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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VIII sessão ordinária 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 26 de setembro, 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 do professor Klaus Capelle, 
que se encontrava em Brasília participando de reuniões na  Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e convidou a professora 
Denise Consonni para compor a Mesa. 
 
2. Passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que informou ter sido eleita a 
nova Coordenação do Bacharealdo em Ciências e Humanidades (BC&H), sendo o professor 
Marcos Vinícius Pó, coordenador, e a professora Paula Priscila Braga, vice-coordenadora. 
Professor Dácio deu as boas-vindas aos novos conselheiros e agradeceu a Coordenação 
anterior pelo trabalho realizado.  
 
 Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professora Paula Tiba informou que ocorrera a avaliação para renovação do reconhecimento 
do curso de Licenciatura em Filosofia, tendo o curso recebido a nota máxima 5. Parabenizou a 
Coordenação do curso, os docentes e todos os envolvidos. 
 

2. Professor Alexandre Kihara comunicou que fora divulgada a avaliação quadrienal da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que conceitua os 
programas de pós graduação de todo o país. Dos 22 programas avaliados, 6 obtiveram 
aumento em seus conceitos. Informou ainda, que o Doutorado do Programa de Ciências 
Humanas e Sociais teve seu conceito reduzido, mas buscarão interpor recurso contra a 
avaliação. Finalizou parabenizando  os coordenadores, orientadores, alunos e o grupo de 
técnicos administrativos e informou que será realizado um Workshop com os coordenadores 
de pós-graduação,  a fim de se ter um amplo debate sobre os programas e as perspectivas de 
melhoras em cada um 

 
3. Professor Ronei Miotto explanou sobre a falta de espaço para as salas de docentes do 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Professor Dácio esclareceu que os espaços 
para os docentes são de responsabilidade dos Centros, mas que a Reitoria poderá mediar uma 
conversa com os Centros no sentido de viabilizar um possível equilíbrio entre os espaços nos 
dois campi.  Professor Ronei informou ainda, que fora publicada no Boletim de Serviços, uma 
cota de impressões para os técnicos administrativos e para os docentes.  Alegou que houvera 



uma reunião sobre o assunto e que ficara acordado que até que se tomassem outras 
providências, não seriam implementadas as cotas, porém não houve o cumprimento desse 
acordo. Professor Dácio esclareceu que após reuniões e constatações de alguns problemas 
relacionados a impressões,  foram publicadas as Resoluções 1 e 2 do CETIC. A Resolução 2 
trata dos valores das cotas e na Resolução 1 consta um disposto que estabele que as 
impressões de provas não deverão onerar a conta de um único usuário, e ainda há 
possibilidade de discussão e estabelecimento de novos valores ou formas de impressões para 
não comprometer o trabalho pedagógico. Professor Ronei finalizou informando que o 
Conselho do CCNH autorizou o afastamento com ônus da professora visitante Ana Amélia, 
convidada para coordenar um projeto de implantação no Fermilab, porém a Reitoria autorizou 
o afastamento sem ônus à UFABC. O CCNH iria entrar com recurso, neste Conselho, contra a 
decisão, mas a Procuradoria Federal considerou esse recurso não cabível nessa Instância. 
Registrou que professora, convidada para coordenar um projeto de implantação no Fermilab, 
tem esse vínculo divulgado na página da UFABC, embora a própria UFABC tenha negado o 
apoio à docente. 
 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da VII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 08 de agosto de 2017. 
Após questionamentos e esclarecimentos, acordou-se pela suspensão do item para verificação 
e conferência de dados e possíveis alterações no texto. 
 
2. Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. 
Professor Francisco José Brabo Bezerra relatou o assunto informando o motivo da revisão e 
expondo as principais alterações. Após discussões, houve algumas propostas de alteração que 
foram acatadas pela área demandante. Após votação, o documento foi aprovado por 
unanimidade. 
 
3. Proposta de lista de disciplinas de opção limitada do Bacharelado em Ciências e 
Humanidades (BC&H). 
Professor Ramon Vicente Garcia Fernandez relatou o histórico da proposta e apresentou o 
documento. Após discussões, houve propostas de alteração no texto que foram acatadas pela 
área demandante. Após votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 
 
4. Calendário Acadêmico 2018. 
Professora Paula Tiba relatou algumas preocupações levantadas acerca do documento na 
instância anterior, bem como o histórico de deliberação. Durante as discussões houve 
questionamentos, para os quais foram prestados esclarecimentos, além de uma proposta de 
alteração que foi acatada pela área demandante. Após votação, o documento foi aprovado com 
1 abstenção. 
 
Expediente 
 
1. Interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressões 
Disciplinares Discentes ao discente de graduação Henrique de Souza Polesi no processo 
23006.000806/2017-08, de apuração de conduta disciplinar discente. 
O discente Henrique de Souza Polesi relatou sua motivação para a interposição do recurso e 
explanou sobre alguns fatos ocorridos para tal punição. Em discussão foram apresentados os 
argumentos e os métodos utilizados pela Comissão para a deliberação da punição. Foi ainda  
esclarecido que na portaria de publicação com a sanção, não teria nenhuma menção aos 
relatos do processo, tendo somente o embasamento legal da punição de advertência. O 
discente Henrique aceitou a punição de advertência nesses moldes. Sendo assim, não havendo 
mais sobre o que se deliberar, o assunto foi retirado de pauta. 


