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

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

ABC, realizada no dia 04 de dezembro 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 Wagner Carvalho informou que professor Dácio Roberto Matheus encontrava-se 

em período de férias. No ensejo, convidou professora Denise Consonni para compor a Mesa. 

2. Anunciara, dando-lhes as boas-vindas, a assunção dos novos coordenador e vice-coordenador 

do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T): Pedro Galli Mercadante e Marcelo 

Oliveira da Costa Pires, respectivamente.  

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Charles Morphy, anunciou a realização do I Colóquio de Pós-Graduação da 

UFABC, que aconteceria no dia 6 de dezembro. Apresentou alguns detalhes acerca da 

programação do evento. 

 

2. Professor Ronei Miotto relatou ter ocorrido a seletiva brasileira do International Physicists' 

Tournament (IPT). Anunciou que a UFABC ficara classificada em primeiro lugar. 

 

3. Professor Leonardo Steil informou sobre a realização I Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, 

que tivera início naquela data, em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) e a 

Prefeitura de Santo André. Apresentou detalhes da programação do evento. Anunciou que na 

segunda quinzena de fevereiro do próximo ano acontecerá uma exposição no shopping Grand 

Plaza cuja temática será a Astronomia, com intuito de divulgação científica à grande 

população. Ainda, pontuou que no próximo ano a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) 

promoverá um concurso cultural para alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio, tendo 

como premiação a oferta de uma bolsa de iniciação científica júnior para os dois primeiros 

colocados.  

 

4. Professora Sônia Malmonge informou que a UFABC fora contemplada em dois editais 

submetidos à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Editais nº 03 de 2018 e 04 de 2018. 

Acrescentou que há um edital aberto, em fluxo contínuo, para manutenção de equipamentos 

financiados por órgãos de fomento.  

 

5. Professora Paula Tiba apresentou os resultados e as ações referentes à avaliação de disciplinas 

de graduação, disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação. Após apresentação, alguns 
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conselheiros apresentaram questionamentos e pedidos de esclarecimento, os quais foram 

respondidos pela professora Paula. 

 

6. Professor Daniel Pansarelli informou que no último dia 27 fora aprovada, pelo Conselho 

Universitário (ConsUni),  a Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo pra 

escolha dos representantes docentes, discentes de graduação e pós-graduação e técnicos 

administrativos para ambos os Conselhos Superiores. Acrescentou que no Boletim de Serviço 

do dia 30 de novembro fora publicada a nomeação da referida Comissão, bem como o 

cronograma do processo eleitoral. Reforçou que o período de inscrição iniciara-se no dia 03 

de dezembro e iria até 09 de dezembro, com possibilidade de prorrogação, prevista no 

cronograma. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da IX sessão ordinária de 2018, realizada no dia 16 de outubro de 2018. 

Professor Wagner Carvalho registrou que professora Paula Tiba encaminhara previamente 

duas solicitações pontuais de alteração do texto, as quais foram acatadas pela área 

demandante. Não havendo comentários adicionais, encaminhou-se a ata para votação. 

Aprovada com 6 abstenções. 

 

2. Homologação do Ato Decisório nº 172, que aprovou ad referendum o Edital de Ingresso nos 

Bacharelados Interdisciplinares, referente ao ano de 2019, alterado pela Portaria MEC nº 

1.117/2018. 

Professora Paula Tiba explicou que as alterações diziam respeito às adequações não apenas 

referentes à aprovação da Resolução ConsUni nº 190, que aprovou a reserva de cotas para 

pessoas transgêneras, mas também em virtude da necessidade de adequação do Edital de 

Ingresso imposta pela Portaria MEC nº 1.117, de 1º de novembro de 2018. Detalhou as 

alterações realizadas e reforçou que a aprovação se dera ad referendum em razão do 

atendimento dos prazos. Não havendo questionamentos, propôs-se a promoção do item para 

Ordem do Dia. Após ter sido secundada e não havendo manifestações contrárias, o item 

passou para Ordem do Dia. Sem comentários adicionais, a homologação foi votada e 

aprovada por unanimidade. 

 

3. Calendário ConsEPE 2019.  

Professor Daniel apresentou o calendário ressaltando que se tratava de proposta de realização, 

em caráter experimental, para o ano de 2019, de modo que também se pudesse verificar a 

eficácia da periodicidade bimestral nas sessões do ConsUni. Após discussões, encaminharam-

se para votação as propostas elencadas, tendo vencido o calendário com sessões bimestrais 

com ajuste nas datas de limite de envio de sugestões para compor a pauta e de envio desta 

última aos conselheiros com acréscimo de uma semana ao prazo proposto originalmente, 

respeitando o princípio de não realização de reuniões em dias de recesso acadêmico. A 

aprovação ficou condicionada à ratificação, na sessão de fevereiro de 2019, à luz das 

deliberações do Calendário ConsUni 2019, e de consulta à Procuradoria Federal acerca da 

possibilidade de realização de sessões do ConsEPE em periodicidade diversa ao versa o 

Regimento-Geral da UFABC. 


