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

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 17 de outubro, 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. Professora Denise Consonni justificou a ausência do presidente, professor Klaus Capelle, 

que estava em reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Andifes), e a ausência do vice-presidente, professor Dácio, que se encontra 

em licença para campanha à Reitoria. Explicou que, de acordo com o Regimento Interno deste 

Conselho, ela como docente mais antiga no magistério da UFABC dentre os membros do 

Conselho, de maior titularidade, presidiria aquela sessão. No ensejo, convidou o professor 

Ronei Miotto para compor a Mesa. 

 

2. Passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que comunicou o funcionamento 

dos novos microfones. 

 

 Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Alexandre Kihara informou que, na semana passada, houve o workshop da pós-

graduação, que contou com a participação de todos os coordenadores. Acrescentou que a 

UFABC recebeu um Prêmio CAPES de Tese, auferido ao aluno Tiago Barbin Batalhão. 

Lembrou que, no ano passado, a UFABC recebeu o Prêmio CAPES de Tese e uma menção 

honrosa na área Interdisciplinar. 

 

2. Professor Ronei chamou a atenção para o fato de este mês ser realizada a campanha 

Outubro Rosa, solicitou a todos que conversem com as mulheres com quem convivem e às 

conselheiras que prestem atenção no assunto “câncer de mama”, pois é de extrema 

importância.  

 

3.  O representante discente de graduação Fábio Willy Parno informou ter solicitado a 

inclusão de dois assuntos na pauta, que foram negados. Explicou que o assunto era acerca do 

desligamento de discentes e havia uma minuta de ato decisório que suspenderia o 

desligamento e bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seu recurso indeferido, 

conforme consta no Art. 3º da Portaria da ProGrad nº 047 de 18 de setembro de 2017, até que 

estes fossem analisados em instâncias superiores, conforme previsto no Art. 57 da Lei nº 

9784/99 e afirmado pelo Juízo de Admissibilidade nº 39/2017/CORREG. Apresentou o 

documento e discorreu sobre o histórico dos alunos. Professora Denise passou a palavra à pró-

reitora de graduação, Paula Tiba, para explicações do procedimento adotado. Findos os 

esclarecimentos, Fábio manteve sua solicitação de inclusão de item na pauta. Despois de 



secundada, a a solicitação de inclusão foi aceita com 16 votos favoráveis e 5 abstenções, 

passando a ser o terceiro item do Expediente. 

 

4. O representante dos técnicos adminsitrativos Emerson Bellini Lefcadito de Souza 

informou que foram finalizados os trabalhos do GT Pós-Graduação e que estão sendo 

realizadas tentativas de marcar uma data junto ao Sindicato e à Reitoria para apresentação dos 

trabalhos realizados, entretanto, não conseguem resposta da Reitoria aos e-mails enviados. 

Acrescentou que foi proposta a data de 17 de outubro, às 10h, assentida pelo Sindicato, mas 

sem qualquer retorno da Reitoria. Ainda, informou que representantes do GT protocolaram 

uma solicitação de resposta, porém, não houve sucesso. Então, conselheiro entregou uma 

cópia impressa do e-mail à Mesa, e solicitou que seja repassado à Reitoria. Comunicou 

também acerca do Projeto de Lei do Senado n° 116/2017, que se encontra tramitando na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e dispõe a possibilidade de demissão de servidores 

públicos, inclusive por questões de saúde. Informou que o projeto é de autoria de Maria do 

Carmo Alves, que faltou a mais de 80% das sessões do Senado. 

 

5. Professora Paula Tiba informou que a ProGrad está realizando uma ação em conjunto 

com as direções de Centro para otimizar a oferta de disciplinas, distribuindo o horário ao 

longo da semana e, assim, cumprindo os dispostos nos Projetos Pedagógicos. Por esse motivo, 

é possível haver atrasos no envio do Planejamento Anual de Disciplinas de 2018 à Reitoria, 

de acordo com a Resolução ConsEPE n°100. Explicou que essa alteração visa a uma 

melhoraria na alocação didática e aperfeiçoamento da utilização dos espaços físicos na 

UFABC. A princípio, está sendo realizado um teste para o primeiro quadrimestre e, havendo 

sucesso, o planejamento dos horários de todas as disciplinas de 2018 estará disponível até o 

final deste ano. 

 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 08 de agosto de 2017. 

Soraya Cordeiro apresentou as alterações realizadas e, após esclarecimentos, a ata foi votada e 

aprovada com 1 abstenção. 

 

2. Ata da VIII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 26 de setembro de 2017. 

Não havendo manifestações, o documento foi votado e aprovado com 5 abstenções. 

 

Expediente 

 

1. Calendário ConsEPE 2018. 

A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou o documento, explicou as alterações que 

foram realizadas quanto aos dias e prazos para entrada de assuntos nas pautas. Após 

esclarecimentos da Divisão de Conselhos, notou-se haver consenso acerca do documento, 

então, sem manifestações contrárias, o item foi promovido a Ordem do Dia. Sem outras 

manifestações adicionais, a aproposta foi votada e aprovada por unanimidade. 

 

2. Correção de disciplinas no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Matemática, cuja revisão foi aprovada na VIII sessão ordinária do ConsEPE de 2017. 

Professor Francisco José Brabo Bezerra informou que foram identificadas adequações 

necessárias no Projeto Pedagógico e apresentou as correções propostas. Não havendo 

discussões, propôs-se a promoção do item para a Ordem do Dia, e, sem manifestações contrárias, 

foi aprovado. Sem questionamentos adicionais, o documento foi votado e aprovado por 

unanimidade.  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 

Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse IX sessão ordinária/ConsEPE 

 

3 

 

3. Ato Decisório que suspende o desligamento e bloqueio de matrícula dos discentes que 

tiveram seus recursos indeferidos. 

O representante discente, Fábio Parno, apresentou o assunto, fez um breve relato do histórico 

e prestou esclarecimentos. Após discussão, definiu-se que o assunto será deliberado na Ordem 

do Dia da próxima sessão, com a apresentação de um documento atualizado. 


