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

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

realizada no dia 14 de março 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 justificou a ausência de professor Klaus Capelle, que se 

encontrava em período de férias. No ensejo, convidou professora Denise Consonni para compor 

a Mesa.  

 
 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. A pró-reitora de pesquisa, professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, solicitou a promoção do 

item 1 do Expediente, “Submissão das indicações de representantes discentes da pós-graduação 

para comporem a Comissão de Ética em Uso de Animais, em atendimento ao que dispõe a 

Resolução ConsEPE nº 123”, para a Ordem do Dia. Não havendo manifestações contrárias, o 

assunto passou a ser o item 3 da Ordem do Dia. 

 

2. A pró-reitora de graduação, professora Paula Ayako Tiba, solicitou a promoção do item 2 do 

Expediente, “Minuta de resolução que estabelece normas para a solicitação de matrículas em 

disciplinas da graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 201” para a 

Ordem do Dia. Após esclarecimentos, acordou-se que o item permaneceria no Expediente, 

podendo, no momento das discussões, ser promovido à Ordem do Dia. 

 

3. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno, solicitou que a UFABC manifestasse-

se acerca das paralisações do dia 15 de março com certa antecedência, de modo que os alunos 

pudessem se planejar. Professor Dácio explicou que a UFABC não poderia se antecipar às 

decisões de outras categorias e, desse modo, aguardaria as definições das categorias externas a 

ela para qualquer manifestação. 

 

4. Professora Paula Tiba realizou a leitura da “Moção de preocupação com a redução do número de 

monitores de graduação para o ano de 2017”, aprovada pela Comissão de Graduação (CG). 

 

5. Professor Ronei Miotto apresentou uma proposta de moção de preocupação com a redução do 

número de monitores de graduação para o ano de 2017. Após ponderações, foi acordado que 

professor Daniel Pansarelli elaboraria uma proposta alternativa, que contemplasse as atividades 

de pós-graduação, pesquisa e extensão e a apresentaria ao fim da pauta. 
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6. Professora Cristina Fróes de Borja Reis realizou informe acerca da Semana de Luta das 

Mulheres na UFABC, afirmando terem sido cinco dias de atividades pensadas por um grupo de 

mulheres que se organizara espontaneamente. Ainda, salutou a participação das mulheres 

terceirizadas nos debates, incentivando a integração entre todos os membros da comunidade 

acadêmica. 
 

Ordem do Dia: 

 

1. Ata da I sessão ordinária de 2017, realizada no dia 14 de fevereiro de 2017. 

Após solicitação de correção, a qual foi acatada, o documento foi encaminhado para votação e 

aprovado com 1 abstenção. 
 

2. Minuta de Resolução que altera a Resolução ConsEP nº 74. 

Professor Ronei Miotto relatou o assunto. Após questionamentos e esclarecimentos, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

3. Submissão das indicações de representantes discentes da pós-graduação para comporem a 

Comissão de Ética em Uso de Animais, em atendimento ao que dispõe a Resolução ConsEPE nº 

123. 

A coordenadora da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA), Valéria Fabrício Borghesi, 

apresentou os nomes dos novos representantes discentes e justificou a necessidade da alteração. 

Não havendo discussões, os nomes foram aprovados por unanimidade.  

 
 

Expediente: 

 

1. Minuta de resolução que estabelece normas para a solicitação de matrículas em disciplinas da 

graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº  201. 

Professora Paula Tiba relatou o assunto. Após questionamentos e esclarecimentos, foi sugerida a 

promoção do item para a Ordem do Dia, que foi aprovada sem manifestações contrárias. Não 

havendo manifestações adicionais, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 

unanimidade. 

 

 Findos os itens de pauta, foi apresentada uma proposta alternativa da moção de preocupação com 

a redução do número de monitores de graduação para o ano de 2017. Após apresentação, a 

proposta original foi retirada e, não havendo manifestações, o novo documento foi encaminhado 

para votação e aprovado por unanimidade. 


