
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 IX sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 

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

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

ABC, realizada no dia 16 de outubro 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 anunciou a aprovação de projetos da UFABC submetidos 

ao Edital do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Passou a palavra ao pró-reitor de pós-

graduação, professor Charles Morphy, que apresentou alguns detalhes e informou que a Pró-

Reitoria de Pós-Graduação criará um portal para disponibilização de informações. 

2. Professor Dácio anunciou a divulgação dos resultados dos Editais da Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP). Passou a palavra à pró-reitora de pesquisa, professora Sônia Malmonge, 

que mencionou detalhes e ressaltou que se tratava de editais voltados à manutenção de 

equipamentos e aos biotérios. 

3. Relatou acerca do encontro da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (Andifes) realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) para continuidade dos desafios lançados pela III Conferência Regional da Educação 

Superior (CRES) 2018, ocorrido em Córdoba, Argentina, em junho deste ano. O recente 

encontro visou a discutir o plano de ação que definiria objetivos, metas e indicadores para as 

instituições da região, direcionado pelo resultado do evento ocorrido na Argentina. 

4. Noticiou que a UFABC recebera convite para apresentação do Projeto Pedagógico da UFABC 

na Universidad Autónoma de Zacatecas, no México, no próximo mês.  

5. Informou acerca da recente liberação orçamentária ocorrida, perfazendo um total de 95% de 

custeio, com perspectivas de que até o fim do ano venha acontecer a liberação de 100% do 

valor previsto. Detalhou alguns encaminhamentos no tocante à implementação em obras. 

6. Ainda no que se refere a questões orçamentárias, mencionou estar em processo de discussão, 

por meio de audiências públicas, a elaboração da Resolução de Diretrizes Orçamentárias 

(RDO) para 2019. Acrescentou que o referido documento seria submetido à Comissão de 

Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa) em reunião extraordinária que deverá 

acontecer no dia 1º de novembro. Solicitou que os interessados encaminhassem suas 

demandas a seus representantes na referida Comissão. 

7. Relatou que a Andifes publicara uma Nota contra a violência, em defesa da democracia. Junto 

desse manifesto as universidades federais vinham se reunindo para discutir essas questões. 
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Acrescentou que no dia 19 próximo, às 11h30, a UFABC e a Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) realizariam o “Encontro em Defesa da Educação Pública, da Democracia e da 

Vida”, no Anfiteatro da Reitoria da Unifesp. Convidou a todos a participarem. 

8. No ensejo, propôs uma Moção de Preocupação no tocante aos recentes atos de violência e 

ataques à Democracia. Após manifestações de apoio ao documento, não havendo propostas de 

alteração, encaminhou-se a Moção para votação, que foi aprovada por unanimidade. 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. O pró-reitor de pós-graduação, professor Charles Morphy, anunciou a aprovação de dois 

novos programas de pós-graduação: mestrado em relações internacionais, mestrado em 

engenharia de produção e doutorado em ensino e história da ciência e da matemática e que se 

aguardava pelo resultado de outras propostas. 

 

2. Professor Gilberto Rodrigues, do curso de bacharelado em relações internacionais, agradeceu 

pelo apoio que tiveram para formulação e apresentação da proposta de mestrado aprovada.   

 

3. O representante discente da graduação, Lucas Boin Boutin, informou ter ocorrido na última 

semana a Assembleia Geral dos Estudantes, cuja pauta fora a defesa da Democracia. 

 

4. O vice-diretor do Centro de Matemática e Ciências da Computação (CMCC), professor 

Raphael Yokoingawa de Camargo, registrou que na última semana fora divulgado o resultado 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), no qual a licenciatura em 

matemática da UFABC ficara classificada em primeiro lugar dentre as licenciaturas em 

matemática do país. 

 

5. O diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), professor Ronei Miotto, 

informou que já estava ativa a página eletrônica do IPT Brasil Seletiva Brasileira para o 

International Physicists Tournament - 27 a 29 de novembro. Pediu a todos que divulgassem. 

Professor Wagner Alves de Carvalho acrescentou detalhamentos relativos à organização do 

evento. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da VIII sessão ordinária de 2018, realizada no dia 25 de setembro de 2018. 

Professor Dácio Matheus registrou que houve solicitações de alteração enviadas previamente 

à Divisão de Conselhos e que essas foram acatadas pela área demandante. Após solicitações 

de correção, também acatadas, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 6 

abstenções.  

 

 Em virtude do escopo do documento do item 1 do Expediente – minuta de Ato Decisório que 

acrescenta vagas por turno de ingresso ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), 

campus Santo André, a partir do ingresso de 2019 –, professor Dácio propôs que esse fosse 

promovido para Ordem do Dia de modo que a deliberação acerca do Edital de Ingresso 2019 

pudesse contemplar a inclusão proposta pelo referido Ato Decisório. Após votação, a 

promoção foi aprovada com 1 voto contrário. 

 

2. Minuta de Ato Decisório que acrescenta vagas por turno de ingresso ao Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia (BC&T), campus Santo André, a partir do ingresso de 2019. 



 

3 

 

A pró-reitora de graduação, professora Paula Tiba, explicou que se tratava da necessidade do 

acréscimo de 48 vagas, sendo 24 por cada turno de ingresso, ao BC&T do campus Santo 

André em virtude da criação do curso pós-BC&T de Bacharelado em Biotecnologia. Após 

esclarecimentos e solicitação de aprimoramento, o documento foi encaminhado para votação 

e aprovado por unanimidade.  

 

3. Proposta de edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2019. 

A pró-reitora de graduação, professora Paula Tiba, explicou que o Edital fora elaborado com 

base nos demais, sendo as principais diferenças o acréscimo das 48 vagas, relativas ao 

Bacharelado em Biotecnologia, e a reserva de vagas para pessoas transgêneras condicionadas 

às deliberações que aconteceriam no Conselho Universitário (ConsUni) no dia 23 de outubro. 

No tocante à proposta de reserva de vagas para candidatos que venceram olimpíadas de 

matemática, nos moldes do que fará a Universidade de Campinas (Unicamp), acordou-se que 

a viabilidade seria estudada para o edital de 2020. Após declarações e esclarecimentos, 

encaminhou-se o edital para votação. Aprovado por unanimidade, com as condicionantes 

referentes à reserva de vagas para pessoas transgêneras conforme deliberação do ConsUni. 

 

 


