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 II sessão ordinária/ConsEPE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2018 da Universidade Federal do
ABC, realizada no dia 20 de março de 2018, 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 informou que professor Klaus Capelle encontrava-se em
período de férias regulares. No ensejo, convidou a professora Denise Consonni para compor a
Mesa.
2. Registrou o agradecimento, em nome do Conselho, aos representantes discentes de graduação
e pós-graduação pelos relevantes serviços prestados à UFABC, uma vez que seus mandatos
encerravam-se naquela reunião.
Informes dos Conselheiros:
1. Conforme solicitado por e-mail, os representantes discentes de pós-graduação indicaram a
discente Bruna da Silva Magno como representante da Pós-Graduação no Comitê Gestor do
Programa de Assistência ao Ensino (PrAE).
2. A servidora Patrícia Guilhermitti Pereira realizou a apresentação do Relatório Anual de
Atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2017.
3. Professor Ronei Miotto esclareceu que as afirmações a ele atribuídas em reportagem
publicada naquela data pelo jornal Diário do Grande ABC não eram verdadeiras.
4. A representante discente de pós-graduação, Iara Franco Schiavi, relatou alguns pontos de
preocupação da comunidade acadêmica discente, que, devido à precarização da pesquisa no
país, em muitos casos, não possuem maneiras de dedicar-se exclusivamente à Universidade.
Ainda, solicitou aos docentes e coordenadores da Pós-Graduação mais compreensão também
no tocante à saúde mental de seus orientandos.
5. Professora Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho informou que fora aprovada no
Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS)
uma Moção de Preocupação com a demora da nomeação do professor Dácio Matheus para a
Reitoria da UFABC. Realizou questionamentos, que foram esclarecidos pela Mesa.
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6. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno comunicou acerca da participação
de alguns discentes do Bacharelado e do Mestrado em Física no International Physicist’s
Tournament (IPT), na Rússia. Finalizou agradecendo pela participação no ConsEPE, na
condição de representante discente de graduação.
7. Professor Daniel Miranda informou sobre o falecimento do matemático e professor Chaim
Samuel Hönig. Registrou agradecimento por sua contribuição e pesar por seu falecimento.
Registrou, ainda, a pedido do professor Jerônimo Cordoni Pellegrini, que ele não foi
consultado e não concorda com o teor de reportagem que o cita, publicada naquela data pelo
jornal Diário do Grande ABC.
8. Professor Marcelo Bussotti Reyes informou acerca da Moção de Pesar e Agradecimento ao
professor André Guilherme Ribeiro Balan, aprovada pelo Conselho de Centro de Matemática
Computação e Cognição (ConsCMCC). Ainda sobre o mesmo tema, apresentou uma proposta
de Moção ao ConsEPE, que, sem manifestações, foi aprovada por aclamação.
Ordem do Dia
1. Ata da XI sessão ordinária de 2017, realizada no dia 5 de dezembro de 2017.
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 6
abstenções.
Expediente
1. Homologação da Resolução ConsEPE nº 225, que altera o Art. 11 da Resolução
ConsEPE nº 176, que estabelece normas para admissão de professores visitantes, aprovada
ad referendum.
Professor Dácio explicou que a alteração do Art. 11 da Resolução ConsEPE nº 176 foi
motivada pelos princípios da celeridade e da economicidade nos processos de inscrição, tendo
sido recomendada pela Comissão de Vagas. Não havendo manifestações, propôs-se que o
item fosse promovido à Ordem do Dia, o que foi secundado por diversos conselheiros. Não
havendo manifestações também na Ordem do Dia, a proposta de homologação foi
encaminhada para votação e aprovada por unanimidade.
2. Minuta de Resolução que revoga e substitui as Resoluções ConsEPE nº 176 e nº 225, que
estabelece normas para admissão de professores visitantes.
Professor Marcelo Reyes relatou o assunto. Após questionamentos, comentários e propostas
de aprimoramento do documento, propôs-se sua promoção à Ordem do Dia, o que foi
aprovado com 1 voto contrário e 6 abstenções. Na Ordem do Dia, após propostas de alteração,
as quais foram acatadas, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 voto
contrário e 1 abstenção.
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