
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha· Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 
 
 

Sinopse VIII sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VIII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada 
no dia 27 de setembro 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, Santa Terezinha, Santo 
André. 
 

Informes da Reitoria: 
1. Professor Klaus Capelle informou a intensa programação acadêmica, cultural e festiva ocorrida por 

ocasião da celebração dos dez anos de atividades da UFABC. Parabenizou a Universidade e a todos 
que fazem parte dessa comunidade. 
 

2. Mencionou que, na quarta-feira, dia 21 de setembro, a Universidade recebera mais um 
reconhecimento internacional, no Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-
2017, uma instituição britânica reconhecida por elaborar anualmente o ranking mais conceituado de 
universidades do mundo. Acrecentou que, pela primeira vez, a UFABC fora incluída no THE, em 
uma faixa que a classifica entre as 601 a 800 melhores universidades do mundo. Relatou, ainda, 
que, no Brasil, a UFABC alcançara o terceiro lugar, junto a outras nove universidades na mesma 
faixa de classificação, apenas atrás da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).  
 

3. Ainda sobre a semana de comemorações, destacou a realização da Mesa Redonda, cujo tema 
centrara-se no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e que contara com a presença e depoimentos 
dos ex-reitores da UFABC Luiz Bevilacqua, Adalberto Fazzio e Helio Waldman. Dada a 
importância e relevância do assunto, informou que se organizaria uma exposição das filmagens do 
evento no próximo dia 11 de outubro, às 14h, em uma sessão conjunta dos Conselhos Superiores. 
Informou que os conselheiros receberiam a convocação para o evento posteriormente e solicitou 
que convidassem seus respectivos suplentes. Finalizou, informando que a IX sessão ordinária 
continuava marcada para o dia 18 de outubro. 
 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Annibal Hetem Júnior relatou que, na semana anterior, havia sido finalizado o processo 
de exoneração do docente do curso de Engenharia Aeroespacial, Juan Carlos Cutipa Luque, 
desfalcando o quadro de docentes do curso e dificultando a oferta de disciplinas. Ainda, solicitou a 
inversão da pauta, de modo que o item 4 da Ordem do Dia passasse a ser o segundo. A proposta não 
foi secundada, permanecendo a ordem original da pauta.  
 

2. Professor Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo informou estarem abertas, até o dia 30 de 
setembro, as inscrições para representantes no Comitê de Extensão Universitária. Acrescentou 
serem necessários, ainda, candidatos para representação das categorias: docente do Centro de 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC), docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
(CCNH) e discente de pós-graduação. Solicitou que os conselheiros auxiliassem na divulgação e 



 

2 

 

acrescentou que todas as infomações pertinentes ao processo constavam na página da Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura (ProEC). 
 

3. O representante discente, Fábio Willy Parno, divulgou dois projetos do Diretório Central de 
Estudantes da UFABC (DCE-UFABC): o “Precisamos falar sobre a UFABC”, uma página no 
Facebook, em que os membros da comunidade, de maneira anônima, podem relatar problemas que 
enfrentam e enfrentaram em relação à Universidade; e o “Você sabia”, também uma página no 
Facebook, com a finalidade de orientar os discentes acerca de Resoluções e outras normativas, bem 
como acerca do funcionamento da Corregedoria-seccional e da Comissão de Ética da UFABC. 
Ainda, solicitou aos docentes que preparassem os planos e cronogramas das disciplinas durante o 
período de recesso, de modo que eles pudessem ser apresentados aos discentes no início dos 
quadrimestres, o que, em muitos casos, não vem ocorrendo. Em mais um informe, relatou a 
utilização de um termo incorreto para se referir às pessoas com deficiência no Edital que estabelece 
as normas do Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 
referente ao ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2017, publicado no Boletim de Serviço nº 
585, de 2 de setembro de 2016.  Por fim, leu o relato de um discente do curso de Engenharia de 
Gestão que teve problemas com seu orientador do Trabalho de Graduação (TG). Professor Klaus 
parabenizou o DCE e solicitou que os relatos fossem encaminhados à Coordenação do curso em 
questão e para a Pró-Reitoria de Graduação.  
 

4. Professor Pedro Galli Mercadante relatou problemas na alocação das disciplinas Ciência, 
Tecnologia e Sociedade e  Introdução à Probabilidade e Estatística do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia (BC&T), detalhando os motivos e consequências. Informou, ainda, que buscaria ofertar 
mais disciplinas em inglês no BC&T. 

 
5. A representante dos técnicos administrativos, Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza passou 

a palavra para a servidora técnico-administrativa Deonete Rodrigues Nagy, que afirmou que, em 
seu trabalho, realizava a contagem de créditos e fornecia orientações aos alunos em relação às 
matrizes curriculares. Acrescentou que, nos últimos quadrimestres, já foram ofertadas disciplinas do 
Projeto Pedagógico novo, o que confundiu os alunos. Ainda, informou ter recebido o relato de uma 
discente, que afirmava que o docente de uma disciplina havia dito, em sala de aula, que a disciplina 
seria exclusiva para os alunos de determinados cursos, solicitando que os outros discentes se 
retirassem. Refletiu não haverem, pelo Projeto Pedagógico da UFABC, disciplinas de cursos, mas, 
sim, ofertadas por cursos, sendo que todos os discentes poderiam cursar quaisquer disciplinas. 

 
6. Professora Denise Consonni informou estar coordenando o Grupo de Trabalho responsável pela 

revisitação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC. Mencionou o Projeto de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2022, que define as metas a serem alcançadas nesse 
período. Em contraposto, afirmou que o PPI é um documento atemporal datado de 2006, quando o 
que havia era, apenas, o plano das ideias. Agora, porém, após dez anos de atividades, mostrou-se 
necessária a revisão do documento, de modo a agregar a ele os conhecimentos adquiridos pela 
comunidade acadêmica desde sua concepção orginal. Convidou todos a contribuírem. 

 
7. Professor Edson Pinheiro Pimentel comentou o informe de professor Pedro, retificando que, 

enquanto diretor do CMCC, sugeriu o fechamento da turma que não possuía docente alocado antes 
do período de ajustes de matrícula. Acrescentou que diversas áreas da Universidade estavam 
conversando a fim de se criarem mecanismos de verificação de falhas que permitam a resolução 
antecipada de problemas. 
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8. Professora Paula Ayako Tiba solicitou a inversão da ordem dos itens 2 e 3 três da pauta. Secundada, 
a solicitação foi encaminhada para votação e aprovada com um voto contrário e uma abstenção. 
 
Ordem do Dia: 

1. Ata da VII sessão ordinária de 2016, realizada no dia 9 de agosto 2016. 
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 
abstenção. 
 

2. Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência da Computação. 
Relataram o item os professores Amaury Kruel Budri, Paula Ayako Tiba e Letícia Rodrigues 
Bueno, coordenadora do curso.  Professora Letícia solicitou, ainda, a revogação do Ato Decisório 
do ConsEPE nº 27. Em discussão, houve propostas de alterações, que foram acatadas pela área 
demandante. Findas as discussões, o Projeto Pedagógico encaminhado para votação e  aprovado por 
unanimidade. Professor Klaus questionou o Conselho sobre a deliberação da revogação do Ato 
Decisório do ConsEPE nº 27. Não houve manifestações contrárias, após esclarecimentos, a 
revogação do Ato decisório do ConsEPE nº 27 foi votada e aprovada por unanimidade.  
 

3. Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. 
Professora Paula Tiba relatou o item, afirmando não possuir quaisquer observações em relação ao 
documento, assim como professor Alexei Magalhães, coordenador do curso. Em discussão, foram 
realizadas algumas sugestões de alteração, que foram acatadas pela área demandante. O documento 
foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 

4. Revisão do Projeto Pedagógico das Engenharias. 
Relataram o item os professores Paula Tiba e Annibal Hetem Júnior. Após questionamentos e 
propostas de alteração, as quais foram acatadas pelos demandantes, iniciou-se uma discussão acerca 
do Núcleo Comum das Engenharias. Não se chegando a um consenso no que se refere a isso, 
professor Klaus informou que as discussões, acerca desse ponto, continuariam na próxima sessão 
ordinária deste Conselho, a ser realizada no dia 18 de outubro, sendo mantidas as inscrições 
realizadas e que não contempladas.   
 

� Considerando o avançado das horas, acordou-se que os assuntos restantes da pauta serão 
incorporados à pauta da IX sessão ordinária do ConsEPE, a ser realizada no dia 18 de outubro de 
2016. 
 


