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

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

realizada no dia 13 de dezembro de 2016, 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 Klaus Capelle informou estar em uso o novo Portal da Universidade. Acrescentou 

que o Portal havia sido muito bem recebido pela comunidade e parabenizou a equipe da 

Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), responsável pela elaboração. 

 

2. Informou que, em negociação com o Ministério da Educação (MEC), conseguira a concessão 

de R$ 5 milhões para uso específico em obras. Com esse valor, o contingenciamento imposto 

à UFABC no início do ano fora eliminado. Explicou que, por meio de negociações sucessivas 

junto ao MEC, a UFABC conseguira findar o ano com 100% do valor previsto na Lei de 

Orçamento Anual (LOA) de 2016. Agradeceu a Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) e a Pró-Reitoria de Administração (ProAd) pela 

agilidade no empenho dos valores, que foram utilizados nos Blocos C e L, no campus Santo 

André e no Bloco Zeta, em São Bernardo do Campo. 

  

3. Anunciou que a UFABC voltara a ter um membro afiliado à Academia Brasileira de Ciências 

(ABC). Parabenizou o professor Gustavo Martini Dalpian, que fora eleito pela Academia e se 

tornara o segundo professor na história da UFABC a atingir tal posição, sendo o primeiro o 

professor Alexandre Reily Rocha. Ainda, informou haver apenas cinco membros afiliados em 

todo o estado de São Paulo.  

 

4. Comunicou que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

liberara informações sobre sua última Chamada Universal. Foram contemplados 33 projetos 

da UFABC, porém, um dos projetos é de um docente que não mais integra o quadro da 

Universidade. Desse modo, a UFABC terá o benefício de 32 projetos em todas as três faixas, 

de valores, A, B e C. 

 

5. Informou, ainda, que precisaria se ausentar antes do término da sessão, pois iria para Brasília 

ainda naquele dia, em razão de reuniões com o MEC, com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e com a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). 
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Informes dos Conselheiros: 

 

 

1. A secretária-geral, Soraya Cordeiro, solicitou a passagem dos itens 1 e 2 do Expediente, 

“Calendário ConsEPE 2017” e “Homologação do professor Peter Maurice Erna Claessens 

como coordenador e professora Luciana Zaterka como vice-coordenadora do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), conforme parágrafo 1º do Art. 15º do Regimento Interno do CEP: ‘O 

Coordenador será eleito pelo próprio órgão entre seus membros, e homologado pelo 

ConsEPE, para mandato de 1 (um) ano, permitidas reconduções” para a Ordem do Dia, para 

serem apreciados logo após a ata, em virtude de serem assuntos a serem deliberados de forma 

rápida. Não havendo manifestações, a Mesa acatou a proposta e encaminhou a solicitação 

para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

2. Professor Pedro Galli Mercadante solicitou a inversão da pauta, de modo que os itens 3 e 4 da 

Ordem do Dia, “Proposta da lista de disciplinas de Opção Limitada do Bacharelado em 

Ciência & Tecnologia (BC&T)” e “Proposta da lista de disciplinas de Opção Limitada do 

Bacharelado em Ciências & Humanidades (BC&H)” fossem apreciados logo após os itens 

recém-promovidos à Ordem do Dia, justificando serem assuntos com discussões rápidas. A 

proposta foi secundada, encaminhada para a votação e aprovada por unanimidade. 

 

3. Professora Cristina Fróes de Borja Reis registrou sua consternação com a notícia que acabara 

de receber de que o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 55 fora aprovado em segundo 

turno no Senado. Afirmou que os próximos 20 anos necessitariam de uma luta árdua por 

investimentos e que uma força trabalho deveria ser realizada, de modo a demonstrar a 

importância das universidades e da expansão dos investimentos. 

 

4. Professor Ramon Vicente Garcia Fernandez solicitou a inversão de pauta, de modo que o 

antigo item 5 da Ordem do Dia, “Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Ciências Econômicas", fosse apreciado logo após os itens recém-alterados. A 

proposta foi secundada, encaminhada para votação e aprovada por unanimidade, passando o 

item a ser o 6º da Ordem do Dia. 

 

5. Professor Daniel Pansarelli informou que fora confirmado o Termo de Cooperação entre a 

UFABC, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e a Prefeitura de Santo 

André, passando a UFABC a atuar diretamente na gestão da Escola Parque do Conhecimento 

(SABINA). Acrescentou que o processo aguardava, somente, a assinatura do prefeito de Santo 

André. Comunicou ser o maior contrato de Extensão já firmado na Universidade, com um 

montante, até o momento, de R$ 2,5 milhões. Informou, ainda, que, por decisão da 

coordenação do programa Escola Preparatória, a partir de 2017, ele será oferecido em São 

Bernardo do Campo e encerrará suas atividades na cidade de Mauá. Justificou a decisão por 

uma série de dificuldades enfrentadas na parceria com a prefeitura de Mauá e pela 

proximidade de São Bernardo do Campo com a cidade de Santo André, onde o atendimento 

permanecerá. Avaliou que, com a mudança, outras cidades do ABC terão mais oportunidades 

de participação. 
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Ordem do Dia: 

 

1. Ata da X sessão ordinária de 2016, realizada no dia 22 de novembro de 2011. 

Após solicitações de alterações, as quais foram acatadas pela Secretaria-Geral, o documento 

foi encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 

 

2. Calendário ConsEPE 2017. 

A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou a proposta de calendário. Não havendo 

manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 

 

3. Homologação do professor Peter Maurice Erna Claessens como coordenador e professora 

Luciana Zaterka como vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme 

parágrafo 1º do Art. 15º do Regimento Interno do CEP: “O Coordenador será eleito pelo 

próprio órgão entre seus membros, e homologado pelo ConsEPE, para mandato de 1 (um) 

ano, permitidas reconduções”. 

Relatou o assunto a professora Ana Paula Romani. Sem manifestações, a homologação foi 

encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. 

 

4. Proposta da lista de disciplinas de Opção Limitada do Bacharelado em Ciência & 

Tecnologia (BC&T). 

Professor Leonardo José Steil leu sua relatoria. Após manifestações e propostas, o documento, 

com alterações, foi encaminhado para votação e aprovado com 1 voto contrário e 3 

abstenções.  

 

5. Proposta da lista de disciplinas de Opção Limitada do Bacharelado em Ciências & 

Humanidades (BC&H). 

Professor Leonardo José Steil leu sua relatoria. Após manifestações e propostas, o documento, 

com alterações, foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

6. Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas. 

Professor Jorge Tomioka relatou o assunto. Após manifestações e sugestões de alterações, as 

quais foram acatadas, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 8 votos 

favoráveis, 4 contrários e 11 abstenções.  

 

7. Proposta sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 

Professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou as principais alterações realizadas após as 

discussões em sessões anteriores. Após discussões, o documento foi encaminhado para 

votação e aprovado com 10 votos favoráveis, 4 contrários e 4 abstenções.  

 

 


