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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IX sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 18 de outubro 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 informou que está em estudo a reestruturação da pauta dos Conselhos 
Superiores e provavelmente a partir da próxima sessão ordinária do ConsEPE serão realizados 
testes com essa nova estrutura. 
 

2) Comunicou ainda sobre as negociações acerca do Orçamento da UFABC, situação que 
chegou ao limite com o Ministério da Educação, mesmo estando muito abaixo do necessário. 
Nesse momento as conversas estão ocorrendo com parlamentares que podem solicitar 
emendas. Informou que, em contato com o presidente da Comissão de Educação e com o 
deputado Alexandre Leite, foi solicitada uma emenda de R$ 500 milhões e à Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara dos Deputados foi solicitado 
mais R$ 400 milhões, esses valores são para serem utilizados entre as 63 universidades 
federais. Ressaltou que as duas Comissões aprovaram os pedidos e agora a solicitação 
avançará para as demais instâncias.  
 

Informes dos Conselheiros: 
 

1) O representante dos discentes de graduação Fábio Willy informou que há alguns cursos que 
estão divulgando seus planejamentos de acordo com os projetos pedagógicos que ainda estão 
aguardando aprovação. Solicitou para que esses cursos ou aguardem a aprovação ou deem 
mais de uma opção de planejamento, um de acordo com o projeto pedagógico vigente e outro 
considerando o projeto pedagógico futuro. 

 
Ordem do Dia: 
 

1) Ata da VIII sessão ordinária de 2016, realizada no dia 27 de setembro de 2016. 
Não houve manifestações. Após votação, o documento foi aprovado com 4 abstenções. 
 

2) Revisão do Projeto Pedagógico das Engenharias. 
Professor Annibal Hetem apresentou nova versão do documento, considerando e 
contemplando as discussões anteriores. Foram sugeridas diversas correções do texto e 
propostas de alteração, que foram acatadas. Outras alterações foram encaminhadas para 
votação. Finalizadas as discussões o documento, com todas as alterações, foi votado e 
aprovado com 1 abstenção. 
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3) Minuta de Resolução que Regulamenta o Programa de Assistência ao Ensino da UFABC.  

Professor Klaus Frey informou que iria substituir a relatora, professora Cristina Froés, que 
não pode comparecer à reunião. Leu a relatoria e apresentou as propostas de alteração. Após 
discussões e esclarecimentos da área demandante, o documento, com alterações, foi votado e 
aprovado por unanimidade.  

 
4) Calendário Acadêmico 2017. 

Professor Pedro Galli apresentou a proposta e prestou esclarecimentos. Após discussões, o 
calendário, sem alterações, foi aprovado por unanimidade.  
 

Expediente: 
 
Neste momento, solicitou-se a inversão dos assuntos do expediente, tendo em vista que a discente 
Jacqueline Anjolim, relatora, ainda não estava presente. Sem manifestações contrárias, a Mesa 
acatou a solicitação.  

 
1) Retificação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação; 

Bacharelado em Ciências Biológicas; Bacharelado em Física; Bacharelado em Matemática; 
Bacharelado em Neurociência; Bacharelado em Políticas Públicas; Bacharelado em Química; 
Bacharelado em Relações Internacionais; Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); 
Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Física e Licenciatura em Química.  
Professor Leonardo José Steil apresentou e explicou as retificações propostas. Foram 
prestados esclarecimentos e, após discussões, o assunto foi promovido à Ordem do Dia e as 
retificações, exceto a ementa da disciplina Introdução à Física Médica, que será deliberada em 
outro momento, foram votadas e aprovadas por unanimidade.   

 
2) Interposição de recurso contra a decisão de advertência recebida pela discente Jacqueline 

Anjolim, como resultado do Processo 23006.001132/2016-70, julgado pela Comissão de 
Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação. 
Discente Jacqueline apresentou o histórico do seu Processo, explicou os motivos quanto ao 
seu pedido e ressaltou desejar, ainda, solicitar que seja estudada uma maneira de os alunos 
continuarem a compartilhar seus conhecimentos de forma acessível. Professor Klaus Capelle 
esclareceu que será publicada uma portaria permitindo às entidades, tal como empresas 
juniores, prestar serviços de ensino de línguas ou informática, por meio da agência de 
inovação, de maneira legal. Após exposições de posicionamentos e discussões, o assunto, 
após consulta ao Conselho, foi promovido à Ordem do Dia. Após, foram votadas as propostas 
de manter a advertência, com 7 votos favoráveis ou revogá-la, 13 votos favoráveis. Portanto, 
a advertência foi revogada.  

 


