
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 VII sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VII sessão ordinária 

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

ABC, realizada no dia 14 de agosto 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 Wagner Alves Carvalho justificou a ausência do reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus, que se encontrava em Brasília para uma audiência acerca do orçamento. No ensejo, 

convidou professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 

 

2. Informou que professor José Roberto Tálamo solicitara que a deliberação acerca do recurso 

envolvendo promoção funcional fosse pautado na Ordem do Dia da reunião ordinária de 

setembro, uma vez que, em agosto, encontrar-se-ia em período de férias. A solicitação fora 

acatada pela Presidência do Conselho e, por isso, o assunto não constava na pauta desta 

reunião. 

 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Leonardo José Steil, na condição de presidente do Comitê de Extensão e Cultura 

(CEC), informou que os editais para apoio de ações de extensão e de cultura para o ano de 

2019 haviam sido aprovados pelo CEC na semana anterior e haviam sido lançados na mesma 

semana. Desse modo, explicou que estava aberto o prazo para submissão de propostas de 

ações dessa natureza, com previsão de financiamento de materiais consumíveis e de bolsas. 

 

2. O pró-reitor de pós-graduação, professor Charles Morphy Dias dos Santos, informou que a 

UFABC fora aprovada na primeira fase do Edital do Programa Institucional de 

Internacionalização (CAPES-PrInt), encaminhado à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) em junho. Acrescentou que ainda aguardava o resultado 

final do Edital, que seria divulgado em setembro. Complementou, afirmando que, tão logo 

houvesse mais notícias, este Conselho seria informado. 

 

3. Professor Gilberto Marcos Antonio Rodrigues divulgou o workshop “Post Democracy and the 

future of critical theory”, a ocorrer nos dias 16 e 17 de agosto, no campus São Bernardo. 

Explicou que o evento fora coorganizado por ele e pelo professor Fernando Costa Mattos, 

contando, também, com a participação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
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(CEBRAP) da Universidade de São Paulo (USP) e de cientistas das áreas de filosofia e direito 

da Universidade de Duisburg-Essen (UDE), da Alemanha. 

 

4. Professora Sônia Malmonge passou a palavra para professor Rodrigo Cunha, presidente da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), que apresentou aos conselheiros o Ato 

Decisório ConsUni nº 90, de 3 de julho 2014, que delega à CPPD competência para nomear 

Comissões Examinadoras responsáveis pela condução do processo de promoção de professor 

Adjunto IV para professor Associado I. Solicitou aos colegas que fossem altruístas e fizessem 

o que é cabido nesses casos. Professor Wagner complementou, informando que a CPPD 

evitava encaminhar esses processos para os docentes envolvidos em atividades de gestão. 

Porém, no caso que ensejara o informe, solicitou que o processo fosse a ele encaminhado, de 

modo que a docente interessada não fosse prejudicada. 

 

5. O representante dos técnicos administrativos e membro da Comissão Organizadora do 

UFABC para Todos, Silas Araújo Leite de Oliveira, informou que o evento ocorrerá no dia 27 

de setembro, no campus São Bernardo e, neste ano, haveria atividades nos três períodos: 

manhã, tarde e noite. Acrescentou que, no mês de setembro, será aberta uma chamada para 

discentes voluntários, além de haver três bolsistas atuando na Comissão Organizadora. 

 

6. Professor Ronei Miotto informou que diversos docentes do CCNH tomaram conhecimento do 

projeto CT-Infra da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) por meio de colegas de 

outras instituições e questionaram a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) o motivo de não ter 

havido uma maior divulgação aos docentes da UFABC. Professora Sônia informa que a 

ProPes teve a oportunidade de acompanhar o lançamento desse edital no Rio de Janeiro e, 

considerando os comentários realizados naquele momento, bem como o contexto apresentado 

pela FINEP, decidira-se pela concentração das propostas nos Núcleos Estratégicos.No 

entanto, informou que esse procedimento será revisto. Professor Marco Antônio acrescentou 

que as áreas de Ensino mobilizaram-se e obtiveram uma boa interlocução com o Núcleo de 

Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade (NEEDS), o que 

culminou, inclusive, em sua participação, pela primeira vez, em um projeto FINEP.  

 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da VI sessão ordinária de 2018, realizada no dia 17 de julho de 2018. 

Após solicitação de alteração, acatada pela área demandante, o documento foi encaminhado 

para votação e aprovado com 7 abstenções.  

 

2. Projeto Pedagógico do curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva. 

Professora Maria Luiza Levi Pahim apresentou sua relatoria, elencando propostas de alteração 

e emitindo parecer favorável à aprovação do documento. Após discussões e novas propostas 

de alteração, as quais foram acatadas pela área demandante, o documento com alterações foi 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

3. Projeto Pedagógico do curso de especialização em Inovação na Educação Mediada por 

Tecnologias. 

Professor Marco Antônio Bueno Filho realizou a leitura de sua relatoria, elencando propostas 

de aprimoramento. Ainda, após explicações sobre o trâmite da proposta, emitiu parecer 

favorável a sua aprovação. Após discussões, realizaram-se novas propostas de alteração, as 
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quais foram acatadas pela área demandante. Em seguida, o documento com alterações foi 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

4. Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Biotecnologia. 

Professora Paula Tiba apresentou a relatoria, destacando as etapas de discussão e aprovação 

da proposta pelo Conselho do CCNH e pela CG. Professora Marcella Pecora Milazzotto 

apresentou a proposta, explicando seu histórico até a apreciação por este Conselho. Após 

discussões e propostas de aprimoramento, o documento, com alterações, foi encaminhado 

para votação e aprovado por unanimidade.  

 


