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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 
realizada no dia 13 de fevereiro 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, Bangu, 
Santo André. 
 
Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus Capelle passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que informou ter sido 
procurada por alguns conselheiros que não receberam o e-mail com pauta e convocação desta 
reunião. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) já fora informado e estava trabalhando na 
solução. Pediu aos conselheiros que se atentem ao recebimento do e-mail da próxima convocação, 
que será enviada no dia 07 de março, e também estará disponível para consulta no site.  
 

2. Professor Klaus Capelle, informou que a UFABC vem desenvolvendo junto ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) um projeto piloto de aproximação das pesquisas 
da Universidade às demandas das indústrias brasileiras, que é o Doutorado Acadêmico Industrial 
(DAI). Esse projeto recebeu inicialmente uma cota de 20 bolsas, que foram todas outorgadas, e 
haverá neste ano, as primeiras defesas. Informou que no dia de ontem houvera a primeira reunião 
com o presidente do CNPq, Mário Neto Borges, quando conseguira um compromisso da manutenção 
de oferta de 20 bolsas, além das atuais. 
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. O representante discente da graduação Fábio Willy elogiou o processo de matrícula, apontou as 
atividades desenvolvidas com os ingressantes e a interação das entidades estudantis, também 
aproveitou para agradecer aos envolvidos, a Prefeitura Universitária (PU) e Pró-Reitoria de 
Graduação (ProGrad). Chamou atenção para problemas que vem ocorrendo com o planejamento de 
ofertas de disciplinas e solicitou empenho na solução. Professores Klaus Capelle e Leonardo Steil 
comentaram a questão.  
 

2. O representante discente da graduação Henrique Ferreira informou que foi realizada a inscrição em 
uma competição internacional de física por meio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 
Informou que o grupo foi classificado para a pré-seleção, tornando-se uma das 18 equipes que farão 
parte da competição, em abril, e a primeira equipe brasileira a conquistar este privilégio. Agradeceu 
aos professores Antônio Neves e Adriano Benvenho, que estão auxiliando nesta conquista. Professor 
Klaus agradeceu e parabenizou o discente e aos envolvidos, ressaltou o apoio da Reitoria e a luta em 
angariar fundos para esse fim. 
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3. Professor Alexandre Kihara mencionou o informe dado pelo professor Klaus Capelle a respeito do 
Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), ressaltou aspectos como sua importância frente às indústrias 
brasileiras e falou sobre o cenário de recessão e o privilégio em conseguir angariar recursos para a 
continuidade das bolsas, agradeceu ao reitor pelo esforço e convidou os docentes para conhecerem 
melhor o programa. No ensejo, informou sobre a necessidade de indicação de um discente de 
graduação e de um discente de pós-graduação para compor o Comitê Gestor do Programa de 
Assistência ao Ensino (PAE), em atendimento ao disposto no Art. 3º da Resolução ConsEPE nº 213. 
Professor Klaus passa a palavra à secretária-geral, Soraya, para esclarecimentos. Os indicados foram 
os discentes Fábio Willy Parno, para a representação de graduação, e o discente Henrique Ferreira 
dos Santos, para a de pós-graduação.  
 

4. Professora Maria Cecília Reis divulgou uma exposição de fotos que será realizada pelo Bacharelado 
em Ciências e Humanidades (BC&H) em conjunto com os sistemas da Biblioteca, no campus São 
Bernardo do Campo, de 15 de fevereiro a 17 de março, cujo título é Viagem a Timbuktu. Informou 
que será exibido o filme Timbuktu e, ao final da amostra, pretendem-se promover atividades de 
cinema, debates sobre o assunto e metodologia de pesquisas iconográficas. Convidou todos a 
participarem. Professor Klaus agradeceu a iniciativa. 

 
5. Professor Ronei Miotto relatou que a quantidade de discentes no programa de monitoria das 

disciplinas de graduação sofreu queda significativa neste ano; apresentou dados advindos da Pró-
Reitoria de Graduação (ProGrad) e retomou números desde 2014. Professores Leonardo Steil, 
Alexandre Kihara e Pedro Galli teceram comentários acerca do assunto ao que competia a cada uma 
das respectivas área. Professor Ronei cobrou posicionamento da Reitoria e do ConsEPE acerca da 
matéria. Professor Klaus lembrou que esse era o momento dos informes, não cabendo discussões. 
Afirmou ainda que a UFABC tem se empenhado para manter o programa de monitoria, embora haja 
questões que fujam à governabilidade da própria Universidade.   
 

6. Professora Cristina Fróes informou sobre o Núcleo de Estudos Estratégicos Sobre Democracia, 
Desenvolvimento e Sustentabilidade, que passou a coordenar desde novembro e conta com 30 
membros. Informou que neste ano pretendem fazer uma série de eventos sobre ensino e pesquisa e 
divulgou que, conforme consta na resolução de criação do Núcleo, haverá um seminário interno em 
março com abertura para entrada de novos membros e discussões a respeito do regimento, orçamento 
e outras questões pertinentes a pesquisa interdisciplinar. Convidou todos a participarem do evento e, 
em havendo interesse, participarem também da pesquisa. 

 
7. Professora Itana Stiubiener falou sobre seu mandato neste conselho, apontou que diversas vezes 

insistiu e permanecerá a pedir que os Conselhos Superiores debatam e decidam sobre políticas 
institucionais da Universidade. Ressaltou a importância que se decida, por meio destas instâncias, 
sobre as prioridades e questões orçamentarias. Por fim citou a questão das monitorias e o impacto na 
graduação. Professor Alexandre Kihara, explicou sobre o programa de monitoria que os alunos da 
pós-graduação farão à graduação, enfatizando que acarretará benefícios para todos os envolvidos, 
tendo em vista a demanda da graduação por essa atividade e o interesse de pós-graduandos em se 
preparem para atividades de ensino.  

 
Ordem do Dia: 

 
1. Ata da XI sessão ordinária de 2016, realizada no dia 13 de dezembro de 2016. 

Em discussão foi solicitada uma correção, que foi acatada pela Secretaria-Geral. Após discussão 
o documento foi encamindao para votação e aprovado com 4 abstenções.  
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2. Alteração do Calendário Acadêmico 2017. 
Professor Leonardo Steil relatou que após a aprovação do calendário acadêmico neste Conselho, 
foi verificado um equívoco em uma das data de reposição de feriado e apresentou a correção 
necessária. Findos os comentários, a alteração do calendário acadêmico foi aprovada por 
unanimidade. 

 
 

3. Projeto de Curso de Especialização em “Educação em Direitos Humanos”. 
A técnica administativa, Lilian Santos Leite Menezes, relatou o assunto mencionando o histórico 
da proposta e as instâncias que o projeto passou, ressaltou ainda  a importância do curso para a 
sociedade afirmando que há uma grande demanda para o tema. Finalizou com parecer favorável 
a aprovação. Durante as discussões houve várias propostas de alteração do texto, todas acatadas 
pela área demdandante. Findas as discussões o documento com alterações foi encaminhado para 
votação e aprovado por unanimidade.  

 


