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

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 9 de maio 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 justificou a ausência do vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus, que se encontrava em período de férias regulares. No ensejo, convidou professora 

Denise Consonni para compor a Mesa. 

 

2. A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou os novos representantes dos coordenadores de 

curso de pós-graduação, professores Paulo Henrique de Mello Sant'Ana e Erik Gustavo Del 

Conte, titular e suplente, respectivamente. No ensejo, deu as boas-vindas aos novos 

conselheiros. 

  

3. Professor Klaus informou que a Reitoria acompanhava as sugestões para economia de energia 

e recursos encaminhadas às listas abertas de e-mail, em especial à lista de docentes. Afirmou 

que, devido à grande quantidade de e-mails, não havia como respondê-los individualmente, 

mas encorajou a comunidade a continuar encaminhando tais sugestões, que seriam avaliadas 

pela Reitoria com muita atenção. Acrescentou, ainda, que, em diversos casos, as sugestões 

foram de ações que já estavam sendo tomadas pela Reitoria, como a substituição das 

lâmpadas incandescentes pelas de led, a redução da frequência da limpeza dos espaços 

comuns e a realização de licitação de espaços para lanchonete e atendimento bancário dentro 

da Universidade. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Alexandre Hiroaki Kihara, a respeito da última fala do reitor, afirmou ter havido 

ótimas sugestões dos discentes de pós-graduação, em especial dos representantes discentes de 

pós-graduação na Comissão de Pós-Graduação (CPG) e no ConsEPE. Ainda, afirmou ter 

realizado reuniões com esses discentes que também contribuíram para melhoria de questões 

operacionais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG). 

 

2. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno, afirmou estarem consolidadas as 

atividades da Semana da Integração Universitária (SIU). Informou que seriam realizadas 

cento e quarenta atividades durante cinco dias, do dia 22 ao dia 26 de maio. Acrescentou que 

haveria, também, a participação das Pró-Reitorias de Pesquisa, (ProPes), Extensão e Cultura 

(ProEC) e de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), além das Entidades 
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Unidas da UFABC. Professor Klaus destacou que a semana, a cada ano, vem apresentando 

maior protagonismo por parte dos discentes. Registrou sua satisfação com esse fato. 

 

3. O representante dos técnicos administrativos, Silas Araújo Leite de Oliveira, comunicou a 

realização do III Congresso de Extensão Universitária da UFABC no dia 22 de junho de 2017. 

Acrescentou estarem abertas as inscrições para apresentação dos resultados de trabalhos de 

ações extensionistas e/ou culturais realizadas na UFABC no último ano ou em anos 

anteriores. 

 

4. O representante dos técnicos administrativos, Emerson Bellini Lefcadito de Souza, 

comunicou a publicação da Portaria da ProPG nº 4 de 2017, que institui Grupo de Trabalho 

para apresentar propostas para criação/adesão de programas de pós-graduação stricto sensu 

voltados aos técnicos administrativos da UFABC. Ressaltou que a Portaria era fruto de 

negociações entre a Reitoria e o Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades Federais do 

ABC (SinTUFABC). Afirmou que o GT estudaria as possibilidades de reserva de vagas para 

técnicos administrativos nos programas de pós-graduação existentes, bem como naqueles que 

surgissem das discussões desse GT. Quanto às sugestões para economia de recursos 

mencionadas pela Reitoria, informou que uma possibilidade seria a ampliação da 

flexibilização da jornada de trabalho de 30 horas dos técnicos administrativos para o maior 

número de setores possível. No ensejo, informou que a Comissão Permanente de Apoio à 

Flexibilização de Jornada (CAF) já estava absorvendo demandas. 

 

5. Professor Rodrigo Fresneda informou a morte, no dia 7 de maio de 2017, do matemático Elon 

Lages Lima e realizou a leitura de trechos da nota do Instituto de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA) acerca do falecimento. Professor Klaus prestou sua solidariedade aos familiares e 

amigos do professor falecido. 

 

6. O pró-reitor de extensão e cultura, professor Daniel Pansarelli, informou que três projetos de 

extensão foram recentemente aprovados pela Comissão Geral de Pesquisa, em um trabalho 

em conjunto com a ProPes. Acrescentou que tais projetos seriam habilitados para utilizar o 

Cartão Pesquisador, uma novidade de gestão na UFABC. Salientou que houve um longo 

trabalho de construção, envolvendo Reitoria, ProEC, ProPes, ProPG e Agência de Inovação 

da UFABC para conseguir, pela primeira vez, a utilização do Cartão Pesquisador a uma 

Universidade e não a um Instituto. Prosseguiu, afirmando que as propostas haviam passado 

por todas as instâncias burocráticas e que o Cartão Pesquisador já poderia ser implantado na 

UFABC a partir das semanas seguintes, diante da aprovação dos projetos. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da III sessão ordinária de 2017, realizada no dia 11 de abril de 2017. 

Professora Patrícia Dantoni apontou a incompletude de uma frase, localizada na linha 75 do 

documento. Após a Secretaria-Geral comprometer-se a realizar a correção e não havendo mais 

manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 4 abstenções. 

 

2. Proposta de projeto de Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e 

Violência”. 

O relator, professor Daniel Pansarelli, em conjunto com a coordenadora do curso, professora 

Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho apresentaram o item. Após 

esclarecimentos e sugestões, as quais foram acatadas pela área demandante, o documento foi 

encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 
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Expediente 

 

1. Retificação do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Planejamento Territorial. 

O relator, professor Vagner Guedes, informou que, no documento original, havia equívocos 

na soma dos créditos de algumas disciplinas, assim se fazendo necessária a publicação de uma 

retificação. Após esclarecimentos, houve a sugestão para a passagem do item para a Ordem 

do Dia, o que foi acatado pelo Conselho, e então o documento foi encaminhado para votação 

e aprovado por unanimidade.  

 


