
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 X sessão ordinária/ConsEPE 

1 

 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da X sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 22 de novembro 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 Matheus comunicou a ausência do professor Klaus Capelle, que se 
encontrava em Brasília para reuniões com o Ministério da Educação (MEC) e com a 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES). Convidou professora Denise Consonni para compor a mesa. 
 

2) Passou a palavra para a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que informou a necessidade de 
indicação de representante discente para o Conselho Técnico-Científico do Núcleo de 
Tecnologias Educacionais (CTC do NTE), em atendimento ao que dispõe a Resolução ConsUni 
nº 168.  Acordou-se com os discentes que a indicação será encaminhada até a próxima terça-feira, 
29 de novembro à Divisão de Conselhos. 
 

Informes dos Conselheiros: 
 

1) Professora Paula Tiba informou que o Edital de Ingresso, aprovado pelo Ato Decisório 
ConsEPE nº 129, sofreu algumas alterações em virtude de mudanças na inserção de dados do 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Apresentou as mudanças e prestou esclarecimentos. 
Após comentários, a errata foi ratificada pelo Conselho.  
 

Ordem do Dia: 
 

1) Ata da IX sessão ordinária de 2016, realizada no dia 18 de outubro de 2016. 
Não houve manifestações. Após votação, o documento foi aprovado com 3 abstenções. 
 

2) Retificações pendentes referentes à Física Médica no Projeto Pedagógico do curso de 
Bacharelado em Física. 
Professora Paula Tiba informou que o assunto foi deliberado na última reunião deste 
Conselho, quando houve algumas dúvidas concernentes à Física Médica, que foram sanadas 
posteriormente. Não havendo outros questionamentos, os pontos ainda não aprovados da 
retificação foram encaminhados para votação e aprovados por unanimidade. 
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3) Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT). 
Professor Francisco de Assis Comaru apresentou a relatoria e posicionou-se favorável à 
aprovação da proposta. Foram feitos esclarecimentos e elogios ao documento. Não havendo 
mais comentários, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

4) Revisão do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Professora Ana Paula Romani relatou o projeto, fez sugestão de modificação e posicionou-se 
favorável à aprovação. Foram apresentados, ainda, os rearranjos de disciplinas e sanadas 
dúvidas. Findas as discussões, o documento, com alteração proposta pela demandante, foi 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

5) Revisão do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia.  
Professor Fernando Cássio apresentou o documento, pontuando a maturidade da proposta e 
posicionando-se favorável a sua aprovação. Findas as discussões, o documento foi 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

6) Proposta de oferta do curso de Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) para o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). 
Professor Edson Pimentel relatou o assunto, apresentando seu parecer e realizando sugestões 
à proposta. Em discussão, foram levantados questionamentos e, a esses, prestados 
esclarecimentos.  Não havendo consenso e, a pedido da área demandante, o item será 
deliberado na próxima reunião deste Conselho. Acordou-se que, embora não estejam 
finalizadas as discussões nesta Instância, o assunto será discutido paralelamente pelo 
Conselho Universitário (ConsUni).  


