni, apresentou seu parecer contrário à acatadura do 

recurso interposto. Após comentários de alguns conselheiros e a manifestação do requerente, 

professor José Roberto Tálamo, o parecer da reltora foi encaminhado para votação e aprovado 

com 17 votos favoráveis, 1 contrário e 4 abstenções. Para a votação, a Mesa solicitou que se 

ausentassem o requerente e o então presidente da CPPD, professor Rodrigo Luiz Oliveira 

Rodrigues Cunha.  

 

3. Retificações no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática. 

A pró-reitora de graduação, professora Paula Tiba, informou sobre os trâmites pelos quais as 

retificações passaram até chegar ao ConsEPE. Professor Marcelo Bussotti Reyes elencou 

algumas das alterações dispostas no documento. Não havendo comentários, o documento foi 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

4. Calendário Acadêmico 2019. 

Professora Paula Tiba apresentou a proposta elencando destaques que foram feitos na 

Comissão de Graduação. Após discussões e esclarecimentos, o calendário, com alterações, foi 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Também foi apresentada uma 

proposta de Recomendação contendo diretrizes para elaboração dos calendários acadêmicos. 

Com a inclusão de destaques, aprovados pela área demandante, o documento foi votado e 

aprovado com 1 voto contrário. 

 

5. Proposta de alteração no Projeto Pedagógico das Engenharias: Engenharia de Energia e 

Engenharia de Informação. 

Professora Paula Tiba relatou que se tratavam retificações para altrações bastante simples e 

que, de modo geral, já vinham sendo adotadas na prática. Os professores Reynaldo Palacios 

Bereche, cooodenador do curso de Engenharia em Energia, e Amarury Kruel Buldri, 

coordenador do curso de Engenharia de Informação, prestaram esclarecimentos adicionais. 

Não havendo questionamentos, ambos os elencos de retificações foram encaminhados para 

votação e aprovado por unanimidade.  

  


