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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 10 de maio 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 comunicou, em relação ao recente caso de violência sexual sofrida por uma 
discente, que foram abertas quatro linhas de investigações em diferentes instâncias da Universidade: 
uma sindicância, investigando a atuação dos servidores da UFABC, uma investigação interna, para 
averiguar a atuação dos servidores terceirizados, uma investigação policial do caso e, finalmente, a 
criação, pelo ConsUni, de uma Comissão que irá propor estratégias para o enfrentamento da questão 
da insegurança das mulheres e violência sexual dentro e fora da UFABC. Comprometeu-se a manter 
a comunidade informada sobre os resultados dos trabalhos. Professor Dácio complementou, 
informando que fora solicitada audiência com o secretário de segurança pública do Estado de São 
Paulo para a entrega formal da Moção de Repúdio, aprovada pelo ConsUni, que diz respeito à 
segurança no entorno dos campi, e para discussão das iniciativas da Universidade e das medidas tanto 
no âmbito da polícia militar quanto no da polícia civil. 
 

2. Manifestou a preocupação com os últimos acontecimentos políticos, uma vez que podem trazer 
consequências para o orçamento das universidades. Comunicou que professor Dácio, enquanto reitor 
em exercício, esteve em Brasília, onde se encontrou com o secretário de ensino superior e o 
secretário executivo do Ministério da Educação (MEC). Professor Dácio encontrou-se, também, com 
o ministro da educação, Aloísio Mercadante, em São Paulo. Acrescentou que, na próxima semana, 
estaria novamente em Brasília, estabelecendo diálogos, a fim de conseguir o máximo de liberação de 
verbas e limites para novos empenhos. Ressaltou que a Reitoria acompanharia atentamente as 
eventuais mudanças no cenário político e seus possíveis interlocutores, de modo a iniciar diálogos. 
Assumiu, publicamente, o compromisso de trabalhar com todo o profissionalismo e responsabilidade 
e defender a Universidade. 
  
Informes dos Conselheiros: 
 

1. O representante discente de graduação, Fábio Willy Parno, informou haver diversos alunos 
insatisfeitos com o modo como as avaliações de recuperações estão sendo aplicadas. Explicou que 
alguns docentes aplicaram provas com dificuldade extremamente elevada, cobrando tópicos não 
discutidos em sala de aula e não respeitando os prazos estabelecidos pela Resolução ConsEPE nº 182. 
Passou a palavra à discente Tatyane Estrela, que leu o relato de uma aluna sobre o caso, solicitando 
que fosse apurado e que a Resolução mencionada fosse revisada. Professor Klaus demonstrou 
preocupação com os relatos, em especial, com o fato de a Resolução ConsEPE nº 182 não estar sendo 
cumprida. Solicitou ao coordenador do BC&T e ao pró-reitor de Graduação, que acolhessem e 
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investigassem as denúncias, realizando os ajustes necessários. Professora Itana Stiubiener solicitou 
que, após as investigações, as conclusões fossem informadas ao ConsEPE. 
 

2. Professor Gustavo Martini Dalpian apresentou os resultados das submissões dos seguintes programas 
de pós-graduação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): a) 
mestrado em Engenharia de Materias - aprovado; b) doutorado em Engenharia de Materiais - não 
aprovado; c) doutorado em Políticas Públicas - não aprovado; d) mestrado em Engenharia de 
Produção - não aprovado; e) mestrado profissional em rede em Filosofia - aprovado; f) mestrado 
profissional em rede em Ensino - não aprovado. Informou, também, sobre a retenção de uma bolsa 
CAPES de mestrado e duas bolsas CAPES de pós-doutorado. Professor Klaus complementou que se 
reunira com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
(CNPq), Hernan Chaimovich Guralnik, e com o novo presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), José Goldemberg, solicitando, em ambas as reuniões, mais 
bolsas, linhas de financiamentos e editais multiusuários para a UFABC. 

 
3. Professor Edson Pinehiro Pimentel, em relação ao informe do discente Fábio, alegou que os horários 

da aplicação de provas poderiam ser alterados, porém, com o consentimento da classe.  Solicitou aos 
alunos que fizessem denúncias à Ouvidoria, a fim de agilizar a investigação. Professor Klaus 
corroborou a fala e complementou, afirmando que a Ouvidoria é uma instância anterior ao Conselho. 
Professor Annibal Hetem Jr, no ensejo, informou que a Resolução ConsEPE nº 182, assim como 
outras, traz um disposto que orienta a devida instância de recurso. A representante dos discentes de 
graduação, Marina Bepo, passou a palavra para a discente Tatyane que mencionou a demasiada 
burocracia para denúncias sejam formalizadas, além do medo que os discentes sentem de serem 
perseguidos e prejudicados ao fazerem as denúncias.  

 
4. Professor Ronei Miotto questionou a Reitoria sobre qual Colegiado deliberaria acerca da Taxa de 

Ressarcimento Institucional (TRI) FAPESP 2016, gerada pelo processo 1151680-6, que envolve o 
telescópio gigante Magellan, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) anuais e qual 
será a destinação do montante. Professora Marcela Sorelli esclareceu que o projeto ainda seria 
apreciado pelo ConsUni e enviado à FAPESP, provavelmente na próxima sessão ordinária. Informou, 
ainda, que, a cada ano, a possibilidade do prosseguimento da UFABC no projeto é discutida e, só 
então, a TRI é recebida. Acrescentou que, conforme acordado com a FAPESP, os valores recebidos 
deverão ser utilizados na estrutura multiusuária da Universidade, uma vez que sua gestão é 
institucional.  
 

5. A representante dos discentes de graduação, Diana Moreira dos Santos, relembrou os casos de 
violência sexual nos entornos dos campi da UFABC e leu documento, citando diversas medidas 
preventivas possíveis. Professor Klaus solicitou que o documento fosse encaminhado à Reitoria e à 
Comissão criada pelo ConsUni, auxiliando, assim, os trabalhos. 

 
6. O representante dos discentes de graduação, Henrique Ferreira, solicitou a promoção do item 1 do 

Expediente “Recurso do discente Eduardo Kohn” para a Ordem do Dia. Solicitou, ainda, a inversão 
de pauta, de modo que o item fosse discutido logo após ata, com a justificativa de que a discussão do 
“Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT)” seria profunda e prolongada. A 
proposta foi secundada e, em votação, a passagem para a Ordem do Dia não foi aprovada com 8 
votos favoráveis, 11 contrários e 7 abstenções 
 
Ordem do Dia: 
 

1. Ata da III sessão ordinária de 2016, realizada no dia 12 de abril de 2016. 
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O documento, com alteração, foi encaminhado para votação e aprovado com 6 abstenções. 
 

2. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 
Apresentaram o item professora Paula Priscila Braga, proponente, e professor Edson Pimentel, relator 
do item na Comissão de Graduação. Após discussão, questionamentos e propostas de alteração, a 
discussão foi suspensa para andamento da pauta.  
 
Expediente: 
 

1. Recurso do discente Eduardo Kohn. 
Após apresentação do recurso pelo discente Eduardo Kohn e manifestações do coordenador do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e do pró-reitor adjunto interino de graduação, 
professor Leonardo Steil, acordou-se que a instância de recurso adequada seria a coordenação do 
curso. Desse modo, o item foi retirado de pauta.   
 
 

� Considerando o avançado das horas e a necessidade do aprofundamento das discussões acerca do 
item 2 da Ordem do Dia, “Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT)”, o 
presidente anunciou  a retomada do item em continuação da sessão a realizar-se no dia 7 de junho, 
às 14h. 
 


