
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Secretaria
Divisão de 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro 
CEP 09210
conselhos.superiores
 
 

Sinopse VII sessão ordinária/ConsEPE
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 
realizada no dia 9 de agosto
Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av.
Terezinha, Santo André. 
 

Informes da Reitoria: 
1. Professor Klaus Capelle informou ter participado naquela manhã, de uma reunião com o 

secretário de segurança pública do estado
constituição do Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas e Comunitárias de Ensino 
Superior da Região do Grande ABC, com a participação, além da UFABC, do Centro 
Universitário da Fundação Educacional Inaciana “Padre Sabóia de Medeiros”
Universitário Fundação Santo André (CUFSA), da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo (FDSBC), da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), das Faculdades de Tec
(Fatec) dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema 
e Mauá, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS) e do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).
 

2. Informou sobre a medalha olímpica 
modalidade Tiro Esportivo, motivo de grande orgulho para a U
aprovação da Resolução ConsEPE 
atletas de alto desempenho, permitindo
 

3. Mencionou a Comunicação Interna encaminhada pela Prefeitura Universitária
sobre alterações no serviço de copeiragem, 
dirigentes. Informou, ainda, 
Conselhos Superiores, como medida de redução de gastos. 
disponibilizados, mas os conselheiros deverão ir até as mesas
sala para servirem-se.  
 
Informes dos Conselheiros:

1. A representante discente de graduação, 
relatasse as ações tomadas em relação ao combate 
desigualdade de gênero na Universidade. Professor Klaus 
a polícia e forças de segurança, reformulação dos contratos das empresas terceirizadas, exigindo 
uma porcentagem de 30 a 70% de guardas femininas
feminino no entorno dos campi
seriam agendadas palestras 
estuda criar uma nova área na Pró
(PROAP), que irá, dentre outra
pessoa. 
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 

agosto 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, 

Professor Klaus Capelle informou ter participado naquela manhã, de uma reunião com o 
secretário de segurança pública do estado de São Paulo para informar o órgão sobre

do Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas e Comunitárias de Ensino 
Superior da Região do Grande ABC, com a participação, além da UFABC, do Centro 

Fundação Educacional Inaciana “Padre Sabóia de Medeiros”
io Fundação Santo André (CUFSA), da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo (FDSBC), da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), das Faculdades de Tec
e Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema 

á, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS) e do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).  

olímpica de prata conquistada por Felipe Wu, 
Esportivo, motivo de grande orgulho para a Universidade

ConsEPE nº 180, em agosto de 2014, que dispõe sobre os di
, permitindo-lhes conciliar sua rotina de treinos e seus estudos

Mencionou a Comunicação Interna encaminhada pela Prefeitura Universitária
no serviço de copeiragem, restringindo-o às reuniões com participação de 

, ainda, que tais serviços não mais serão realizados du
Conselhos Superiores, como medida de redução de gastos. Acrescentou que café

, mas os conselheiros deverão ir até as mesas dispostas

: 
representante discente de graduação, Diana Moreira dos Santos, solicitou que 

tomadas em relação ao combate à cultura do estupro e à violência e 
desigualdade de gênero na Universidade. Professor Klaus elencou algumas ações
a polícia e forças de segurança, reformulação dos contratos das empresas terceirizadas, exigindo 
uma porcentagem de 30 a 70% de guardas femininas. Ainda, destacou que o 

campi já fora solicitado e a solicitação atendid
agendadas palestras com policiais femininas à comunidade. Mencionou

estuda criar uma nova área na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
outras atribuições, tratar dos direitos humanos e 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 

de 2016, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da Torre I do 
dos Estados, 5001, Santa 

Professor Klaus Capelle informou ter participado naquela manhã, de uma reunião com o 
para informar o órgão sobre a 

do Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas e Comunitárias de Ensino 
Superior da Região do Grande ABC, com a participação, além da UFABC, do Centro 

Fundação Educacional Inaciana “Padre Sabóia de Medeiros” (FEI), do Centro 
io Fundação Santo André (CUFSA), da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo (FDSBC), da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), das Faculdades de Tecnologia 
e Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema 

á, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), da Universidade Municipal de São 

Felipe Wu, discente da UFABC, na 
niversidade. Relembrou a 
dispõe sobre os discentes 

lhes conciliar sua rotina de treinos e seus estudos. 

Mencionou a Comunicação Interna encaminhada pela Prefeitura Universitária (PU), que dispõe 
o às reuniões com participação de 

serviços não mais serão realizados durante as sessões dos 
Acrescentou que café e água serão 

dispostas em ambos os lados da 

solicitou que a Reitoria 
à cultura do estupro e à violência e 

elencou algumas ações: reuniões com 
a polícia e forças de segurança, reformulação dos contratos das empresas terceirizadas, exigindo 

destacou que o policiamento 
atendida. Ainda, afirmou que 

Mencionou que a Reitoria 
Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas 

, tratar dos direitos humanos e da segurança da 
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2. Professor Annibal Hetem Jr. relatou que alguns docentes do Centro de Engenharia e Ciências 

Sociais Aplicadas (CECS) realizaram uma demanda em relação ao planejamento do Calendário 
Acadêmico 2017: a inclusão de mais uma semana de reposição no segundo quadrimestre do ano, 
de modo que os docentes possam ficar com seus filhos por, ao menos, uma semana durante as 
férias escolares. 
 

3. A representante dos técnicos administrativos, Andréia Silva, divulgou atividade do Sindicato dos 
Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), em conjunto com o Diretório 
Central de Estudantes (DCE), o coletivo Prisma UFABC e outras entidades, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 193, de 2016, o “Programa Escola Sem Partido”. Convidou toda a comunidade 
acadêmica a participar do evento no dia 11 de agosto, das 17h às 19h horas, no Bloco Beta do 
campus São Bernardo. 

 
4. A representante dos técnicos administrativos, Gloria Maria Merola de Oliveira, informou que, na 

próxima semana, seria publicada a chamada de projetos no âmbito da Extensão e da Cultura para 
o ano de 2017, no módulo “Extensão” do Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG-
UFABC). Solicitou o auxílio dos conselheiros na divulgação. Ainda, comunicou que, no dia 28 
de setembro aconteceria o evento “UFABC para Todos” em Santo André, havendo, até aquele 
momento, cerca de 9 mil pessoas interessadas em participar. 

 
5. Professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) 

ainda aguardava o repasse das bolsas para Iniciação Científica (IC) do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Acrescentou que o prazo para resposta do 
CNPq encerrara-se na semana anterior, porém, a UFABC não recebera cotas de bolsas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Quanto às medidas tomadas, 
comunicou que professor Klaus já havia entrado em contato com a Presidência do Conselho, 
buscando agilizar a chegada das cotas à UFABC. 
 
Ordem do Dia: 

1. Ata da VI sessão ordinária de 2016, realizada no dia 12 de julho 2016. 
A secretária-geral, Soraya Cordeiro, informou que, por solicitação de professora Paula Ayako 
Tiba, foram realizadas algumas alterações na redação do documento. Passou a palavra à 
professora Paula que prestou maiores esclarecimentos. Sem manifestações, o documento foi 
encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 
 

2. Proposta do Edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares (BI) em 2017. 
Relataram o documento professora Paula Ayako Tiba e o chefe da Divisão de Planejamento e 
Apoio à Gestão da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), Rail Ribeiro Filho. Após propostas, as 
quais foram acatadas pela área demandante, e esclarecimentos, o documento foi encaminhado 
para votação e aprovado com 2 votos contrários.  
 
 
Expediente: 

1. Programa de Assistência ao Docente da UFABC. 
Professor Gustavo Martini Dalpian relatou o item, afirmando ser o programa de grande valia 
para discentes e docentes. Em discussão, realizaram-se diversas propostas e sugestões. Findas as 
manifestações, o documento foi encaminhado à Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 


