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Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus Capelle deu posse
graduação e pós-graduação. 
 

2. Professor Dácio Matheus informou que 
do Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG
 

3. Professor Klaus comunicou que precisaria
encaminhar ao aeroporto, uma vez que teria reunião da 
Instituições Federais de Ensino Superior
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Annibal Hetem Junior 
dificuldades sofridas por um discente para integralizar seu curso. 
Conselho do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas
as regras para integralização de todas as Engenharias em uma única Portaria
problema. 
 

2. Professor Gustavo Dalpian discorre
piloto, elaborado pela UFABC e pelo 
Tecnológico (CNPq) e informou sobre
também, que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
que todas as cotas de bolsas ociosas naquele mo
utilização de cotas CAPES pela UFABC é muito alta e haviam apenas sete cotas 
referentes a dois cursos. Ainda, 
Doutorado (PNPD), mas ressalt
foi de apenas 2%. 

 
3. O representante discente Fábio

realização de suas matrículas em disciplinas. Relatou
informações discrepantes em relação ao período de ajuste, orientações de matrícula, na página 
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad)
que forneceram orientações distintas em relação às reservas de vaga. Acrescent
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

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

Professor Klaus Capelle deu posse e boas vindas aos novos conselheiros representantes discentes da 

Professor Dácio Matheus informou que no dia 20 de abril serão apresentados quatro novos módulos
do Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG-UFABC). 

 
Professor Klaus comunicou que precisaria se ausentar da reunião pouco antes das 17h para se 
encaminhar ao aeroporto, uma vez que teria reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das 

derais de Ensino Superior (Andifes) na manhã seguinte em Brasília

 

rofessor Annibal Hetem Junior respondeu ao informe feito na sessão interior que relatava 
dificuldades sofridas por um discente para integralizar seu curso. Afirmou

ngenharia e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS) decidi
as regras para integralização de todas as Engenharias em uma única Portaria

discorreu acerca do Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), um projeto 
elaborado pela UFABC e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

e informou sobre a realização de um workshop acerca do programa
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

que todas as cotas de bolsas ociosas naquele momento seriam congeladas. Explicou
utilização de cotas CAPES pela UFABC é muito alta e haviam apenas sete cotas 

. Ainda, ocorreu o congelamento de três bolsas do Programa Nacional de Pós
essaltou que, apesar desse cenário, a taxa de retenção de bolsas da UFABC 

representante discente Fábio Willy Parno expôs problemas enfrentados pelos discentes 
atrículas em disciplinas. Relatou erros em relação a horários de disciplinas, 

informações discrepantes em relação ao período de ajuste, orientações de matrícula, na página 
Reitoria de Graduação (ProGrad) que não consideraram novas normativas

orientações distintas em relação às reservas de vaga. Acrescent

 

pauta da III sessão ordinária do 
ederal do ABC, realizada no 

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. 

aos novos conselheiros representantes discentes da 

no dia 20 de abril serão apresentados quatro novos módulos 

 
se ausentar da reunião pouco antes das 17h para se 

Associação Nacional dos Dirigentes das 
(Andifes) na manhã seguinte em Brasília.  

sessão interior que relatava 
Afirmou que, em reuniões do 

ConCECS) decidira-se por unificar 
as regras para integralização de todas as Engenharias em uma única Portaria, sanando assim o 

acerca do Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), um projeto 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

acerca do programa. Informou, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) indicara 

mento seriam congeladas. Explicou que a taxa de 
utilização de cotas CAPES pela UFABC é muito alta e haviam apenas sete cotas em aberto, 

o congelamento de três bolsas do Programa Nacional de Pós-
que, apesar desse cenário, a taxa de retenção de bolsas da UFABC 

problemas enfrentados pelos discentes para a 
erros em relação a horários de disciplinas, 

informações discrepantes em relação ao período de ajuste, orientações de matrícula, na página da 
novas normativas, além de servidores 

orientações distintas em relação às reservas de vaga. Acrescentou que a oferta de 
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disciplinas não respeita os quadrimestres sugeridos e, por diversas vezes, há grande concentração da 
oferta em apenas um quadrimestre e escassez em outros. Salientou que a oferta de disciplinas das 
Engenharias, no período noturno, às sextas-feiras, é praticamente nula. Professor José Fernando 
Queiruga Rey solicitou que os alunos realizassem o mesmo informe na Comissão de Graduação 
(CG), em que há a presença das Coordenações de Curso, de modo que encaminhamentos mais 
práticos pudessem ser realizados. 

 
4. Professora Cristina Fróes de Borja Reis solicitou inversão da pauta, de modo que o item 4 da Ordem 

do Dia, “Apreciação do plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Economia Política 
Mundial” fosse apreciado logo após o item 2, “Apreciação do plano de curso do mestrado em 
Economia”, uma vez que os assuntos são correlatos. A Mesa acatou a solicitação e não houve 
manifestação contrária por parte do Conselho. 
 

5. Professor Edson Pimentel informou que nos últimos três dias de março ocorrera a III Semana do 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC), com a participação de docentes, discentes 
comunidade externa. Acrescentou que houvera grande oportunidade de interação da comunidade 
universiária com o mercado. Agradeceu a equipe de técnicos administrativos do CMCC. Em resposta 
ao informe do discente Fábio, colocou-se à disposição para que tais problemas, quando relacionados 
aos cursos do CMCC, fossem levados a ele. 

 
6. Professor Daniel Pansarelli informou que a UFABC sediará em 2016 o Encontro Nacional do Fórum 

de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 
(FORPROEX) entre os dias 11 e 14 de maio no campus São Bernardo do Campo. Ainda, no dia 12 
de maio, ocorrerá o II Congresso de Extensão Universitária da UFABC (CONEXÃO), que tem por 
finalidade expor os trabalhos e resultados de ações extensionistas e culturais desenvolvidas na 
Universidade. No ensejo, solicitou a inversão de pauta, de modo que o item 5 da Ordem do Dia, 
“Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão Pública, modalidade a 
distância” pudesse ser apreciado logo após o item 1, “Ata da II sessão ordinária de 2016 ocorrida no 
dia 8 de março de 2016”, uma vez que o prazo para cadastramento do Projeto Pedagógico na 
plataforma da Universidade Aberta do Brasil encerrar-se-ia no dia seguinte. A Mesa acatou a 
sugestão e sem manifestação contrária do Conselho, o item passou a ser o segundo da Ordem do Dia. 

 
7. Professor José Fernando Queiruga Rey divulgou a alteração na tutoria do Programa de Educação 

Tutorial Ciência, Tecnologia e Inovação da UFABC (PET/UFABC), que era realizada por professor 
Vinicius Cifú Lopes e passará a ser realizada pela professora Elizabeth Teodorov. Informou, ainda, 
sobre reunião realizada com a Reitoria e as Direções dos Centros para tratar do Almoxarifado de 
Reagentes e dos reagentes vencidos. Tomaram-se decisões acerca do deslocamento de reagentes em 
condições de uso para outros espaços e adequação dos almoxarifados para que atendessem à Lei. 
Comunicou o início, nas próximas semanas, de uma campanha de conscientização de técnicos 
administrativos e docentes para aumentar a segurança nos laboratórios didáticos, evitando possíveis 
acidentes. Relembrou discussão ocorrida na última reunião do ConsEPE, em relação à não renovação 
da apólice de seguros de discentes que realizam estágios, afirmando que uma nova construção de 
mapa de preços revelou valores viáveis para tal contratação.   

 
8. O representante discente Henrique Ferreira dos Santos realizou questionamentos acerca do item 6 da 

Ordem do Dia “Interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressões 
Disciplinares Discentes ao discente de graduação Marcos Vinícius Monteiro da Rocha no processo 
23006.000231/2016-34, de apuração de conduta disciplinar discente.” Após esclarecimentos, o 
conselheiro, solicitou a promoção do item para a Ordem do Dia. Em votação, a solicitação foi 
aprovada com 9 votos favoráveis, 8 contrários e 12 abstenções. Promovido o item à Ordem do Dia, 
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Henrique solicitou inversão na pauta, de modo que o item fosse o segundo a ser discutido, logo após 
a Ata da sessão anterior. Após intervenções, chegou-se a duas propostas: 1) passagem do item para o 
terceiro da Ordem do Dia e 2) passagem do item para o quinto da Ordem do Dia. Em votação, a 
proposta “2” foi aprovada com 14 votos favoráveis, 4 votos favoráveis à proposta “1” e 9 abstenções, 
passando o item a ser o quinto da Ordem do Dia. 
 
 
Ordem do Dia: 
 

1. Ata da II sessão ordinária de 2016, realizada no dia 8 de março de 2016. 
O documento com alterações foi aprovado com 3 abstenções. 
 

2. Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão Pública, modalidade a 
distância. 
Após apresentação da relatoria pelo professor Daniel Pansarelli e discussões, o documento, sem 
alterações, foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

3. Apreciação do plano de curso do mestrado em Economia. 
Relataram o item os professores Gustavo Dalpian e Bruno de Paula Rocha. Após discussões e 
sugestões, o documento alterado foi encaminhado para votação e aprovado com 23 votos favoráveis e 
5 abstenções. 
 

4. Apreciação do plano de curso de pós-graduação ‘stricto sensu’ em Economia Política Mundial. 
Após relatoria realizada por professor Paris Yeros e sugestões de alteração, o documento, com 
alterações, foi encaminhado para votação e aprovado com 20 votos favoráveis, 1 contrário e 4 
abstenções.  
 

5. Interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressões Disciplinares 
Discentes ao discente de graduação Marcos Vinícius Monteiro da Rocha no processo 
23006.000231/2016-34, de apuração de conduta disciplinar discente. 
Dada a ausência do solicitante, o item foi relatado pelo representante discente Fábio Willy Parno. 
Após discussões, o recurso foi encaminhado para votação e não acatado com 4 votos favoráveis ao 
recurso discente, 20 contrários e 1 abstenção. 
 

6. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Gestão. 
O relator, professor José Fernando Queiruga Rey, passou a palava ao vice-diretor do CECS, professor 
Harki Tanaka, que solicitou a retirada de pauta.  
 
 
Expediente: 
 

1. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 
Professor Dácio Roberto Matheus salientou que o item encontrava-se já há duas reuniões no 
Expediente, não conseguindo ser apreciado. Questinou a área demandante se acataria uma promoção 
à Ordem do Dia, e, caso se julgasse necessário, nela mantido por mais de uma sessão. Acatada a 
sugestão e em não havendo manifestação contrária por parte do Conselho, acordou-se que o item 
comporá a Ordem do Dia da próxima sessão.  


