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

Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 

3 de outubro de 2017, 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. 

 

  No início da reunião, professor Klaus Capelle passou a palavra à secretária-geral, Soraya 

Cordeiro, que explicou os procedimentos para utilização dos novos microfones.  

 

Informes da Reitoria: 

 

1. Professor Klaus justificou a ausência de professor Dácio Roberto Matheus, vice-reitor, que se 

encontrava afastado em período de campanha para as eleições para reitor. No ensejo, 

convidou professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 

 

2. Informou que, na semana seguinte, dia 10 de outubro, terça-feira, ocorreria a primeira 

continuação daquela sessão. Porém, tal reunião teria início às 16h, uma vez que a Reitoria 

recepcionaria diversas autoridades naquela data, às 14h. Ainda, informou que a continuação 

seguinte da sessão se daria no dia 9 de novembro, quinta-feira, às 14h e solicitou que os 

conselheiros se preparassem para as reuniões nas datas mencionadas, sendo de extrema 

importância haver quórum. 

  

3. Noticiou o falecimento do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Informou que a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), do dia anterior, 2 de 

outubro, declarara três dias de luto pelo reitor Cancellier. Como manifestação do luto das 

universidades federais, professor Klaus solicitou que os conselheiros fizessem um minuto de 

silêncio em homenagem ao reitor. Após a homenagem, professor Klaus solicitou à Soraya que 

lesse a Nota de Pesar da Andifes. Após a leitura, professor Klaus afirmou que, caso o 

Conselho julgue pertinente, a UFABC poderia subscrever a Nota, ao que se concordou, além 

de ser solicitado que se desse publicidade a essa. A Mesa informou que a Nota seria publicada 

no site da UFABC. 

 

4. Soraya informou que seria iniciado o processo para eleições para escolha dos novos 

conselheiros da categoria discente. Acrescentou que, para isso, o ConsUni necessitaria 

homologar a composição da Comissão Eleitoral, que seria proposta pela Secretaria-Geral na 

reunião do dia 10 de outubro. 

 

5. Soraya informou, ainda, haver alguns equívocos na convocação para a presente sessão 

encaminhada aos Conselheiros e passou a palavra à chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane 
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de Oliveira Alves. Ela explicou que, nos itens 4, 5 e 6 da Ordem do Dia, onde se lia 

“resolução” dever-se-ia ler “ato decisório”. Ainda, no item 13 da Ordem do Dia, a chamada 

deve ser “Criação das Licenciaturas Interdisciplinares”, não “Resultado do Edital Reitoria nº 

59/2016 chamada para inscrições de propostas de criação de novos cursos de licenciatura na 

UFABC.” 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Professor Ronei Miotto informou que o curso de Licenciatura em Filosofia passara por 

avaliação do Ministério da Educação (MEC) e obtivera nota 5. Parabenizou o corpo docente 

do curso, os alunos e todos que contribuíram para a obtenção da nota. 

 

2. Professor Alexandre Kihara comunicou que fora divulgada, no dia 19 de setembro, a 

avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que conceitua os programas de pós-graduação de todo o país. Ressaltou que tais 

resultados representaram a melhor avaliação da história da UFABC e parabenizou todos os 

envolvidos nos programas nas atividades de pós-graduação até o momento. Professor Klaus 

parabenizou todos os coordenadores dos programas que tiveram suas notas aumentadas. 

 

3. Professor Giorgio Romano Schutte informou ter tido início, naquela data, a III Semana de 

Relações Internacionais, evento organizado pela UFABC em conjunto com a Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). Em relação ao informe do professor Alexandre Kihara, 

informou que o rebaixamento da nota do Doutorado do Programa de Ciências Humanas e 

Sociais (PCHS) fora inesperado e implicaria em seu descredenciamento, porém, informou 

haver um indicativo de receptividade do Comitê Interdisciplinar da CAPES para uma nova 

avaliação. Professor Gilberto Maringoni de Oliveira esclareceu que a nota do programa, antes 

da avaliação, era 4 (quatro). Porém, o mestrado fora rebaixado para 3 (três) e o doutorado para 

2 (dois), o que acarretaria no descredenciamento deste. Informou que uma comissão fora 

montada para examinar o ocorrido e verificou-se ter havido um equívoco na contagem de 

publicações dos docentes.  

 

4. Foram feitas solicitações e apresentadas justificativas para movimentação na ordem da pauta. 

Após acordo, informou que os itens seriam apreciados na seguinte ordem: 1) ata da II sessão 

ordinária de 2017, realizada nos dias 27 de junho e 18 de julho de 2017; 2) ata da I sessão 

extraordinária de 2017, realizada no dia 04 de julho de 2017; 3) ata da II sessão conjunta 

ConsUni e ConsEPE, realizada no dia 25 de julho de 2017; 4) minuta de ato decisório de 

criação do programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais; 5) minuta de ato 

decisório de criação do programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção; 6) minuta 

de ato decisório de criação do programa de Pós-Graduação em Administração; 7) minuta de 

ato decisório que suspende o efeito do inciso V do parágrafo 2º, do Art. 1º da Resolução 

ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013; e 8) proposta da Agência de Inovação ao 

Programa de Apoio à Propriedade Intelectual da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP). Permancendo os demais itens na sequência. 

 

5. A representante discente de graduação, Paloma Breit dos Santos, realizou informe a respeito 

do desligamento de alunos. Apresentou diversas normas e leis que justificariam a reanálise da 

questão. Após demais manifestações, professor Klaus encerrou as inscrições para falas a 

respeito do tópico e recomendou que o assunto fosse tratado no Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (ConsEPE). 
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Ordem do Dia 

 

1. Ata da II sessão ordinária de 2017, realizada nos dias 27 de junho e 18 de julho de 2017. 

Professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha afirmou ter encaminhado para a Secretaria-

Geral a solicitação de uma pequena alteração na redação referente a sua fala nos informes dos 

conselheiros. A chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane Alves, afirmou que a solicitação fora 

acatada. Não havendo mais comentários, o documento foi encaminhado para votação e 

aprovado com 1 abstenção.  

 

2. Ata da I sessão extraordinária de 2017, realizada no dia 4 de julho de 2017. 

Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 2 

abstenções.  

 

3. Ata da II sessão conjunta ConsUni e ConsEPE, realizada no dia 25 de julho de 2017. 

Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 2 

abstenções.  

 

4. Minuta de ato decisório de criação do programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais. 

Relataram o assunto os professores Alexandre Kihara e Flávio Rocha. Após discussões, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 

 

5. Minuta de ato decisório de criação do programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção 

Relataram o assunto os professores Alexandre Kihara e Vanderli Correia Prieto. Após 

discussões, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  

 

6. Minuta de ato decisório de criação do programa de Pós-Graduação em Administração. 

Relataram o assunto os professores Alexandre Kihara e Patrícia Muritiba. Após discussões, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  

 

7. Minuta de ato decisório que suspende o efeito do inciso V do parágrafo 2º, do Art. 1º da 

Resolução ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013. 

Professor Fernando Mattos relatou o assunto. Após discussão e esclarecimentos, o documento 

foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  

  

8. Proposta da Agência de Inovação ao Programa de Apoio à Propriedade Intelectual da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Relatou o item a professora Anapatrícia Vilha. Após esclarecimentos, o documento foi 

encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 

 

   Por se tratarem de documentos afins, professor Klaus informou que os três itens 

seguintes da pauta seriam votados separadamente, mas relatados em conjunto. 

 

9. Ratificação do relatório de gestão da FUNDEP 2016. 

10. Avaliação de desempenho Fundep biênio 2016/2017. 

11. Autorização para recredenciamento da Fundep como fundação de apoio da UFABC. 
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Em bloco, os itens foram relatados por Patrícia Guilhermitti Pereira, chefe da Assessoria de 

Cooperações Institucionais e Convênios. Após esclarecimentos, os três itens foram 

encaminhados separadamente para votação e aprovados, cada um, por unanimidade.  

 

 

   Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados 

na continuação da sessão, a ser realizada no dia 10 de outubro, às 16h.  


