
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 
 
 

Sinopse II sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 8 de março de 2016, 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. 
 
Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus Capelle parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Reforçou 
a mensagem enviada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP) à 
comunidade universitária, afim de coletar depoimentos da comunidade sobre o tema “O que significa 
ser Mulher na UFABC”. 
 

2. Informou sobre a inauguração das duas quadras poliesportivas do Bloco E, campus Santo André, 
ocorrida na última sexta-feira, dia 4 de março. A inauguração contou com a presença de três atletas 
dos esportes basquete, vôlei e handebol e que torneios estão sendo organizados. Complementou que 
no campus São Bernardo do Campo, as obras das quadras provisórias estão avançadas, com previsão 
de entrega em dois meses. No ensejo, comunicou que fora inaugurada a Central Multiusuário em São 
Bernardo do Campo seguindo o mesmo modelo de gestão da Central Multiusuário do campus Santo 
André. 
  

3. Comunicou a conquista da medalha de ouro em Tiro Esportivo pelo discente Felipe Wu, na 
madrugada do último sábado, dia 5 de março. Propôs uma moção de congratulações à conquista. 
Após alteração, o documento foi aprovado por unanimidade. Complementou mencionando a 
importância da Resolução ConsEPE nº 180 que estabelece normas para atletas de alto rendimento.  
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Luciano Cruz informou que após a aprovação e divulgação dos  calendários acadêmicos, 
houve também a aprovação da Resolução ConsEPE nº 201, que estabelece normas para a solicitação 
de matrículas em disciplinas da graduação. Para garantir um período de transição e adaptação, a Pró-
Reitoria de Graduação reabriu o período para cancelamentos de disciplinas de 14 a 20 de março. 
 

2. Professora Cristina Fróes justificou que por necessidade pessoais trouxe seu filho à reunião e 
vivenciando essa dificuldade solidarizou-se com a demanda, principalmente por parte das mulheres, 
de creche para servidores e alunos da UFABC. Professor Klaus esclareceu que permanece em contato 
com as prefeituras municipais no intuito de conseguir que sejam ampliadas as ofertas de vagas nas 
creches municipais. 

 
3. A representante dos discentes de graduação, Marina Bepo, passou a palavra para a servidora técnica 

administrativa Deonete Nagy que informou sobre um problema enfrentado por alguns alunos 
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relacionados a Resolução ConsEPE nº 140. Professor Annibal Hetem comprometeu-se a verificar os 
casos citados a fim de solucionar o problema. 

 
4. Professor Ronei Miotto relatou algumas situações que estão prejudicando o andamento dos cursos, 

como a não renovação da apólice de seguros, problemas na infraestrutura para armazenagem de 
reagentes químicos nos laboratórios, proibição da locação de veículos, em decorrência de Portaria do 
Ministério do Planejamento, Orçamento de Gestão (MPOG), o que impossibilita a visita de campo. 
Professor Klaus esclareceu que está contato com o MPOG e o Ministério da Educação (MEC) para 
verificar a aplicabilidade da portaria na UFABC, mas que os contratos dos ônibus foram assinados e 
empenhados. Em relação aos laboratórios, informou há Comissão própria para tratar do assunto, mas 
que já há providências para melhorar as condições. Professor Luciano esclareceu que por questões 
orçamentárias ainda não se tem o contrato do seguro, mas que também está em contato com as 
empresas para aquisição do produto mais adequado.  
 

5. O representante dos discentes de graduação, Henrique Ferreira, passou a palavra ao discente Fábio 
Willy, que registrou as más condições das Salas 301 das três torres. Completou que já foi contatada a 
Prefeitura Universitária que comprometeu-se a realizar melhorias na parte hidráulica para solução 
dos problemas. 
 
Ordem do Dia: 
 

1. Ata da XI sessão ordinária de 2015, realizada no dia 08 de dezembro de 2015. 
Professora Itana Stiubiener solicitou alteração na linha 107, que foi acatada pela Secretaria-Geral. 
Após votação, o documento foi aprovado com 3 abstenções. 
 

2. Apreciação do plano de curso do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. 
Após apresentação da relatoria pelos professores Gustavo Dalpian  e Marcelo Zanotello, foram 
elencados alguns pontos que necessitavam correção. O item foi, então, encaminhado para votação e 
aprovado por unanimidade, com as alterações. 
 

3. Apreciação do plano de curso do mestrado em Economia. 
Relataram o item os professores Gustavo Dalpian e Ana Claudia Polato e Fava. Após discussões, o 
Conselho optou por manter o item na Ordem do Dia aguardando parecer do Conselho do CECS 
acerca do assunto. 
 

4. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Gestão. 
A relatoria foi apresentada pelos professores Luciano Soares da Cruz, Marcelo Modesto, Harki 
Tanaka, Jabra Haber e Adriano Benvenho. Em discussão, o Conselho não chegou a um consenso 
acerca da apresentação de Projetos Pedagógicos das Engenharias individual ou coletivamente. 
Acordou-se que as discussões continuarão em uma possível continuação desta sessão ou na próxima 
sessão ordinária.  
 
 

� Tendo em vista a impossibilidade de haver uma continuação desta sessão, o presidente deu por 
encerrada a II sessão ordinária. Os assuntos restantes da pauta serão absorvidos pela III sessão 
ordinária do ConsEPE, a ocorrer no dia 12 de abril. 
 


