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Sinopse III sessão ordinária/
 

Síntese das deliberações referentes aos
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC
dia 15 de abril de 2014, às 14
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
Informes da Reitoria:  

1. Professor Klaus Capelle comunicou a aus
em Brasília, e convidou o professor Klaus Frey para compor a Mesa

2. Passou a condução da reunião para o professor Klaus Frey, devido a sua participação no 
encerramento da ambientação dos novos servidores

3. Professor Klaus Frey 
graduação e pós-graduação.

4. Passou a palavra à secretária
Estudo Escola de Idiomas
Gonçalves (titular) e Juliana Yukiko Akisawa da Silva (suplente); Pró
(ProEx): Lilian Santos Leite Menezes (titular) e Lí
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP): Ioshua Terner 
(titular) e Renato Mergulhão Cavalcante (suplente); Comunidade Universitária: Thiene 
Pelosi Cassiavillani (titular) e Marcelo Sartori Ferreira (suplente), Marcella dos Santos 
Abreu (titular) e Danilo Silvério (suplente), Luciana Martiliano Milena (titular) e Luana 
Mara Almeida Teixeira (suplente); d
Antonio Rodrigues (suplente); 
Marília Santos (suplente); d
de Souza Lima (suplente); 
Adriano Alves de Aquino Araújo (suplente); técnico
funcionários terceirizados: Célia Dias do Nascimento (titular) e Ana Cristina 
Santos (suplente). A secretária
uma vez que não houve sugestões
aprovadas por unanimidade.

5. A secretária-geral solicitou a indicação de um
Comissão para Acordos de Cooperação Internacional (CAI), em substituição ao discente 
Rafael Senedese, que não mais compõe o ConsEPE
discente de graduação 
nome foi aprovado por unanimidade
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da
de Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal do ABC 

, 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, Bangu, Santo André.

pelle comunicou a ausência do professor Dácio Matheus
em Brasília, e convidou o professor Klaus Frey para compor a Mesa

Passou a condução da reunião para o professor Klaus Frey, devido a sua participação no 
encerramento da ambientação dos novos servidores. 

 cumprimentou e deu posse aos novos representantes discentes de 
graduação. 

ecretária-geral, Soraya Cordeiro, que leu as indicações para o Grupo de 
Estudo Escola de Idiomas da UFABC: Assessoria de Relações Internacionais (ARI): Janaína 

Juliana Yukiko Akisawa da Silva (suplente); Pró
tos Leite Menezes (titular) e Lídia Pancev Daniel Pereira (Suplente); 

Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP): Ioshua Terner 
enato Mergulhão Cavalcante (suplente); Comunidade Universitária: Thiene 

Pelosi Cassiavillani (titular) e Marcelo Sartori Ferreira (suplente), Marcella dos Santos 
Abreu (titular) e Danilo Silvério (suplente), Luciana Martiliano Milena (titular) e Luana 

Almeida Teixeira (suplente); docente: José Blanes Sala (titular) e Gilberto Marcos 
Antonio Rodrigues (suplente); técnico-administrativo: Vírginia de Sousa Slivar (titular
Marília Santos (suplente); discente de graduação: Higor da Costa Pereira (titular
de Souza Lima (suplente); discente de pós-graduação: Daniel Moreira Silva (titular) e 
Adriano Alves de Aquino Araújo (suplente); técnico-administrativo interface dos 
funcionários terceirizados: Célia Dias do Nascimento (titular) e Ana Cristina 
Santos (suplente). A secretária-geral questionou sobre a aprovação dos docentes sugeridos, 
uma vez que não houve sugestões por parte do ConsEPE. Todas as indicações foram 

por unanimidade. 

geral solicitou a indicação de um representante do ConsEPE para compor 
Comissão para Acordos de Cooperação Internacional (CAI), em substituição ao discente 

Senedese, que não mais compõe o ConsEPE. Após discussão entre os conselheiros
discente de graduação Caroline Rodrigues da Silva foi indicada. Submetida à votação, o 

por unanimidade. 

 

assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
 (ConsEPE), realizada no 

º andar da torre I do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Matheus, que se encontra 
em Brasília, e convidou o professor Klaus Frey para compor a Mesa. 

Passou a condução da reunião para o professor Klaus Frey, devido a sua participação no 

e deu posse aos novos representantes discentes de 

eral, Soraya Cordeiro, que leu as indicações para o Grupo de 
: Assessoria de Relações Internacionais (ARI): Janaína 

Juliana Yukiko Akisawa da Silva (suplente); Pró-Reitoria de Extensão 
dia Pancev Daniel Pereira (Suplente); 

Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP): Ioshua Terner 
enato Mergulhão Cavalcante (suplente); Comunidade Universitária: Thiene 

Pelosi Cassiavillani (titular) e Marcelo Sartori Ferreira (suplente), Marcella dos Santos 
Abreu (titular) e Danilo Silvério (suplente), Luciana Martiliano Milena (titular) e Luana 

ocente: José Blanes Sala (titular) e Gilberto Marcos 
administrativo: Vírginia de Sousa Slivar (titular) e 

iscente de graduação: Higor da Costa Pereira (titular) e Leandro 
graduação: Daniel Moreira Silva (titular) e 

administrativo interface dos 
funcionários terceirizados: Célia Dias do Nascimento (titular) e Ana Cristina Martins dos 

geral questionou sobre a aprovação dos docentes sugeridos, 
. Todas as indicações foram 

representante do ConsEPE para compor 
Comissão para Acordos de Cooperação Internacional (CAI), em substituição ao discente 

. Após discussão entre os conselheiros, a 
. Submetida à votação, o 
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Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Annibal informou que no dia 14 de abril ocorrera a I reunião do Conselho do 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS) em São 
Bernardo do Campo. Ainda, por solicitação dos docentes, leu carta aberta à comunidade 
elaborada por alguns professores do curso de Engenharia de Gestão, a saber: Alexandre 
Acácio de Andrade, Anne Cristine Chinellato, Douglas Alves Cassiano, Erik Gustavo Del 
Conte, Evandir Megliorini, Fernando Gasi, Jorge Tomioka, Júlio Francisco Blumetti Facó, 
Lucelia Borges da Costa, Osmar Domingues, Suel Eric Vidotti. 

Professor Klaus Capelle retomou a presidência da Mesa. 

2. Professor Edson Pimentel comunicou a aprovação do curso de pós-graduação em 
Matemática em nível de doutorado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). 

3. O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro, solicitou a passagem para a 
Ordem do Dia do item 2 do Expediente,  devido ao curto prazo para sua apresentação ao 
Ministério da Educação (MEC). Proposta secundada e aprovada por unanimidade, passando 
a ser o item 5 da Ordem do Dia. 

4. Professor Arilson Favaretto informou que, no ano de 2013, o Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciências e Humanidades (BC&H), realizara uma avaliação do curso com toda a 
comunidade universitária e, em breve, o resultado dessa avaliação será disponibilizado à 
comunidade. 

5. O representante suplente dos técnicos administrativos, Juliano Marques, comunicou que no 
final de 2013 o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC 
(SinTUFABC) fora alvo de uma denúncia anônima ao Ministério Público questionando a 
legitimidade de sua representação junto aos técnicos administrativos da UFABC. 
Acrescentou que em sua resposta, o Ministério Público reconhecera a legitimidade do 
sindicato e informara sobre arquivamento da denúncia. 
 

Ordem do Dia: 

1. Ata da II sessão ordinária de 2014, realizada no dia 18 de março de 2014. 

Não havendo solicitações de alteração, o documento foi aprovado com 3 abstenções.  

2. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, bem como seu 
anexo, que instituiu o Regimento Interno da Comissão de Graduação da UFABC. 
Professor Annibal relatou o histórico e mencionou as alterações do novo documento. 
Apresentou algumas sugestões de alteração e finalizou com parecer favorável à aprovação. 
Após comentários e sugestões, o documento com alterações foi aprovado com 1 voto 
contrário e 1 abstenção.  

3. Minuta de Resolução que regulamenta a carga didática dos docentes ocupantes de 
cargos de direção (CDs) e funções gratificadas (FGs) da UFABC. 
Professor Klaus Capelle informou que fora questionado, no início da reunião acerca da 
competência do ConsEPE para deliberar sobre o assunto. Acrescentou que, devido ao pouco 
tempo para ponderar o questionamento, a Mesa optava pela retirada de pauta do assunto. No 
ensejo, solicitou aos conselheiros que levantem questões desse tipo com mais antecedência, 
tão logo recebam a pauta. Salientou que submeterá a questão à Procuradoria Jurídica. 
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4. Minuta de Resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares 
da UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e revoga e 
substitui a Resolução ConsEPE nº156. 
Professora Ana Maria Pereira Neto apresentou sua relatoria com parecer favorável à 
aprovação do documento com algumas alterações, as quais foram acatadas pela área 
demandante. Após propostas dos conselheiros, o documento alterado foi encaminhado para 
votação e aprovado por unanimidade. 

5. Apreciação do relatório anual de atividades do Programa de Educação Tutorial (PET). 
Rail Ribeiro apresentou o documento e explicou tratar-se da primeira vez que o relatório foi 
submetido ao ConsEPE por essa ser uma nova exigência do MEC. Após detalhamento das 
atividades realizadas, abriu-se para discussão e diversos conselheiros prestaram elogios ao 
Programa e à sua coordenação. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade.  
 

Expediente: 

1. Apreciação da Minuta de Resolução do ConsUni, que estabelece normas para admissão 
de professores para o ensino de Libras, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do Art. 
68 do Regimento Geral da UFABC.  
Em se tratando de uma apreciação, que atende ao disposto no parágrafo 2º do Art. 68 do 
Regimento Geral da UFABC, professor Klaus Capelle informou que o documento seria 
discutido apenas no Expediente, não havendo, portanto, votação. Após o relato do professor 
Ronei Miotto, diversos conselheiros manifestaram suas opiniões favoráveis e contrárias à 
não exigência do título de doutor para a contratação de docentes de LIBRAS. Mencionou-se 
a possibilidade de parcerias e convênios com outras instituições, bem como contratação de 
empresas especializadas que supram essa necessidade, especificamente. Findas as 
discussões, o assunto segue para ConsUni.  

Durante as discussões do item anterior, professor Klaus Capelle teve de se ausentar por 
conta de compromisso com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (ANDIFES).  

2. Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Felipe Rogério Santos.  
O discente Felipe Rogério Santos apresentou sua relatoria afirmando não saber, à época, que 
o crachá provisório que portava era falsificado. Alegou não conhecer quem lhe forneceu o 
crachá e nunca tê-lo utilizado para acesso ao estacionamento. Maria Estela Conceição, 
membro da Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e 
Aplicação de Sanções para Discente do Curso de Gradução, e Nathália Araújo, à época, 
servidora da Prefeitura Universitária na Divisão de Segurança, também apresentaram suas 
alegações. Após comentários, o item foi encaminhado à Ordem do Dia da próxima reunião.  
 


