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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 
realizada no dia 05 de maio de 2015, 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. 
 
Informes da  Reitoria: 
 
1. Professor Klaus Capelle informou que o professor Dácio Roberto Matheus, vice-reitor, 

encontrava-se em férias. No ensejo, convidou a professora Denise Consonni para compor a 
Mesa. 

 
2. Comunicou que fora disponibilizada à comunidade, nesta semana, a Cartilha de 

Desburocratização. Salientou que o documento indica diretrizes, no entanto, foi 
propositalmente adotado um estilo informal de redação, uma vez que se tratam de regras, 
embora haja exceções. O documento foi encaminhado para todos via e-mail, evitando sua 
impressão em prol do meio ambiente. Salientou que a cartilha fora elaborada pela Reitoria, 
que também cuidou da redação final. Lembrou que o início desses trabalhos foi coordenado 
pela servidora Ana Lúcia Crivelari (em memória). 

 
3. Por fim, informou que no próximo dia 15, sexta-feira, acontecerá o Simpósio de Reitores das 

Novas Universidades Federais Brasileiras, iniciativa tomada pela UFABC na Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Pontuou que 
há dez novas universidades criadas nos últimos dez anos, das quais a UFABC é a mais antiga. 
Ressaltou que há diversas questões inerentes a essas novas universidades e espera-se que 
sejam firmadas parcerias. Finalizou comunicando que o evento será aberto ao público e uma 
ótima oportunidade para aqueles que desejarem entender o panorama das novas universidades 
do Brasil. 

 
Informes dos Conselheiros: 
 
1. Professor Wesley informou que, por solicitação do presidente da Câmara de Graduação do 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – 
São José dos Campos), foi divulgado na página do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
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(BC&T) o Edital de Seleção Externa para os cursos de formação específica daquela 
Instituição. Solicitou que seja disponibilizado também na página da graduação, para que 
assim haja mais visibilidade a todos os alunos.  

 
2. Professor Gustavo Dalpian, pró-reitor de pós-graduação, esclareceu aos novos conselheiros 

pontos sobre o Programa Assistência ao Docente da UFABC, instituído pela Resolução 
ConsEPE n°164, de 2013. Informou que o Programa permite aos estudantes da pós-graduação 
lecionarem uma fração das aulas sem a participação dos docentes, sendo esse um modo de 
apoio aos docentes e, para esses discentes, uma oportunidade de aprendizado e experiência na 
carreira acadêmica. Comunica que, para o próximo quadrimestre, inscreveram-se 157 alunos.  

 
3. Professor Daniel Pansarelli, informou que, no último mês, a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) 

iniciou atividades regulares no Parque Escola Sabina por meio do projeto Click Ciência: 
Imagens e Mensagens. Afirmou que esse fato abre portas para diversas outras atividades que 
poderão ser realizadas no espaço. Para isso,  os interessados poderão contatar a ProEx. 
Finalizou informando que os projetos serão divulgados a toda a comunidade acadêmica. 
Professor Klaus complementou elogiando o Parque e salientando sua importância na atuação 
da UFABC com a comunidade, assim como seu potencial ainda pouco explorado. 

 
 

Ordem do Dia: 
 
1. Ata da III sessão ordinária de 2015, realizada no dia 14 de abril de 2015. 
Não havendo comentários, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 3 
abstenções. 

 
2. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Relações Internacionais. 
Professora Paula Ayako Tiba relatou o documento posicionando-se favorável à sua aprovação, 
apresentando diversas sugestões de aprimoramento, sendo estas acatadas pela área demandante. 
Após discussões e esclarecimentos, o item foi encaminhado para votação e aprovado por 
unanimidade.  

 
3. Revisão Projeto Pedagógico do Bacharelado em Políticas Públicas. 
Professores José Fernando  e Gabriela Lotta relataram o assunto, apresentando histórico das 
discussões e o relato feito na Comissão de Graduação (CG), além de complementar as 
informações sobre o documento. Em discussão houve comentários e sugestões de 
aprimoramento, os quais foram acatados pela área demandante. Findas as discussões, 
encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 


