
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 

 

 

Ata nº 001/2017/Extraordinária/ConsUni 

1 

 
 

Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Bloco A, 1 

Torre 1 - 1º andar da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 

Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a I sessão extraordinária do Conselho Universitário 3 

(ConsUni) da UFABC do ano 2017, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, 4 

Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor 5 

de pós-graduação; Ana Cláudia Andreotti, representante suplente discente de pós-graduação; 6 

Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 7 

Aplicadas (CECS); Arilson da Silva Favareto, representante docente do CECS; Arnaldo 8 

Rodrigues dos Santos Júnior, representante suplente docente do Centro de Ciências Naturais e 9 

Humanas (CCNH); Bruno da Rocha Rodrigues Costa, representante discente de graduação; 10 

Cedric Rocha Leão, representante docente do CECS; Charles Morphy Dias dos Santos, 11 

representante docente do CCNH; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson 12 

Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo 13 

Gueron, representante suplente docente do CMCC; Eduardo Peres Novais de Sá, representante 14 

docente do CCNH; Fernando Costa Mattos, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 15 

afirmativas; Fernando Rocha Nogueira, representante suplente docente do CECS; Francisco de 16 

Assis Zampirolli, representante suplente docente do CMCC; Giorgio Romano Schutte, 17 

representante docente do CECS; Igor Leite Freire,  pró-reitor adjunto de pesquisa; Isis Mustafá 18 

de Assis, representante discente de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do 19 

CMCC; Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; João Gabriel Coelho, 20 

representante discente de graduação; José Antonio Souza, representante docente do CCNH; José 21 

Carlos Dugo, pró-reitor adjunto de administração;  Kleber Ferreira, representante dos técnicos 22 

administrativos; Luciana Rodrigues. Fagnoni Costa Travassos, representante suplente docente do 23 

CECS; Luciano Soares da Cruz, representante suplente docente do CCNH; Luis Paulo Barbour 24 

Scott, representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 25 

representante dos técnicos administrativos; Max Mario Fuhlendorf, representante  discente de 26 

pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, representante discente de graduação; Paula Ayako 27 

Tiba, pró-reitora de graduação; Renata Silva, representante suplente dos técnicos 28 

administrativos; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC; Rodrigo 29 

Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, representante docente do CCNH; Ronei Miotto, diretor do 30 

CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos administrativos; Tatiana Ferreira, 31 

representante docente do CMCC e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de 32 

planejamento e desenvolvimento institucional. Ausências justificadas: Dácio Roberto Matheus 33 

vice-reitor;  Luis Paulo Bresciani, representante da comunidade civil e Maria Elisa Ravagnani 34 

Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil. Ausentes: Não há. Não votantes: 35 

Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Patrícia Guilhermitti Pereira, representante 36 

suplente dos técnicos administrativos e Soraya Cordeiro; secretária-geral. Apoio 37 

administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos,  Daniely Dias 38 

Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração e Thiene Pelosi Cassiavillani 39 

secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após 40 
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cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h15, justificando a ausência do vice-reitor, 41 

professor Dácio, que se encontra em viagem. No ensejo, convida professor Ronei Miotto para 42 

compor a Mesa. Informa haver três assuntos em pauta, os quais já foram amplamente discutidos. 43 

Passa a palavra à secretária-geral, Soraya, que explica os procedimentos que serão adotados 44 

nesta reunião.  Por fim, ressalta que, após as votações dos itens de pauta, será necessário que o 45 

Conselho delibere acerca da composição das Comissões Eleitoral e Organizadora. Ordem do 46 

Dia: Minuta de resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de opinião 47 

não vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor. O relator, professor Arnaldo, realiza a leitura, 48 

na íntegra, de seu parecer. Professor Klaus ressalta que o relato possui cinco destaques, que serão 49 

votados na sequência em que aparecem na resolução, exceto a fórmula, cuja votação será 50 

realizada por último. Então, prossegue à votação: 1 ) item 1.3: a) proposta original e do relator: 51 

“Servidores ou alunos pertencentes a mais de uma categoria poderão participar das pesquisas de 52 

opinião em apenas uma delas, considerando: os itens 1.3.1. 1.3.2 e 1.3.1.”; b) proposta 53 

alternativa: “Servidores ou alunos pertencentes a mais de uma categoria serão consultados por 54 

um período de 10 dias quanto a sua opção para qual categoria desejarão votar. Aos que não 55 

fizerem sua opção será considerado: os itens 1.3.1. 1.3.2 e 1.3.1”. Secundada. Em votação, a 56 

proposta “a” é aprovada com 33 votos favoráveis, 1 voto favorável à proposta “b” e 5 57 

abstenções; 2) item 1.4: a) proposta original e do relator: utilização de sistema on-line para 58 

pesquisa de intenção de voto; b) proposta alternativa: utilização de urnas eletrônicas para a 59 

pesquisa de intenção de votos. Secundada. Em votação, a proposta “a” é aprovada com 31 votos 60 

favoráveis, 4 votos favoráveis à proposta “b” e 3 abstenções; 3) item 3.2: a) proposta original: 61 

“Os resultados serão apresentados pelos valores absolutos dos votos em cada chapa, por cada 62 

categoria e pelo índice resultante da pontuação da i-ésima chapa calculada da seguinte forma”; b) 63 

proposta alternativa: “Os resultados serão apresentados pelos valores absolutos dos votos em 64 

cada chapa, por cada categoria e para o caso dos docentes, por Centro e pelo índice resultante da 65 

pontuação da i-ésima chapa calculada da seguinte forma:”. Secundada. Em votação, a proposta 66 

“a” é aprovada com 21 votos favoráveis, 12 votos favoráveis à proposta “b” e 5 abstenções. 4) 67 

inclusão de item 3.3, com a seguinte redação: “Em havendo mais de duas chapas inscritas e caso 68 

nenhuma das chapas obtenha mais de 50% das intenções de votos, haverá segundo turno entre as 69 

duas chapas mais votadas, conduzido pela mesma Comissão Organizadora.” Secundada. Em 70 

votação, houve 25 votos contrários à inclusão, 5 favoráveis e 9 abstenções e 5) item 3.2.1. 71 

Professor Klaus afirma que o item foi o ponto com maior discussão em todo o processo. 72 

Apresenta as 4 (quatro) propostas para o item: a) P(i) = 0,33 x [VProf(i)/Prof] + 0,33 x 73 

[VAlun(i)/Alun] + 0,33 x [VTA(i)/TA]; b) P(i) = 0,70 x [VProf(i)/Prof] + 0,15 x 74 

[VAlun(i)/Alun] + 0,15 x [VTA(i)/TA]; c) P(i) = 0,50 x [VProf(i)/Prof] + 0,25 x 75 

[VAlun(i)/Alun] + 0,25 x [VTA(i)/TA]; e d) sem fórmula. Para esse item, professor Klaus 76 

informa que verificará por votação, primeiramente, se o Conselho é favorável ou contrário à 77 

proposta “d) sem fórmula”, uma vez que, se aprovada, não há necessidade de se votar as outras 78 

propostas. Em votação,  os conselheiros se manifestam da seguinte forma: (I) favoráveis: 79 

Annibal Hetem Júnior; Eduardo Peres Novais de Sá; Jeroen Schoenmaker; José Antonio Souza; 80 

Igor Leite Freire e Luciano Soares da Cruz; (II) contrários: Arilson da Silva Favareto; Bruno da 81 

Rocha Rodrigues Costa; Cedric Rocha Leão; Charles Morphy Dias dos Santos; Daniel 82 

Pansarelli; Edson Pimentel; Fernando Costa Mattos; Luciana Travassos; Giorgio Romano 83 

Schutte; Isis Mustafa de Assis; Itana Stiubiener; Fernando Rocha Nogueira; João Gabriel 84 

Coelho; José Carlos Dugo; Kleber Ferreira; Renata Silva; Luis Paulo Barbour Scott; Maria Isabel 85 
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Delcolli; Max Mario Fuhlendorf; Paloma Breit dos Santos; Paula Ayako Tiba; Eduardo Gueron; 86 

Roberto Venegeroles Nascimento; Rodrigo Cunha; Ronny Maciel de Mattos; Tatiana Lima 87 

Ferreira; Ana Claudia Andreotti; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior e Francisco de Assis 88 

Zampirolli; (III) abstenções: Klaus Capelle; Alexandre Hiroaki Kihara; Ronei Miotto e Arnaldo 89 

Rodrigues dos Santos Júnior. Assim, a proposta “d” não é aprovada, pois teve 29 votos 90 

contrários; 6 votos favoráveis e 4 abstenções. Considerando o resultado da votação anterior, 91 

professor Klaus explica que colocará as três propostas em votação simultaneamente. A votação 92 

será nominal declarada por cada conselheiro, que deverá informar o nome e a proposta na qual 93 

estão votando ou abstenção. Em votação, os conselheiros manifestam-se da seguinte forma: (I) 94 

favoráveis à proposta “a”, pela fórmula P(i) = 0,33 x [VProf(i)/Prof] + 0,33 x [VAlun(i)/Alun] + 95 

0,33 x [VTA(i)/TA]: Ana Cláudia Andreotti; Bruno da Rocha Rodrigues Costa; Charles Morphy 96 

Dias dos Santos; Daniel Pansarelli; Fernando Costa Mattos; Fernando Rocha Nogueira; Giorgio 97 

Romano Schutte; Isis Mustafá de Assis; João Gabriel Coelho; José Carlos Dugo; Kleber Ferreira; 98 

Luciana Rodrigues Fagnoni Costa Travassos; Luis Paulo Barbour Scott; Maria Isabel Mesquita 99 

Vendramini Delcolli; Max Mario Fuhlendorf; Paloma Breit dos Santos; Paula Ayako Tiba; 100 

Renata Silva; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha; Ronny Maciel de Mattos; Tatiana Lima 101 

Ferreira e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior; (II) favoráveis à proposta “b”, pela fórmula 102 

P(i) = 0,70 x [VProf(i)/Prof] + 0,15 x [VAlun(i)/Alun] + 0,15 x [VTA(i)/TA]: Roberto 103 

Venegeroles Nascimento; (III) favoráveis à proposta “c”, pela fórmula P(i) = 0,50 x 104 

[VProf(i)/Prof] + 0,25 x [VAlun(i)/Alun] + 0,25 x [VTA(i)/TA]: Arilson da Silva Favareto; 105 

Cedric Rocha Leão; Eduardo Gueron; Eduardo Peres Novais de Sá; Francisco de Assis 106 

Zampirolli; Igor Leite Freire; Itana Stiubiener; Jeroen Schoenmaker; José Antonio Souza e 107 

Luciano Soares da Cruz e (IV) abstenções: Alexandre Hiroaki Kihara; Annibal Hetem Júnior; 108 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior; Edson Pinheiro Pimentel; Klaus Capelle e Ronei Miotto. 109 

Assim, a proposta “a” é aprovada por maioria absoluta, com 22 votos favoráveis, 1 voto 110 

favorável à proposta “b”, 10 votos favoráveis à proposta “c” e 6 abstenções. Havendo a maioria 111 

absoluta para uma única proposta, professor Klaus afirma não ser necessária a votação das duas 112 

propostas mais votadas. Professor Arnaldo justifica sua abstenção, informando possuir opinião 113 

diversa de seu companheiro de chapa. Assim, ambos acordaram que se absteriam na votação. 114 

Passa-se então, à votação do documento como um todo. Em votação, o item é aprovado com 31 115 

votos favoráveis e 7 abstenções.  Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a 116 

elaboração de lista tríplice para diretor e vice-diretor de Centro. O relator, professor Charles 117 

Morphy, realiza a leitura de seu Parecer na íntegra. Ele explica que todas as sugestões realizadas 118 

pelos conselheiros foram acatadas pela área demandante, com exceção do item 10.1, para o qual 119 

houve proposta de alteração da redação para: “Concluídos os trabalhos dos Colégios Eleitorais, 120 

estes, com o auxílio das Comissões Eleitorais, encaminharão as listas tríplices e documentos 121 

referentes aos respectivos processos aos Centros que, posteriormente, os encaminharão à 122 

Reitoria.” Quanto à sugestão, o relator posiciona-se favoravelmente à redação original: 123 

“Concluídos os trabalhos dos Colégios Eleitorais, estes, com o auxílio das Comissões Eleitorais, 124 

encaminharão as listas tríplices e documentos referentes aos respectivos processos à Reitoria.”. 125 

Em discussão, nenhum conselheiro secunda a proposta alternativa. Desse modo e não havendo 126 

destaques a serem votados, o documento como um todo é encaminhado para votação e aprovado 127 

com 34 votos favoráveis e 3 abstenções. Minuta de resolução que estabelece as normas gerais 128 

para a realização de pesquisas de opinião não vinculantes para escolha de diretores e vice-129 

diretores de Centro.
 
O relator, professor Charles Morphy, realiza a leitura de seu Parecer na 130 
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íntegra, indicando ser necessária correção na fórmula da proposta “A” do item 3.2.1, conforme: 131 

“P(i) = 0,33 x [VProf(i) / Prof] + min [0,33/Alun, 0,33/Prof] xVAlun(i) + min [0,33/TA, 132 

0,33/Prof] x VTA(i)”. Professor Klaus informa que a votação será conduzida da mesma maneira 133 

que ocorreu com o item 1 da Ordem do Dia, votando-se os destaques em ordem, exceto o item 134 

3.2.1, cuja votação será a última. Então, passam-se aos destaques: 1) item 1.2.3: a) proposta 135 

original e do relator: “técnicos administrativos efetivos da UFABC, lotados no Centro em 136 

questão” e b) proposta alternativa: “técnicos administrativos efetivos da UFABC”. A proposta 137 

“b” é retirada pela proponente  Renata Silva, não sendo necessária a votação deste destaque, 138 

tampouco a do destaque referente ao item 1.4; 2) item 1.3: a) proposta original e do relator: 139 

“Servidores e alunos pertencentes a mais de uma categoria poderão participar das pesquisas de 140 

opinião, considerando” e b) proposta alternativa: “Servidores ou alunos pertencentes a mais de 141 

uma categoria serão consultados por um período de 10 dias quanto a sua opção para qual 142 

categoria desejarão votar. Aos que não fizerem sua opção será considerado”. A proposta não é 143 

secundada por qualquer conselheiro, não sendo encaminhada, portanto, para votação; 3) item 144 

1.5: a) proposta original e do relator: utilização de sistema on-line para pesquisa de intenção de 145 

voto; b) proposta alternativa: utilização de urnas eletrônicas para a pesquisa de intenção de votos. 146 

Secundada. Em votação, a proposta “a” é aprovada com 30 votos favoráveis, 2 votos contrários e 147 

6 abstenções; 4) item 3.3: a) proposta original e do relator: “Os participantes que pertencem a 148 

mais de uma categoria só serão considerados na categoria na qual fizeram a opção para a 149 

pesquisa de opinião conforme item 1.3. deste Anexo.”; b) proposta alternativa: “Em havendo 150 

mais de duas chapas inscritas e caso nenhuma das chapas obtenha mais de 50% das intenções de 151 

votos, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas, conduzido pela mesma Comissão 152 

Organizadora;”. A proposta não é secundada por qualquer conselheiro, não sendo, portanto, 153 

encaminhada para votação e 5) item 3.2.1: professor Klaus afirma haver quatro propostas para o 154 

item: a) P(i) = 0,33 x [VProf(i) / Prof] + min [0,33/Alun, 0,33/Prof] xVAlun(i) + min [0,33/TA, 155 

0,33/Prof] x VTA(i); b) P(i) = 0,70 x [VProf(i) / Prof] + min [0,15/Alun, 0,70/Prof] x VAlun(i) + 156 

min [0,15/TA, 0,70/Prof] x VTA(i); c) P(i) = 0,50 x [VProf(i) / Prof] + min [0,25/Alun, 157 

0,50/Prof] x VAlun(i) + min [0,25/TA, 0,50/Prof] x VTA(i) e d) sem fórmula. Em discussão, é 158 

realizada uma nova proposta de que o Conselho defina, em votação, a porcentagem que será 159 

utilizada para o peso dos votos dos alunos e, para votos de servidores docentes e técnico-160 

administrativos, considerem-se os votos individuais. Nesse momento, é manifestado que o 161 

Conselho deve manter a mesma métrica que foi decidida para as pesquisas para escolha do reitor, 162 

de modo a se manter a unidade da Instituição. Professor Klaus explica que, da mesma maneira 163 

que fez com o item 1 da Ordem do Dia, encaminhará à votação, primeiramente, o parecer da 164 

relatoria. Então, se a proposta defendida não angariar a maioria absoluta dos votos, as demais 165 

propostas serão votadas. Em votação, a proposta “a”, defendida pelo relator é aprovada com 28 166 

votos favoráveis, 3 contrários e 6 abstenções. Desse modo, se faz desnecessária a votação das 167 

demais propostas. Então, o documento como um todo é encaminhado para votação e aprovado 168 

com 32 votos favoráveis e 6 abstenções. Findas as discussões, realizam-se elogios à Mesa pela 169 

boa condução da reunião e passa-se à definição dos membros da Comissão Eleitoral e da 170 

Comissão Organizadora das pesquisas de opinião não vinculantes para reitor e vice-reitor. A 171 

secretária-geral, Soraya, presta esclarecimentos e informa que a Divisão de Conselhos 172 

encaminhou um e-mail aos conselheiros para que trouxessem os nomes de seus indicados. Então, 173 

são feitas as indicações para a Comissão Eleitoral, conforme segue: André Eterovic, 174 

representante docente do CCNH; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, representante docente do 175 
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CECS; Clarissa de Franco e Silas Araújo Leite de Oliveira, representantes técnico-176 

administrativos; Weber Escramanhoni, representante discente de graduação e Thiago Godoy de 177 

Oliveira, representante discente de pós-graduação. Fica pendente a indicação do representante 178 

docente do CMCC, que será realizada pelo reitor após consulta ao diretor do Centro. Então, são 179 

apontados dois nomes para a presidência da Comissão Eleitoral: Clarissa de Franco e Gilberto 180 

Marcos Antônio Rodrigues. Em votação, a técnica-administrativa Clarissa de Franco é escolhida 181 

para presidência com 23 votos favoráveis, 3 votos favoráveis a Gilberto Marcos Antônio 182 

Rodrigues e 8 abstenções. Em seguida, são realizadas as indicações para os membros da 183 

Comissão Organizadora das pesquisas de opinião não vinculantes: Luiz Fernando Grespan Setz, 184 

representante docente do CECS; Jerônimo Cordoni Pellegrini, representante docente do CMCC; 185 

Antônio Celestino de Freitas e José Carlos Silva, representantes dos técnicos administrativos; 186 

Ana Carolina Soares Ribeiro, representante discente de graduação e Beatriz Soares Benedito, 187 

representante discente de pós-graduação. Assim, permanece pendente a indicação para 188 

representação docente do CCNH e para as representações da Associação dos Docentes da 189 

Universidade Federal do ABC, do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do 190 

ABC, do Diretório Central dos Estudantes da UFABC (DCE/UFABC) e da Associação de Pós-191 

Graduação da UFABC (APG/UFABC), que deverão ser realizadas até o final desta semana. A 192 

definição da presidência da Comissão será deliberada na continuação desta sessão, que ocorrerá 193 

dia 18 de julho. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente 194 

agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 16h. Do que para constar, nós, Fabiane de 195 

Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva 196 

e Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração da Divisão de 197 

Conselhos, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a 198 

presente Ata aprovada pelo presidente, Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 199 

 

 

Fabiane de Oliveira Alves      Daniely Dias Campos  
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Secretária-Geral  


