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Síntese das deliberações referentes aos assuntos remanescentes da pauta da VII sessão 
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade 
Federal do ABC, discutidos em sua continuação realizada no dia 15 de agosto 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. 
  
 
Ordem do Dia 
 
1. Mestrado profissional em Administração. 
Professor Klaus Capelle informou que, na reunião anterior, o documento já havia sido 
discutido e restava, apenas, a deliberação final após apresentação do documento com as 
correções solicitadas pelo Conselho naquela data. Após questionamentos e esclarecimentos no 
tocante ao processo seletivo diferenciado, bem como reserva de vagas para os técnicos 
administrativos, que foram retirados da versão final, o documento foi encaminhado para 
votação e aprovado com 3 abstenções.  
 
2. Mestrado acadêmico em Engenharia de Produção. 
Relataram o item os professores Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação e 
Patrícia Belfiore Fávero, proponente. Após discussões e propostas, o documento, com 
alterações foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 
3. Mestrado acadêmico em Relações Internacionais. 
O documento foi relatado por professores Alexandre Kihara e Flávio Rocha de Oliveira, esse 
proponente do programa. Após discussões e propostas, o documento, com alterações, foi 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 
4. Proposta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de 
extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC. 
Relataram o item os professores Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura e Paula 
Ayako Tiba, pró-reitora de graduação. Após discussões e propostas, o documento, com 
alterações, foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.   
 
 


