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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VII sessão ordinária 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 8 de agosto 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 a aluna do curso Bacharelado em Relações 
Internacionais (BRI) da UFABC, Camila Negrão, fora uma das sessenta pessoas vencedoras 
do concurso “Many Languages, One World”, dentre os mais de seis mil participantes, 
oriundos de cento e setenta países, tendo sido premiada com uma viagem a Boston e a Nova 
Iorque. Acrescentou que todos os ganhadores foram convidados a discursar na Assembleia 
Geral das Nações Unidas em sua sede durante o Fórum Global da Juventude, que ocorreu de 
15 a 26 de julho. Parabenizou a aluna, bem como os cursos dos quais ela faz parte: BRI e 
Espanhol, este oferecido pela Assessoria de Relações Internacionais; 
 

2. Informou que, no contexto dos esforços pela desburocratização da UFABC, a Reitoria 
recebera uma ótima informação da Corregedoria-Geral da União (CGU) acerca do tempo 
médio de atendimento às demandas recebidas pela Ouvidoria. Ressaltou que esse tempo 
médio é muito pouco determinado pelas ações da própria Ouvidoria, mas depende das 
respostas das áreas demandadas. Acrescentou que o tempo médio de atendimento de todas as 
instituições de ensino superior no Brasil é de 24 dias, das universidades federais é de 19 dias e 
da UFABC é de 13 dias, quase metade do tempo, em relação a todo o Ensino Superior no 
Brasil. Por fim, afirmou que os números refletem os esforços de todas as áreas da UFABC em 
atender bem o público e que considera gratificante perceber a UFABC está muito acima da 
média, também nesse quesito. 

  
3. Passou a palavra à professora Paula Tiba, que apresentou a Recomendação ConsUni nº 09, de 

19 de julho de 2017, que recomenda ao ConsEPE que estabeleça, nos Editais de Ingresso, 
quais devem ser os documentos necessários aos solicitantes de refúgio para ingresso nos 
cursos de graduação da UFABC, nos termos da Resolução ConsUni nº 182, de 19 de julho de 
2017. Acrescentou que, no momento das discussões acerca do Edital de Ingresso, o ConsEPE 
deverá considerar tal Recomendação. 
 

4. Professor Klaus relatou que a UFABC fora convidada a participar do VII Fórum de Gestores 
das Instituições de Educação em Engenharia, tendo sido representada por professora Denise 
Consonni, a quem passou a palavra. Ela agradeceu a oportunidade de representar a UFABC 
no evento e apresentou um breve relato acerca das discussões ocorridas no Fórum. Por fim, 
afirmou que, pelo teor das discussões, fora possível perceber que a UFABC atende à busca 
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por inovação, algo almejado por todas as outras instituições que possuem o curso de 
Engenharia. Desse modo, ressaltou a importância de se manter esse aspecto inovador. 

Informes dos Conselheiros: 
 

1. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno apresentou queixas acerca do 
acesso à informação no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG). Passou a palavra a 
seu suplente e aluno, também, da pós-graduação, Henrique Ferreira dos Santos, que informou 
que o método de matrícula nas disciplinas é confuso e solicitou que os procedimentos fossem 
melhorados e que o acesso à informação, repensado. Professor Alexandre Hiroaki Kihara 
afirmou que todas as informações estão disponíveis no site da ProPG, acrescentando, ainda, 
que qualquer conselheiro pode solicitar documentos à ProPG por escrito, pelo Fale Conosco 
ou por qualquer outro mecanismo. Com relação à matrícula, salientou que, à época em que a 
matrícula por e-mail foi instituída, havia um grande consenso entre orientadores e alunos de 
que o processo anterior poderia ser simplificado dessa forma. Em outro informe, Fábio 
relembrou o caso de tentativa de suicídio que ocorrera na semana anterior na Universidade, e 
afirmou que se deve falar abertamente sobre o assunto. Leu trecho de um informe que 
realizara na VIII sessão ordinária do ConsEPE de 2016 acerca do projeto “Precisamos falar 
sobre a UFABC”. Então, informou sobre diversas iniciativas de discentes para discutir o tema 
e clamou para que a UFABC fosse inovadora também nesse aspecto e tomasse atitudes 
efetivas acerca da saúde mental de sua comunidade. Professor Klaus reconheceu a 
importância do informe e afirmou que a Reitoria não havia se manifestado publicamente em 
relação aos casos ocorridos na semana anterior por recomendação dos especialistas em 
prevenção de suicídio. Ainda, ressaltou que, apesar de parecer uma atitude tecnocrata e 
insensível, era a que deveria ser tomada a fim de não incentivar novos casos. Porém, ressaltou 
que não tratar dos casos de forma pública, não significa inação. Relembrou a criação da 
Divisão de Direitos Humanos da ProAP. Professor Dácio complementou, afirmando que a 
discussão deve ser qualificada. Assim, o assunto deverá ser levado à Comissão de Políticas 
Afirmativas (CPAf), de modo que seja criado um Grupo de Trabalho com pessoas 
qualificadas para tratarem do tema. 
 

2. Professor Ronei Miotto, em cumprimento à Resolução ConsEPE nº 130, de 10 de abril de 
2012, que delega competência à Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) e 
aos Conselhos de Centro para aprovar, quanto ao mérito, a celebração de convênios, 
apresentou ao Conselho uma tabela, contendo as horas dedicadas a convênios e atividades 
esporádicas dos docentes do CCNH no ano de 2017. 

 
3. Professora Carolina Moutinho informou, na qualidade de coordenadora do curso de 

Planejamento Territorial, que recebera o MEC na semana anterior para sua primeira visita. 
Agradeceu o comprometimento da Reitoria, da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e da 
Direção do CECS, bem como de todos os servidores. Ressaltou que a visita fora muito 
positiva e os avaliadores pareceram bastante impressionados com a proposta, com a qualidade 
e diversidade de formação do corpo docente, com os Bacharelados Interdisciplinares (BI) e 
com a qualidade do corpo discente. Complementou, afirmando que, em uma universidade 
comum, talvez o nível de cobrança dos discentes não fosse tão grande. Corroborou a fala do 
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reitor acerca das orientações para que não se fale publicamente sobre casos de suicídio, mas 
afirmou considerar que a Universidade precisa oferecer mais aos alunos, uma vez que prepara 
discentes muito diferentes. Professora Paula Tiba complementou, agradecendo todos os 
docentes do curso e, em especial à Coordenação. Comentou que professora Carolina trabalhou 
arduamente durante o processo de avaliação, mas também durante todo o período de sua 
gestão. Ainda, mencionou o trabalho das professoras Silvana Maria Zioni, Mariana Mencio e 
Sandra Irene Momm. 

 
4. O representante dos técnicos administrativos, Emerson, fez coro à fala do conselheiro Fábio, 

afirmando que a saúde mental é um problema do Século XXI e que todas as instituições de 
ensino necessitarão se preparar para isso. Em outro tópico, apresentou o histórico do Grupo de 
Trabalho (GT) Pós-Graduação, conquistado pelos técnicos administrativos em mesa de 
negociação com a Reitoria, com o objetivo de estabelecer uma política institucional de 
fomento e expansão das vagas nos programas de pós-graduação da UFABC para os servidores 
técnico-administrativos. Informou que o GT finalizaria seus trabalhos até dia 27 de agosto. 
Afirmou ainda, ter havido, em reuniões anteriores, o compromisso do professor Alexandre 
Kihara em dialogar com o GT e com proponentes de programas para estabelecimento do 
melhor fluxo para as propostas, em relação a essa demanda. 

 
5. Professora Denise Consonni solicitou inversão de ordem da pauta, de modo que o item 6 da 

Ordem do Dia, “Parecer ConsEPE acerca do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
UFABC a ser encaminhado ao ConsUni como subsídio à deliberação por este último.” 
passasse a ser o segundo, logo após a ata. Não havendo manifestações contrárias, a Mesa 
acatou a solicitação. 

 
6. Professor Daniel Pansarelli informou, considerando o que foi mencionado acerca da saúde 

mental da comunidade, que o Comitê de Extensão e Cultura (CEC), em sua IV sessão 
ordinária, realizada em 3 de agosto de 2017, o autorizara a aprovar ad hoc a abertura de dois 
cursos de Extensão: a) a reedição do curso “Perspectivas filosóficas sobre a questão da 
finitude”, lecionado pela professora Luciana Zaterka e b) o curso, com título, ainda 
provisório, de “Angústia sob as abordagens filosófica e psicanalítica”, a ser ministrado pela 
professora Suze Piza. Professor Klaus parabenizou os idealizadores dos cursos pelas 
iniciativas muito necessárias. 

 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da VI sessão ordinária de 2017, realizada no dia 11 de julho de 2017. 
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 
abstenções.  
 
2. Parecer ConsEPE acerca do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC a ser 
encaminhado ao ConsUni como subsídio à deliberação por este último. 
A relatoria, professora Patrícia Dantoni, apresentou diversos destaques ao documento. 
Professor Klaus, então, informou que os destaques, caso não acatados, seriam votados 
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separadamente para compor o Parecer a ser encaminhado ao ConsUni. Após apreciação de 
todos os destaques, o Parecer foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  
 
3. Mestrado profissional em Administração. 
Professor Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação, realizou breve relato acerca 
do histórico da proposta. Então, professora Patrícia Morilha Muritiba apresentou detalhes do 
projeto. Em discussão, foram realizadas propostas e, após esclarecimentos e sugestões, 
acordou-se que a área demandante apresentaria o documento atualizado com as alterações 
acatadas na continuação desta sessão para ser votado.  
 
 
 

�   Considerando o avançado das horas, acordou-se que os assuntos restantes da 
pauta seriam tratados em continuação da sessão, a ser realizada no dia 15 de agosto. 


