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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 
12 de dezembro 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. 
 
Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus Capelle parabenizou e deu as boas-vindas aos novos diretores e vice-diretores 
de Centro eleitos. 
 

2. Solicitou aos conselheiros que disciplinassem suas falas, uma vez que haveria apenas uma 
data prevista neste ano para continuação dessa sessão. 

  
3. Mencionou os acontecimentos recentes ocorridos na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Em seguida, apresentou a Nota da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) sobre o ocorrido, questionando aos 
conselheiros se subscreviam o documento. Não havendo manifestações, após votação, o 
documento foi subscrito com 1 abstenção. 

 
4. Passou a palavra para o professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, que apresentou o 

Relatório de Execução Orçamentária da UFABC de 2017. 
 

5. Passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que solicitou a promoção do item 
constante na pauta suplementar, “Calendário ConsUni 2018” para a Ordem do Dia. Não 
havendo manifestações contrárias, o assunto passou a ser o 5º da Ordem do Dia. 

Informes dos Conselheiros: 
 

1. A representante dos técnicos administrativos, Renata Silva, apresentou o Relatório do estudo 
para a construção de política institucional em defesa do fortalecimento das mulheres e 
combate à discriminação e violência contra a mulher no âmbito da Universidade, elaborado 
pelo Grupo de Trabalho de Políticas Institucionais para Mulheres (GT-Mulheres). Ao final, 
apresentou uma proposta de recomendação do ConsUni para que a Reitoria crie e estruture a 
Coordenadoria de Mulheres da UFABC. Professor Klaus parabenizou o trabalho e acatou a 
Recomendação. 
 

2. Professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos solicitou a promoção do item 4 do Expediente, 
“Concessão de Título Honorífico de Professor Honoris Causa ao professor Armando Zeferino 
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Milioni” para a Ordem do Dia. Sem manifestações contrárias, a Mesa acatou a proposta, 
passando o item a ser o 6º da Ordem do Dia. 

 
3. Professora Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho manifestou seu apoio ao 

Relatório do GT-Mulheres e solicitou que professor Dácio Roberto Matheus, em nome da 
próxima Gestão da UFABC, se manifestasse acerca do assunto, ao que professor Dácio 
afirmou reiterar os compromissos assumidos publicamente durante o período de campanha, 
bem como como a Recomendação que acabara de ser aprovada.  

 
4. Professor Charles Morphy Dias dos Santos comunicou que a partir do trabalho realizado pelo 

Grupo de Trabalho (GT) responsável por discutir e apontar políticas que promovam igualdade 
de gênero e o aumento da representatividade feminina na categoria docente nos cursos da 
UFABC, os membros desse GT organizaram um artigo que foi aceito e publicado naquela 
semana. 

 
5. A representante discente de graduação, Paloma Breit dos Santos, relatou casos de discentes 

que perderam seus auxílios-moradia. Professor Fernando Costa Mattos explicou que os 
recursos não atendem a todos os que necessitam e orientou os alunos a entrarem com recursos 
na Comissão da Políticas Afirmativas (CPAf) 

 
6. Professor Ronei Miotto solicitou esclarecimentos acerca de algumas obras não finalizadas na 

UFABC e também sobre o horário de funcionamento do Bloco L. Professor Klaus informou 
que solicitará um posicionamento à Coordenação de Obras quanto às datas de entrega das 
obras e, quanto ao horário de funcionamento do Bloco L, informou que o prédio permanece 
aberto pelo máximo de tempo possível, com o quadro dos seguranças atuais, porém 
considerou que o ideal seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que se torna impraticável 
no momento atual.  

 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da II sessão extraordinária de 2017, realizada no dia 19 de setembro de 2017. 
Não havendo manifestações, o documento foi votado e aprovado com 7 abstenções.  
 
2. Ata da III sessão ordinária de 2017, realizada nos dias 3 e 10 de outubro e 9 e 21 de 
novembro. 
Não havendo manifestações, o documento foi votado e aprovado com 5 abstenções.  
 
3. Ata da I sessão solene de 2017, realizada no dia 28 de novembro de 2017. 
Não havendo manifestações, o documento foi votado e aprovado com 8 abstenções.  
 
4. Minuta de resolução que institui as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018. 
Professor Vitor Marchetti relatou o item. Após questionamentos e esclarecimentos, o 
documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 
5. Calendário ConsUni 2018. 
A secretária-geral, Soraya, apresentou o documento. Após manifestações e solicitação de 
modificação, o documento, alterado,  foi encaminhado para votação e aprovado por 
unanimidade. 
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6. Concessão de Título Honorífico de Professor Honoris Causa ao professor Armando 
Zeferino Milioni. 
Professor Klaus apresentou a justificativa para a solicitação de concessão do título. Não 
havendo discussão, a concessão do título foi encaminhada para votação secreta e aprovada 
com 24 votos favoráveis, 2 contrários e 6 abstenções. 
 
Expediente 
 
1. Resultado do Edital Reitoria nº 45/2017 para criação de novos cursos de graduação, 
pós-BC&T em áreas correlatas à Ciência, Tecnologia da Vida e Saúde. 
Relataram o item Soraya Cordeiro, Daniele Araújo e Tiago Rodrigues. Após discussões, 
propôs-se a promoção do item à Ordem do Dia, o que foi aprovado por unanimidade. Em 
votação, a criação do curso foi aprovada por unanimidade.  
 
2. Minuta de resolução que institui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. 
Professor Wagner Alves Carvalho relatou o item. Após discussões e verificado o término do 
quórum, o item permanecerá no Expediente da próxima sessão ordinária do ConsUni.   
 
 
 

�   Verificado o término do quórum, os assuntos restantes na pauta serão apreciados 
na continuação da sessão, que acontecerá no dia 19 de dezembro. 


