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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da X sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 7 de novembro de 2017, 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 que professor Dácio Roberto Matheus se encontrava 
impedido de participar da reunião e, no ensejo, convidou professora Denise Consonni para 
compor a Mesa.  
 

2. Deu as boas-vindas aos novos coordenador e vice-coordenador do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia (BC&T), professores Allan Moreira Xavier e Pedro Galli Mercadante, 
respectivamente. Mencionou, ainda, a trajetória ímpar do professor Allan, que iniciara suas 
atividades na UFABC como técnico administrativo e fora autor de um texto importante sobre 
a Universidade. Ademais, afirmou que o professor Pedro Galli já havia contribuído muito para 
a UFABC como coordenador do BC&T e que ficara muito contente com a decisão do 
professor em permanecer como vice-coordenador. 

  
3. Ainda, com relação ao processo de pesquisa não vinculante à comunidade para escolha dos 

novos reitor e vice-reitor, salientou a importância do respeito para com as regras, para com a 
Instituição e para com as pessoas. Acrescentou que, lamentávelmente, em algumas 
manifestações, principamente aquelas nas redes sociais, faltaram com o respeito e solicitou 
aos conselheiros que repassassem a informção a seus pares. 

Informes dos Conselheiros: 
 

1. O representante dos técnicos administrativos, Emerson Bellini Lefcadito de Souza, informou 
sobre o chamamento para o dia 10 de novembro como dia nacional de luta contra os ataques 
que vem sido sofridos pelo funcionalismo público no mês de novembro, dentre os quais o 
aumento da contribuição previdenciária de 11 para 14%, a restruturação das carreiras e 
demissão de servidor público estável por suposta insuficiência de desempenho, o Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV), a revisão de pagamentos de verbas, como, por exemplo, o 
auxílio alimentação e a aceleração da agenda da Reforma da Previdência. Convidou todas e 
todos a se incorporarem ao ato de luta nacional. Mencionou, ainda, que o Sindicato dos 
Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SintUFABC) realizaria uma atividade, na 
sala 103, Bloco A, com o advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do 
Estado de São Paulo (SinTraJud), César Lignelli, que discorreria sobre a profundidade desses 
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ataques. Ainda, fez coro à fala de professor Klaus quanto à necessidade de manutenção do 
respeito no período de campanha para eleições para a Reitoria.  
 

2. Professor Leonardo José Steil afirmou estar em andamento o processo de implantação do 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Informações Acadêmicas (SIGA) e, nessa fase, 
informações a respeito dos projetos pedagógicos dos cursos estão sendo inseridas, de modo 
que seja possibilitada a vinculação dos alunos ao módulo Graduação. Explicou que, nesse 
processo, estão sendo realizadas análises detalhadas acerca dos projetos pedagógicos (PP), em 
que se pôde observar algumas inconsistências que deverão ser corrigidas e oficializadas por 
meio de erratas. Informou que, até o momento, os cursos que terão alterações são os 
Bacharelados em Matemática, Neurociência e Ciências da Computação, cujas erratas já foram 
apresentadas na seção de Informes da Comissão de Graduação. A palavra foi passada à chefe 
da Divisão Acadêmica do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC), 
Lucieni Gomes da Silva, que explicou que nos PP Bacharelado em Neurociência de 2010 e 
2015 foram necessárias correções de informações em relação aos créditos de Atividades 
Complementares do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), bem como às siglas de 
disciplinas. Em relação ao PP do Bacharelado em Matemática de 2017, foi necessário 
atualizar a bibliografia e a recomendação de uma das disciplinas. Com relação ao Bacharelado 
em Ciência da Computação, foi necessária a correção nos três PP: 2010, 2015 e 2017, uma 
vez que as horas de Atividades Complementares do BC&T não estavam sendo somadas à 
quantidade total de carga horária do curso. No PP de 2015, houve correção do endereço da 
UFABC, bem como de siglas de disciplinas. Quanto a tabela da página 3, afirmou que estava 
confusa para os alunos e optou-se por explicá-la melhor. No PP 2017, foram corrigidos o 
endereço da UFABC e as siglas de disciplinas. Professor Edson Pinheiro Pimentel 
complementou, afirmando ser necessário um caminho para que esses erros não ocorram com 
os PP da UFABC, uma vez que, a conferência manual acarreta em equívocos. Refletiu que 
questões como catálogo de disciplinas e quantitativo de horas deveriam ser automatizados. 

 
3. Professor Gilberto Marcos Antonio Rodrigues corroborou a fala de professor Klaus quanto à 

importância de manutenção do respeito no período de campanha para as eleições para a 
Reitoria. Ainda, afirmou ter sido essa uma grande preocupação da Comissão Eleitoral, da qual 
é membro. Acrescentou que, nos debates organizados pela Comissão Eleitoral, pôde-se 
perceber um alto nível de respeito entre os candidatos e suas chapas. Em outro informe, 
anunciou que o programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, tanto em nível de 
mestrado, quanto em nível de doutorado, fora aprovado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 
4. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno, parabenizou os idealizadores do 

programa. Em outro informe, afirmou que, cerca de duas semanas antes, os alunos realizaram 
uma denúncia de assédio moral junto à Corregedoria-seccional da UFABC contra um docente 
que não permitia que discentes comessem ou bebessem água em sala de aula, ameançando 
expulsá-los da sala caso isso ocorresse. Em resposta à denúncia, a Corregedoria considerara 
que o docente apenas seguia as regras estabalecidas no início do quadrimestre para que os 
objetivos de aprendizagem fossem alcançados. Desse modo, conselheiro Fábio informou que 
passaria a ser uma recomendação da representação discente a judicialização de todas as 
reclamações, uma vez que as instâncias internas da UFABC não tomavam ações efetivas. 
Professor Klaus registrou que a Corregedoria-seccional é um setor da Universidade que atua 
de maneira independente da Reitoria, não sendo subordinada a ela e nem aos Conselhos 
Superiores. 
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Ordem do Dia 
 
1. Ata da IX sessão ordinária de 2017, realizada no dia 17 de outubro de 2017. 
Após solicitações de correção, as quais foram acatadas pela secretária-geral, o documento foi 
encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções.  
 
2. Ato Decisório que suspende o desligamento e bloqueio de matrícula dos discentes que 
tiveram seus recursos indeferidos. 
O representante dos discentes de graduação, Fábio Willy Parno, apresentou o documento. 
Após esclarecimentos e alterações, o documento foi aprovado com 2 votos contrários.  
 
3. Proposta de Edital de Ingresso 2018. 
O relator, Rail Ribeiro Filho, apresentou o documento. Após solicitações de correções, o 
documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 
 
 


