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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 

Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 6 de 

dezembro 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 terem sido realizadas as eleições para os próximos 

mandatos nos Conselhos Superiores. A secretária-geral, Soraya Cordeiro, complementou não 

ter havido recursos e acrescentou que, na semana seguinte, o relatório final da Comissão 

Eleitoral seria emitido e encaminhado ao presidente dos Conselhos. 

 

2. Relatou ter chegado ao fim o processo de escolha dos novos núcleos estratégicos da 

Universidade. Foram aprovados o Núcleo de Nanomedicina (NNANOMED) e o Núcleo 

Interdisciplinar de Neurociência Aplicada (NINA). Ainda, houve a aprovação dos Núcleos de 

Revalorização de Resíduos (REVALORES) e de Tecnologias Sustentáveis, condicionadas à 

apresentação de um plano de fusão gradual de suas atividades, uma vez que fora detectada 

uma superposição das áreas de atuação. 

  

3. Informou que professor Gustavo Martini Dalpian fora eleito como membro afiliado da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC). Ressaltou haver apenas cinco membros em todo o 

estado de São Paulo e parabenizou professor Gustavo Dalpian.  

 

4. Informou que, em negociações com o Ministério da Educação (MEC), conseguira a concessão 

de R$ 5 milhões para uso específico em obras. Acrescentou que a complementação para o 

pagamento de bolsas também fora solicitada, mas não liberada pelo MEC. Relatou que os 

recursos conseguidos foram utilizados nos Blocos C e L, no campus Santo André, e no Bloco 

Zeta, em São Bernardo do Campo. 

 

5. Passou a palavra para a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que solicitou a promoção do item 5 

do Expediente, “Calendário ConsUni 2017”, para o terceiro da Ordem do Dia, logo após as 

atas. Não havendo oposição, o Calendário ConsUni 2017 passou a ser o item 3 da Ordem do 

Dia. 
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Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Evonir Albrecht passou a palavra à professora Patrícia Aparecida da Ana, que 

representava a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes). Ela solicitou a passagem do item 7 do 

Expediente, “‘Relatório anual do projeto ‘Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC’, 

referente à Reserva Técnica de Infraestrutura Institucional para Pesquisa (2015) relativa ao 

projeto interinstitucional FAPESP 2011/51680-6 (projeto GMT)”, para o 4° da Ordem do Dia. 

A proposta foi secundada e, em votação, aprovada com 1 voto contrário e 4 abstenções, 

passando o item a ser o 4° da Ordem do Dia. 

 

2. A representante suplente dos técnicos administrativos, Luísa Falcioni Alvarenga, relatou que, 

no dia anterior, se reunira pela primeira vez com a Comissão Consultiva de Sustentabilidade. 

Ressaltou que os trabalhos da Comissão, juntamente com a equipe da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI), estavam sendo iniciados e que se 

esperava que os primeiros resultados fossem divulgados no próximo ano. Colocou-se, ainda, à 

disposição para aqueles que desejassem sanar dúvidas ou discutir a atuação da Comissão. 

 

3. Professor André Eterovic solicitou que o antigo 4° item da Ordem do Dia, “Proposta de oferta 

do curso de Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) para o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera)” retornasse ao Expediente como o primeiro item. 

Não havendo manifestações, a proposta foi encaminhada para votação. Em votação, houve 

empate com 12 votos favoráveis e 12 contrários à proposta, havendo, ainda, 5 abstenções. 

Com a prerrogativa do desempate, professor Klaus se manifestou pela manutenção do item na 

Ordem do Dia, de modo que o ConsUni tivesse a oportunidade de votá-lo, se assim desejasse. 

 

4. Professora Paula Homem de Mello solicitou que o item 8 do Expediente, “Ratificação da 

aprovação de utilização dos recursos oriundos da RTI-FAPESP relativa ao Projeto RTIO-

GMT 2016”, fosse promovido para Ordem do Dia e que sua discussão se antecedesse à 

apreciação do “Relatório anual do projeto ‘Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC’”. 

Não havendo manifestações contrárias, a proposta foi encaminhada para votação e aprovada 

com 9 abstenções, passando o item a ser o 4° da Ordem do Dia. 

 

5. A representante discente de graduação, Tatyane Estrela, informou que, desde o dia 24 de 

novembro, a Reitoria estava ocupada por discentes, que possuíam diversas reivindicações. 

Acrescentou que a pauta principal era em protesto à Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 55 e contra a redução da assistência estudantil na UFABC. Apresentou uma Moção de 

Apoio e Solidariedade ao movimento Ocupa UFABC. Após diversas falas acerca da PEC 55 e 

dos cortes de bolsas de assistência estudantil, houve uma manifestação artística dos discentes, 

em lembrança àqueles que precisaram interromper seus estudos por não mais terem condições 

de se manterem na Universidade. Não havendo outras manifestações acerca da Moção, ela foi 

encaminhada para votação e aprovada com 20 votos favoráveis, 6 contrários e 4 abstenções.  

 

6. Professor Francisco Comarú solicitou a inversão de pauta de modo que o antigo 4º item e 

novo 7º item da Ordem do Dia, “Proposta de oferta do curso de Bacharelado em Relações 

Internacionais (BRI) para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera)” 

passasse a ser o 3º item da Ordem do Dia. Foi esclarecido que tal alteração contrariaria as 

decisões que foram tomadas anteriormente naquela mesma sessão. Professor Comarú, então, 

solicitou a inversão de pauta dos novos itens 6 e 7. Professora Marcella Pecora Milazzotto se 

contrapôs à proposta, uma vez que o “Edital para abertura de novos cursos de graduação na 

área de Ciência e Tecnologia da Vida” estava pautado no Conselho desde maio de 2016. Não 
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havendo mais manifestações, a inversão de pauta foi encaminhada para votação e aprovada 

com 12 votos favoráveis, 9 contrários e 8 abstenções. 

 

7. Professor Daniel Pansarelli manifestou-se acerca da ocupação. Informou ser representante da 

Reitoria nas negociações, juntamente com os professores Vitor Emanuel Marchetti Ferraz 

Junior e Marcela Sorelli Carneiro Ramos e com o técnico administrativo Silvio Wenceslau 

Alves da Silva desde o início do movimento. Acrescentou estarem em contato diário com os 

discentes do Ocupa UFABC, e salientou não se ter identificado qualquer risco à segurança 

pessoal dos indivíduos ou ao patrimônio da UFABC. Afirmou ser a primeira ocupação de que 

se tem registro em que não houve qualquer depredação. Por fim, informou haver perspectivas 

reais e concretas de uma desocupação, considerando-se que as demandas dos discentes 

estavam sendo respondidas. 

 

8. O representante dos técnicos administrativos, Ronny Mattos, expressou sua satisfação em 

atuar junto aos demais conselheiros, uma vez que aquela seria a última sessão ordinária 

daquela legislatura do ConsUni. Ainda, recordou que, na última sessão, havia realizado um 

informe e solicitado esclarecimentos acerca da progressão dos técnicos administrativos e, 

também, naquele momento, encaminhou um e-mail ao superintendente de gestão de pessoas 

acerca do tema. Informou não ter obtido qualquer resposta e questionou se isso ocorreria em 

algum momento. Professor Klaus informou que, conforme o compromisso assumido, a 

necessidade de esclarecimento fora retransmitida ao superintendente. Soraya complementou 

que, toda vez que há uma demanda dos Conselhos Superiores a uma área administrativa da 

Universidade, ela é retransmitida para a respectiva área. Informou que verificaria a questão 

junto à Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe). 

 

 

Ordem do Dia: 

 

1. Ata da I sessão conjunta de 2016, realizada no dia 11 de outubro de 2016. 

Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 

abstenção. 

 

2. Ata da III sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 4,11 e 25 de outubro de 2016. 

A secretária-geral, Soraya, informou ao Conselho que houve pedido de professora Paula 

Ayako Tiba de supressão de um trecho da página 8, linhas 357 a 359. Ainda, apresentou uma 

pequena correção na linha 445 da página 10. Não havendo manifestações, o documento foi 

encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 

 

3. Calendário ConsUni 2017. 

Após apresentação das datas pela secretária-geral, sugeriu-se que o documento estabelecesse, 

além da data, o horário limite para envio de sugestões de pauta. Acatada a sugestão e não 

havendo mais manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 

unanimidade. 

 

4. Ratificação da aprovação de utilização dos recursos oriundos da RTI-FAPESP relativa ao 

Projeto RTIO-GMT 2016. 

Relatou o item a professora Paula Homem de Mello. Não havendo manifestações, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
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5. Relatório anual do projeto “Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC”, referente à 

Reserva Técnica de Infraestrutura Institucional para Pesquisa (2015) relativa ao projeto 

interinstitucional FAPESP 2011/51680-6 (projeto GMT). 

Após relatoria de professora Patrícia Aparecida da Ana e solicitações de esclarecimentos, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 votos contrários e 7 abstenções.  

 

6. Proposta de oferta do curso de Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) para o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). 

Professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou sua relatoria. Em discussão, foram levantados 

questionamentos e professor Giorgio Romano prestou esclarecimentos. Não se chegando a um 

consenso, acordou-se que o item continuaria a ser discutido em continuação da sessão. 

 

 

   Considerando o avançado das horas e o esvaziamento do quórum, acordou-se que 

os assuntos restantes da pauta seriam discutidos em continuação a ser agendada e informada 

pela Secretaria-Geral posteriormente.  

 


