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Sinopse VI sessão ordinária/ConsEPE
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 
realizada no dia 12 de julho 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 Dácio Roberto Matheus justificou a ausência do

encontrava em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação
Denise Consonni para compor a Mesa
 

2. Informou que esteve em reunião junto ao Ministério Público Federal (MPF) de São Bernardo do 
Campo, uma vez que a UFABC solicitara
entornos da Universidade. Acrescentou que a reunião fora muito produtiva e que o MPF apoiará 
a UFABC, emitindo recomendações às Prefeituras 
 
Informes dos Conselheiros:

1. O representante discente de graduação, Henrique Ferrei
UFABC iniciativas de alunos e entidades que  promovem 
discentes. Porém, tal iniciativa fora interrompida, uma vez que os 
reservar salas de aula enquanto a transgressão de outro discente, que oferecia aulas nas 
dependências da UFABC mediante pagamento
afirmou que o assunto cheg
apurados. Comprometeu-se a estabelecer maneiras de registrar as atividades idôneas para que 
não fossem mais interrompidas em tais casos
 
Ordem do Dia: 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 10 de maio e 7 de
Após solicitações de correções
aprovado com 3 abstenções. 
 

2. Ata da V sessão ordinária de 2016, reali
Não havendo manifestações, o documento foi 
abstenções. 
 

3. Alteração da Resolução ConsEPE nº 139, de 27 de setembro de 2012, que regulamenta as 
normas para criação, alteração e extinção de disciplinas dos Cursos de Graduação da UFABC
A representante dos técnicos administrativos, Andréia Silva, 
favorável à aprovação do documento, acatadas as alterações propostas
propostas de alteração, as quais foram acatadas pela área demandante, o documento foi 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI sessão ordinária do 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, 

realizada no dia 12 de julho 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 

Matheus justificou a ausência do professor Klaus Capelle, que se 
encontrava em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da 

Inovação e Comunicação (MCTIC). No ensejo, convidou a professora 
Denise Consonni para compor a Mesa. 

Informou que esteve em reunião junto ao Ministério Público Federal (MPF) de São Bernardo do 
a UFABC solicitara auxílio do órgão em relação às ações de segurança nos 

entornos da Universidade. Acrescentou que a reunião fora muito produtiva e que o MPF apoiará 
a UFABC, emitindo recomendações às Prefeituras das cidades em que há 

: 
O representante discente de graduação, Henrique Ferreira dos Santos, mencionou haver
UFABC iniciativas de alunos e entidades que  promovem “aulões” e minicursos gratuitos para os 

ativa fora interrompida, uma vez que os discentes foram impedidos de 
reservar salas de aula enquanto a transgressão de outro discente, que oferecia aulas nas 
dependências da UFABC mediante pagamento, estivesse sendo apurada. 
afirmou que o assunto chegara ao conhecimento da Reitoria e que os fatos

se a estabelecer maneiras de registrar as atividades idôneas para que 
não fossem mais interrompidas em tais casos. 

Ata da IV sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 10 de maio e 7 de
Após solicitações de correções ortográficas, o documento foi encaminhado para 

 

Ata da V sessão ordinária de 2016, realizada no dia 21 de junho de 2016
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 

Alteração da Resolução ConsEPE nº 139, de 27 de setembro de 2012, que regulamenta as 
normas para criação, alteração e extinção de disciplinas dos Cursos de Graduação da UFABC

cos administrativos, Andréia Silva, realizou relato e emitiu parecer 
favorável à aprovação do documento, acatadas as alterações propostas. Após discussões e novas 
propostas de alteração, as quais foram acatadas pela área demandante, o documento foi 

hado para votação e aprovado por unanimidade. 

 

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

realizada no dia 12 de julho 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 

professor Klaus Capelle, que se 
encontrava em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da 

). No ensejo, convidou a professora 

Informou que esteve em reunião junto ao Ministério Público Federal (MPF) de São Bernardo do 
lio do órgão em relação às ações de segurança nos 

entornos da Universidade. Acrescentou que a reunião fora muito produtiva e que o MPF apoiará 
das cidades em que há campi e ao MEC. 

ra dos Santos, mencionou haver na 
e minicursos gratuitos para os 
discentes foram impedidos de 

reservar salas de aula enquanto a transgressão de outro discente, que oferecia aulas nas 
, estivesse sendo apurada. Professor Dácio 

ia e que os fatos estavam sendo 
se a estabelecer maneiras de registrar as atividades idôneas para que 

Ata da IV sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 10 de maio e 7 de junho de 2016. 
encaminhado para votação e 

zada no dia 21 de junho de 2016. 
votação e aprovado com 3 

Alteração da Resolução ConsEPE nº 139, de 27 de setembro de 2012, que regulamenta as 
normas para criação, alteração e extinção de disciplinas dos Cursos de Graduação da UFABC. 

realizou relato e emitiu parecer 
Após discussões e novas 

propostas de alteração, as quais foram acatadas pela área demandante, o documento foi 


