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Sinopse II sessão ordinária/ConsEPE
 
Síntese das deliberações referentes aos
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC
dia 18 de março de 2014, às 14
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
Informes da Reitoria:  

1. Professor Klaus Capelle 
UFABC, a partir desta 
a ser sinópticas. Ainda, as gravações das 
quando possível, figurar

2. Ressaltou o retorno das atividades do Restaurante Universitário (RU), salientando que 
realizou nova licitação, tendo como vencedora a empresa que ofereceu o melhor preço

3. Passou a palavra para o 
Relatório Anual de Atividades da 

4. Professor Klaus agradeceu atuação dos conselheiros discentes que participam pela última 
vez de uma reunião do ConsEPE como rep

 
Informes dos Conselheiros: 

1. O conselheiro Rail Ribeiro solicitou a 
Dia. A proposta foi secundada e aprovada por unanimidade.

2. O representante discente de graduação 
participar do Conselho e parabenizou os novos representantes
informes: 1) sugestão de
devido à mudança de gestão dos conselheiros de sua categoria
esclarecimentos sobre a diferença entre os feriados municipais nos 
administrativo, ao que foi esclarecido pela Secretaria
andamento dos processos
esclareceu trâmites e atuação da 
Biblioteca do Diretório Central de Estudantes da UFABC
questão do acesso às
comunidade acadêmica por parte dos conselheiros.
encaminhe suas solicitações 
grau de detalhamento. 

3. Professor Wesley Góis
que analisaram mudanças no projeto pedagógico da 
terão início no próximo dia 20. 
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ConsEPE 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da
de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC 

, 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, Bangu, Santo André.

Capelle informou que, como parte dos esforços para desburocratizar a 
a partir desta sessão, as atas deixarão de ter o alto nível de detalhamento e passarão 

Ainda, as gravações das sessões continuam disponíveis aos conselheiros e,
figurarão no site da UFABC. 

Ressaltou o retorno das atividades do Restaurante Universitário (RU), salientando que 
, tendo como vencedora a empresa que ofereceu o melhor preço

Passou a palavra para o então pró-reitor de Administração, Marcos Rúbia, que apresentou o 
Relatório Anual de Atividades da Comissão Permanente de Convênios 

Professor Klaus agradeceu atuação dos conselheiros discentes que participam pela última 
vez de uma reunião do ConsEPE como representantes. 

 

O conselheiro Rail Ribeiro solicitou a promoção do item 1 do Expediente para a Ordem do 
Dia. A proposta foi secundada e aprovada por unanimidade. 

O representante discente de graduação Rafael Senedese, agradeceu a op
participar do Conselho e parabenizou os novos representantes.
informes: 1) sugestão de que os itens constantes do Expediente assim permanecesse
devido à mudança de gestão dos conselheiros de sua categoria
esclarecimentos sobre a diferença entre os feriados municipais nos 

ao que foi esclarecido pela Secretaria-Geral; 3) questionamento
andamento dos processos administrativos contra alguns docentes, ao 
esclareceu trâmites e atuação da Reitoria; 4) sugestão da retomada da 

iblioteca do Diretório Central de Estudantes da UFABC; 5) proposta de 
s informações privilegiadas acerca da UFABC

mica por parte dos conselheiros. Professor Klaus 
encaminhe suas solicitações por e-mail, de modo que elas sejam analisadas com o devido 

 

Professor Wesley Góis reforçou o convite à comunidade para participação em seminários 
que analisaram mudanças no projeto pedagógico da UFABC, informando 
terão início no próximo dia 20. Comunicou, ainda que o processo de reconhecimento do 

 

assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 
 (ConsEPE), realizada no 

º andar da torre I do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

omo parte dos esforços para desburocratizar a 
de ter o alto nível de detalhamento e passarão 

sessões continuam disponíveis aos conselheiros e, 

Ressaltou o retorno das atividades do Restaurante Universitário (RU), salientando que se 
, tendo como vencedora a empresa que ofereceu o melhor preço. 

eitor de Administração, Marcos Rúbia, que apresentou o 
Comissão Permanente de Convênios (CPCo).  

Professor Klaus agradeceu atuação dos conselheiros discentes que participam pela última 

do item 1 do Expediente para a Ordem do 

agradeceu a oportunidade de 
. Ainda, apontou alguns 

que os itens constantes do Expediente assim permanecessem, 
devido à mudança de gestão dos conselheiros de sua categoria; 2) solicitação de 
esclarecimentos sobre a diferença entre os feriados municipais nos calendários acadêmico e 

3) questionamento acerca do 
, ao que professor Klaus 

retomada da proposta de criação da 
; 5) proposta de  que seja votada a 

UFABC e dos membros da 
Professor Klaus solicitou que o discente 

mail, de modo que elas sejam analisadas com o devido 

o convite à comunidade para participação em seminários 
nformando que os trabalhos 

o processo de reconhecimento do 
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Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BC&T) de São Bernardo do Campo, 
está em sua última fase, a de recepção dos avaliadores.  

4. Professor Daniel Pansarelli informou que se estão iniciando os preparativos para o evento 
UFABC para Todos para que ele ocorra nos dias 28 e 29 de maio em ambos os câmpus. 
Acrescentou que a Pró-Reitoria de Extensão está, também, participando do planejamento da 
1ª Semana de Ciência e Tecnologia. Por fim, conclamou aos conselheiros para que utilizem 
a sessão de informes apenas para esse fim.   

5. A conselheira Maria Isabel Vendramini Delcolli clamou para que a discussão acerca da 
troca do sistema de gestão da UFABC continue sendo tratada, com a mudança da gestão e 
de alguns conselheiros dos Conselhos Superiores.  

6. Professor Gustavo Martini Dalpian comunicou que foram concedidas 10 novas bolsas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para os programas 
de Pós-Graduação da UFABC.  

7. O representante discente Leandro de Souza Lima informou sobre a realização de uma 
Assembleia de estudantes acerca do aumento do valor cobrado pelo RU naquela data, às 
17h30. Professor Klaus mostrou-se favorável à discussão, afirmando que o valor do RU 
também é uma preocupação da gestão da UFABC. 
 

Ordem do Dia: 

1. Ata da I sessão ordinária de 2014, realizada no dia 4 de fevereiro de 2014. 

Não havendo solicitações de alteração, o documento foi aprovado com 2 abstenções.  

2. Proposta de Recomendação para instituição de Grupo de Estudo para verificar a viabilidade 
de criação da Escola de Idiomas da UFABC. 
Após relato favorável à aprovação e solicitação de indicação dos membros do GT, a ser 
apresentada na próxima sessão, para aprovação do Conselho, documento foi aprovado por 
unanimidade. 

 3. Proposta de plano de curso de pós-graduação ‘stricto sensu’ em Engenharia e Gestão da 
Inovação em nível de mestrado e doutorado. 
Acatada a sugestão de alteração do número de vagas ofertadas para 15 de mestrado e 8 de 
doutorado, o documento foi aprovado por unanimidade. 

4. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 89, de 6 de janeiro de 2014, que retifica o 
Calendário Acadêmico de graduação 2014, aprovado ad referendum. 
Não havendo manifestações, o documento foi aprovado por unanimidade. 

  
Expediente: 

1. Minuta de Resolução que regulamenta a carga didática dos docentes ocupantes de cargos de 
direção (CDs) e funções gratificadas (FGs) da UFABC.  
Após discussões, acordou-se que o documento figurará na Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária. 

2. Minuta de Resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da 
UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e revoga e substitui a 
Resolução ConsEPE nº156.  
Apresentado o item e respondidos os questionamentos dos conselheiros, acordou-se que o item 
passará para a Ordem do Dia da próxima sessão. 


