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Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Dácio Roberto Matheus
em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC), Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e Comunicação
No ensejo, convidou professor Gustavo 
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. O pró-reitor adjunto de pesquisa, professor Igor Leite Freire, pass
de Cooperações Institucionais e Convênios
anual da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) r
de atuação da CPCo, bem como
Comissão no ano de 2015: foram 37 solicitações, 15 
recomendações, o que correspondeu a 
as parcerias celebradas entre os anos de
 

2. Professor Peter Maurice Erna Claessens
Conselho Nacional de Saúde 
nas Ciências Humanas e Sociais. 
seres humanos ou os dados de seres humanos
sistema Plataforma Brasil. No entanto, alguma
sujeitas à avaliação do CEP: I 
pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no
de 2011; III - pesquisa que utilize informações de domínio público;
pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem
individual; VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos 
científica; VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem
espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 
identificar o sujeito e VIII - atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou
treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de 
profissionais em especialização.
avaliando a quais pesquisas isso se aplic
Professor Dácio questionou como os pesquisadores interessados poderiam entrar em contato com o 
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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 

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

Roberto Matheus justificou a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontra
em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC), Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e Ministério da Ciência, 

e Comunicação (MCTIC), devendo retornar na quinta
professor Gustavo Martini Dalpian para compor a Mesa

 

reitor adjunto de pesquisa, professor Igor Leite Freire, passou a palavra à chefe da Assessoria 
de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC), Patrícia Guilhermitti, que apresentou
anual da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2015. Relatou

bem como sua composição e passou a detalhar as solicitações analisadas pela 
Comissão no ano de 2015: foram 37 solicitações, 15 das quais aprovadas e 22 aprovadas com 

o que correspondeu a uma variação de 29% em relação ao total. Apresent
entre os anos de 2010 a 2015, cujo valor total atinge

Professor Peter Maurice Erna Claessens informou que fora homologada a Resolução 
 (CNS), que estabelece normas de ética em 

nas Ciências Humanas e Sociais. Acrescentou que, em princípio, todos os estudos que envolvem 
de seres humanos devem passar pelo sistema CEP/CONEP 

sistema Plataforma Brasil. No entanto, algumas categorias de atividade nestas áreas não 
I - pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;

pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro 
pesquisa que utilize informações de domínio público; IV 

pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação 
pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da

pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem
espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 

atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou
treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de 
profissionais em especialização. Acrescentou que o Comitê de Ética em Pesquisa
avaliando a quais pesquisas isso se aplica e está aberto a esclarecer possíveis dúvidas da comunidade

como os pesquisadores interessados poderiam entrar em contato com o 

 

pauta da V 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. 

a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontrava 
em Brasília para reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC), Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e Ministério da Ciência, 

retornar na quinta-feira, dia 23 de junho. 
Dalpian para compor a Mesa. 

a palavra à chefe da Assessoria 
ícia Guilhermitti, que apresentou o relatório 

eferente ao ano de 2015. Relatou o histórico 
a detalhar as solicitações analisadas pela 

aprovadas e 22 aprovadas com 
uma variação de 29% em relação ao total. Apresentou, então, 

e R$ 43.962.982,38. 

homologada a Resolução nº 510 do 
, que estabelece normas de ética em pesquisa, especificamente, 

todos os estudos que envolvem 
pelo sistema CEP/CONEP por meio do 

s categorias de atividade nestas áreas não mais são 
pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; II - 

12.527, de 18 de novembro 
IV - pesquisa censitária; V - 
possibilidade de identificação 

científicos para revisão da literatura 
pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 
atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou 

treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de 
Acrescentou que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ainda está 

esclarecer possíveis dúvidas da comunidade. 
como os pesquisadores interessados poderiam entrar em contato com o 
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Comitê. Apresentou-se o endereço eletrônico destinado a esse fim: cep@ufabc.edu.br e, ainda, foi 
informado que os pesquisadores poderiam procurar os representantes de seus Centros no CEP, cujos 
nomes estão disponíveis na página do Comitê: http://cep.ufabc.edu.br. Professor Dácio, então, 
solicitou que tais informações fossem disseminadas por meio de nota no Comunicare.  

 
 
Ordem do Dia: 
 

1. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 
Após relatoria e apresentação do histórico de discussões por professora Paula Priscila Braga, diversos 
conselheiros encaminharam propostas de alteração, que foram acatadas pela área demandante. Em 
votação, o documento com alterações foi aprovado com 1 voto contrário. 
 
Expediente: 
 

1. 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. 
Professora Paula Ayako Tiba relatou o item, informando que a alteração fora feita mediante demanda 
do próprio ConsEPE. Após discussões, o documento foi encaminhado para a Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária.  
 
 


