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

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

realizada no dia 11 de abril 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 Dácio Roberto Matheus deu boas-vindas e posse aos conselheiros eleitos e passou a 

palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que elencou os nomes que compõem as chapas. 

Então, professor Dácio agradeceu a todos e desejou bons trabalhos à nova gestão.  

 

2. Justificou a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontrava em período de férias. No 

ensejo, convidou professor Ronei Miotto para compor a Mesa.  

 

3. Solicitou indicações de uma chapa de docentes de cada um dos três Centros para composição da 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes do Magistério Superior. As seguintes chapas 

foram indicadas, titular e suplente, respectivamente: a) docentes do CECS: Cristina Fróes de 

Borja Reis e Maria Luiza Levi; b) docentes do CCNH: Pieter Willem Westera e Laura Paulucci 

Marinho e c) docentes do CMCC: Jair Donadelli Júnior e Monael Pinheiro Ribeiro.  

 

4. Solicitou a indicação de um representante do ConsEPE para compor o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). A conselheira Iara Franco Schiavi comporá o referido Comitê.  

 

5. Informou sobre a Recomendação realizada pelo Conselho Universitário (ConsUni) de que o 

ConsEPE criasse um Grupo de Trabalho (GT) para: a) propor fluxos e processo de alocação de 

disciplinas; b) realizar a revisão da Resolução ConsEPE nº100 e c) realizar um estudo acerca dos 

espaços físicos para alocação dos novos docentes. Prosseguiu, informando que a Reitoria, em 

conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) 

e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), bem como com os três Centros, proporia uma 

composição para esse GT e a apresentaria ao ConsEPE na sessão ordinária seguinte.  

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. A chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC), Patrícia Guilhermitti 

Pereira, apresentou o Relatório da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referentes às 

atividades realizadas no ano de 2016. 

 

2. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno repudiou publicação de uma página 

do Facebook chamada “Frente Combativa da UFABC”, que afirmava que a representação 

discente que fazia parte do Diretório Central Estudantil (DCE) “servira de massa de manobra de 
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um partido X”. Prosseguiu, afirmando ter se sentido extremamente desrespeitado, assim como 

outros representantes discentes em colegiados que também estavam à frente do DCE no último 

ano.  

 

Ordem do Dia: 

 

1. Ata da II sessão ordinária de 2017, realizada no dia 14 de março de 2017. 

Não havendo comentários, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 8 

abstenções. 
 

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

Violência”. 

Professor Daniel Pansarelli apresentou o item, realizando a leitura do parecer do relator, 

professor Acácio Sidinei Almeida Santos, que não pudera estar presente. Após discussão e 

propostas de alteração, acordou-se pela manutenção do item na Ordem do Dia da próxima sessão 

de modo que as alterações propostas sejam incorporadas ao documento.   


