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

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2018 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 12 de junho de 2018, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da 

Torre I, do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 

Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André. 

 

 

Informes da Reitoria: 

 

1. Considerando a ausência do professor Dácio Roberto Matheus, o presidente em exercício, 

professor Wagner Alves Carvalho convidou a professora Sônia Maria Malmonge para compor 

a Mesa. 

 

2. Em seguida, deu posse à nova chapa representante dos coordenadores de curso de pós-

graduação no ConsEPE, titular e suplente, respectivamente: professoras Janaína de Souza 

Garcia e Flávia da Fonseca Feitosa. 

  

3. Acerca do funcionamento das atividades da UFABC durante a Copa do Mundo FIFA de 2018, 

informou que a Reitoria recebera a Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) nº 143, de 1º de junho de 2018, que estabelece o expediente dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional nos dias de jogos 

da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018. Desse modo, reiterou que a 

Reitoria necessitava cumprir o estabelecido na normativa e, para isso, a Pró-Reitoria de 

Graduação (ProGrad) apresentaria o calendário de reposições das atividades suspensas. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. A pró-reitora de graduação, professora Paula Ayako Tiba explicou que, considerando a 

imprevisibilidade de quantos e quais serão os dias de aulas suspensas, com exceção à primeira 

fase do torneio, em que haverá jogos nos dias 22 e 27 junho, a ProGrad optou por propor a 

utilização dos sábados, que já são dias letivos, para a realização da maior parte das reposições, 

adotando modelos alternativos para disciplinas com grande demanda de atividades práticas, 

sempre em diálogo com as coordenações da disciplina e do respectivo Bacharelado 

Interdisciplinar. Em seguida, apresentou os diferentes cenários de reposição, dependendo dos 

resultados dos jogos da seleção brasileira. Após diversas manifestações contrárias à 

interrupção das atividades, professor Wagner Carvalho explicou tratar-se de uma normativa 

do MPOG que necessita ser respeitada pela Universidade. Propôs-se uma consulta à 

Procuradoria Federal acerca do tema, ao que professor Wagner afirmou não haver tempo hábil 
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para tal consulta em relação aos jogos da Copa do Mundo. Porém, comprometeu-se a realizar 

a consulta para situações futuras. 

 

2. O representante dos técnicos administrativos, Silas Araújo Leite de Oliveira, convidou 

todos a participarem do Congresso de Extensão Universitária da UFABC, que ocorrerá nos 

dias 14 e 15 de junho, com discussões acerca da curricularização da Extensão nos cursos de 

graduação. Ainda, divulgou a realização do 1º Fórum de Gestão Cultural das Instituições de 

Ensino Superior (IES) do Sudeste, uma iniciativa da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (ProEC). Por fim, informou que alguns dos trabalhos da UFABC serão 

levados ao 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, a ser realizado em Natal. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2018, realizada no dia 15 de maio de 2018. 

Em discussão, solicitou-se a inserção do nome do professor André Guilherme Ribeiro Balan 

no terceiro informe dos conselheiros. Acatado. Não havendo mais manifestações, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado com 4 abstenções.  

 

2. Proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº 124, que estabelece normas e 

procedimentos para concessão e cancelamento das bolsas de cultura e extensão da UFABC. 

O documento foi apresentado pelo pró-reitor de extensão e cultura, professor Leonardo José 

Steil. Após questionamentos e propostas de aprimoramento, o documento, com alterações, foi 

encaminhado para votação e aprovado com 3 votos contrários e 5 abstenções.  

 

Expediente 

 

1. Minuta de resolução que aprova a alteração do Regimento da Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal do ABC e revoga e substitui as Resoluções ConsEPE nº 186 e 

197. 

A proposta foi relatada pelo pró-reitor de graduação, professor Charles Morphy Dias dos 

Santos. Após discussões e questionamentos, propôs-se a promoção do item à Ordem do Dia. 

Proposta secundada e acatada pela Mesa. Após discussões na Ordem do Dia o documento, 

com alterações, foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 

 

 

   Ao fim da reunião, professora Patrícia Dantoni justificou seu volto contrário à 

aprovação da proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº 124, que estabelece normas e 

procedimentos para concessão e cancelamento das bolsas de cultura e extensão da UFABC 

por considerar que diversos questionamentos não foram respondidos. Ainda, afirmou não ser 

contrária à concessão de bolsas de extensão a alunos de pós-graduação.  


