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Sinopse da continuação da 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
realizada no dia 07 de junho de 201
A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av.
 

� Antes das deliberações 
estar havendo, naquele dia,
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
relação a efetividade da fusão do MCTI e Ministério das Comunicações 
por este Conselho, nesta sessão
Mesa e aprovada, com 1 voto contrá
a Moção proposta antes do assunto constante na Ordem do Dia
alterações, o documento 

 
Ordem do Dia: 
 
1. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT)
Professora Paula Priscila Braga
reunião desta sessão e listou as modificações realizadas. Em discussão 
dos quais se destacaram a n
disciplinas de opção limitada. Após esclarecimentos
seja encaminhado com uma semana de antecedência
possível, as discussões ocorram
proposta e concordou com o encaminhamento do assunto.
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade F

de 2016, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da T
A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

das deliberações do assunto em pauta levantou-se uma quest
, naquele dia, uma manifestação nacional pela permanência do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Foi proposta uma Moção de Preocupação 
relação a efetividade da fusão do MCTI e Ministério das Comunicações 

, nesta sessão. A proposta para discussão do documento 
com 1 voto contrário e 5 abstenções. Ainda em votação

antes do assunto constante na Ordem do Dia
o documento foi votado e aprovado com 1 voto contrário e 3 abstenções. 

Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 
Paula Priscila Braga, proponente, fez um breve relato das solicitações 

e listou as modificações realizadas. Em discussão foram feitos
a necessidade da discussão, neste momento, dos

disciplinas de opção limitada. Após esclarecimentos, propôs-se que o documento 
com uma semana de antecedência da reunião, para 

ram apenas na sessão ordinária de julho.  A 
concordou com o encaminhamento do assunto.  

 

da continuação da IV sessão 
da Universidade Federal do ABC, 

dos Conselhos, no 1º andar da Torre I do Bloco 
dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

uestão de ordem, em razão de 
uma manifestação nacional pela permanência do Ministério da 

uma Moção de Preocupação com 
relação a efetividade da fusão do MCTI e Ministério das Comunicações para ser deliberada 

para discussão do documento foi acatada pela 
m votação, decidiu-se discutir 

antes do assunto constante na Ordem do Dia e, após discussões e 
foi votado e aprovado com 1 voto contrário e 3 abstenções.  

s solicitações feitas na primeira 
foram feitos questionamentos, 

dos cursos pós-BAT e as 
o documento com modificações 

, para análise e, caso não seja 
.  A área demandante acatou a 


