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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da V sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 13 de junho 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 informou que o professor  Klaus Capelle encontrava-se em 
afastamento internacional e convidou o professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 
 

2. Comunicou que fora instituído o Grupo de Trabalho (GT) para estudos de fluxos e processos 
de alocação de disciplinas e revisão da Resolução ConsEPE nº100, conforme deliberação na 
III sessão ordinária deste Conselho. O GT tem prazo de 90 dias para conclusão dos trabalhos,  
encerrando em julho de 2017 e tão logo trará os resultados a este Conselho. 

Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Ronei Miotto parabenizou os alunos pela Semana de Integração Universitária e pela 
criação de um aplicativo e um mapa das aulas para auxílio aos calouros. Registrou ainda 
sugestão ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC)  para 
que convide os alunos a mostrar suas ideias.  
 

2. A representante dos técnicos administrativos, Cássia Gonçalves de Souza,  informou que dia 
23 de junho será realizada a coleta de resíduos  químicos da UFABC por uma empresa 
especializada. Que foram encaminhados informativos para os diretores dos  Centros, Pró-
Reitoria de Pesquisa  e coordenação de laboratórios didáticos e que os formulários de 
solicitação devem ser enviados até dia 20 de junho. Professor Dácio solicitou que todos os 
conselheiros, dirigentes e coordenadores repassem esse informe para suas áreas, sendo 
fundamental a eliminação adequada desses resíduos. 
 

3. O representante discente de grau dação, Fábio Willy Parno, informou que a Semana de 
Integração Universitária (SIU), fora um evento ocorrido na semana que antecedeu ao início 
das aulas, com intuito dos ingressantes terem um contato maior com a Universidade, com as 
entidades e com os setores da UFABC.  Informou que nesse ano foram 142 eventos 
distribuídos em 5 dias de atividades nos dois campi, além de contar com uma plataforma on-
line para cadastro e monitoramento da participação, totalizando mais de 1187 inscritos, entre 
ingressantes, veteranos e comunidade externa e cerca de 220 horas de atividades 
complementares aos ingressantes. Agradeceu a todos os colaboradores. Acrescentou que no 
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decorrer do evento houvera um caso de machismo e registrou o repúdio da coordenação da 
SIU a esse ato. Professor Dácio complementou parabenizando a participação dos alunos na 
coordenação com qualidade, interesse e empenho e as áreas da Universidade têm por 
obrigação dar o apoio e contribuir para a realização do evento. 
 

4. A representante discente de pós-graduação, Iara Franco Schiavi,  registrou nota de repúdio à 
oferta da disciplina Formação Espacial Brasileira do programa de pós-graduação em 
Planejamento e Gestão do Território  que será ministrada de forma a prejudicar a participação 
dos discentes. Alegou que ao tentarem questionar a decisão, viram-se incapacitados devido à 
ausência de representação discente no colegiado/coordenação do curso". Professor Alexandre 
Hiroaki Kihara informou que o relato não chegou ao conhecimento da Pró-Reitoria de Pós- 
Graduação (ProPG) e colocou-se à disposição para auxiliar na solução do problema.  
 

5. Professor Adalberto Mantovani  informou  que acontecerá na Universidade, dia 22 de junho,  
o III Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Haverá atividades nos dois campi,  
com os objetivos  de divulgar as atividades de extensão universitária desenvolvida por alunos, 
docentes e técnicos administrativos, além de discutir conceitualmente e buscar experiências 
de extensão para inspiração de novas atividades dentro da comunidade. Dentre a programação 
haverá algumas mesas de discussões, apresentações dos trabalhos de Extensão realizados na 
UFABC e apresentações culturais. No ensejo, convidou todos e solicitou que o convite fosse 
divulgado. 
 

6. Professor Alexandre Kihara informou que foram iniciadas as  avalições de 3 propostas  de 
novos programas de pós-graduação:  Pós-Graduação em Relações Internacionais, Pós-
Graduação em Engenharia de Produção e Pós-Graduação na forma de mestrado profissional 
em Administração. As propostas estão em análises na Comissão de Pós-graduação (CPG) de 
acordo com o fluxo determinado pelo Conselho Universitário e em caso de aprovação, 
seguirão para os conselhos dos Centros e conselhos superiores.  No ensejo, afirmou que a 
ProPG está  trabalhando para o crescimento da pós-graduação na UFABC, prezando pela 
qualidade, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
 

7. Professora Paula Tiba informou que este ano, com exceção dos 2 Bacharelados 
Interdisciplinares, dos cursos de Ciências e Humanidades do CECS e Neurociência, todos os 
demais cursos serão avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE). Informou ainda que o Exame sofreu algumas alterações; o calendário  oficial deve 
ser publicado em breve e que as informações já estão sendo passadas para os alunos e 
coordenadores. Passou a palavra para o professor Leonardo Steil  que parabenizou os alunos 
pela SIU. Informou que a  ProGrad tem algumas atividades nesse sentido, sendo uma delas o 
curso de reforço em matemática, além da realização de  oficinas sobre o sistema universitário 
da UFABC, orientações sobre os cursos  e sobre o Programa de Ensino e Aprendizagem 
Tutorial (PEAT). 
 

8. Professora Carolina Moutinho parabenizou os alunos pela SIU, destacou a importância  do 
evento para deixar os cursos mais unidos, fortalecer os cursos de graduação e os cursos pós-
BI. Outra importância do evento foi a divulgação da “II Semana de Planejamento Territorial”, 
de 26 a 29 de junho, que é um evento totalmente organizado e realizado pelos alunos. 
Agradeceu toda a mobilização dos alunos e das Pró-Reitorias envolvidas e comprometimento 
do reitor e vice-reitor na ação. 
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9. Professora Marcela Sorelli agradeceu aos alunos e à Prograd pela SIU e informou que a Pró-
Reitoria de Pesquisa também participou de apresentações que foram realizadas em São 
Bernardo do Campo na referida Semana. Ressaltou a importância dessa integração para a 
pesquisa, uma vez que esse ano houve recorde de submissão de projetos de iniciação 
científica. Comunicou ainda, sobre o edital para PDPD  que fora lançado recentemente e  
estava evoluindo com muita intensidade. No ensejo, comunicou que o Bloco L já está em 
utilização pela ProPes e com a entrega de alguns laboratórios, convidou a todos para conhecer 
o espaço.  
 

10. O representante dos técnicos administrativos, Emerson Bellini, comunicou sobre o  GT Pós-
Graduação, que foi instituído para estudar a viabilidade de criação os programas de pós-
graduação voltados para a categoria dos técnicos administrativos, bem como resevas de vagas 
nos programas existentes e nos que surgem dessa demanda. Afirmou que o GT encaminhou 
uma pesquisa  com adesão de 60% da categoria técnica-administrativa, tendo um dos 
resultados preliminares a maior demanda  por Mestrados Profissionais. Convidou o professor 
Alexandre Kihara e os proponentes do programa de pós “Mestrado Profissional em 
Administração” para conversar com o GT. Professor Alexandre Kihara complementou que até 
o momento tentou manter certo distanciamento  para manter a independência do GT, mas 
garantiu que  a demanda interna para esse programa foi muito considerada  e assim que os 
dados do GT estiverem compilados iremos conversar com o GT.  
 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da IV sessão ordinária de 2017, realizada no dia 9 de maio de 2017. 
Após solicitações de alterações e ajustes acatas pela área demandante, o documento foi 
encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções.  
 
2. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsEP nº 63, de 10 de maio de 2010, que 
estabelece regras para trancamento de matrícula nos cursos de graduação na UFABC. 
Após relatoria e manifestações, houve proposta de alteração de texto, acatada pela área 
demandante. Findas as discussões, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 
unanimidade.  
 
 
 


