
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho Universitário 

 

 

1 

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 002/2019/Ordinária/ConsUni 

 

Aos 07 dias do mês de maio do ano de 2019, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 1 1 

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

Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho 3 

Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2019, previamente convocada e presidida pelo reitor, 4 

Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: Wagner Alves Carvalho, 5 

vice-reitor; Acácio Sidinei Almeida Santos, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 6 

afirmativas; Alberto Sanyuan Suen, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem 7 

e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Allana Mattos dos Santos, representante discente de 8 

graduação; Armando Caputi, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 9 

Cognição (CMCC); Carlos da Silva dos Santos, representante docente do CMCC; Charles 10 

Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Cláudia Regina Vieira, representante 11 

docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Cristiane Otero Reis Salum, 12 

representante suplente docente do CMCC; Eduardo Gueron, representante docente do CMCC; 13 

Fernando Luiz Cássio Silva, representante docente do CCNH; Fernando Martins Ustariz, 14 

representante discente de pós-graduação; Geovane Oliveira de Sousa, representante dos técnicos 15 

administrativos; Glenda Lorena Mezarobba, representante da comunidade civil; Gustavo Martini 16 

Dalpian, representante docente do CCNH; Gustavo Morari do Nascimento, representante 17 

docente do CCNH; Isadora Henriques Ostrowski, representante suplente discente de graduação; 18 

Jair Donadelli Junior, representante suplente docente do CMCC; José Fernando Queiruga Rey, 19 

representante docente do CECS; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Marcelo 20 

Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Maria Gabriela Silva M. Cunha Martinho, vice-diretora do 21 

CECS; Mônica Schröder, pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional; Paula 22 

Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Rafael Celeghini Santiago, representante docente do 23 

CECS; Regimeire Oliveira Maciel, representante suplente docente do CECS; Renata Silva, 24 

representante dos técnicos administrativos; Ricardo José Andrade, representante dos técnicos 25 

administrativos; Roberta Kelly Amorim de França, representante dos técnicos administrativos; 26 

Rodrigo de Freitas Bueno, representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; 27 

Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-reitora de administração; Sara Lorena dos Santos, 28 

representante discente de graduação; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa; Tomás 29 

Costa de Azevedo Marques, representante suplente discente de pós-graduação; e Vanessa Elias 30 

de Oliveira, representante docente do CECS. Ausências justificadas: Itana Stiubiener, 31 

representante docente do CMCC; e Luciana Zaterka, representante docente do CCNH. Ausentes: 32 

Beatriz Behling da Silva, representante discente de graduação; e Maria Elisa Ravagnani 33 

Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil. Não votantes: Daniel Pansarelli, 34 

secretário-geral; Alessandra de Castilho, coordenadora da Assessoria de Comunicação e 35 

Imprensa (ACI); Cedric Rocha Leão, docente do CECS; Marcos Vinicius Pó, docente do CECS; 36 

Natalia Gea, servidora técnica administrativa; e Vanessa Sales, chefe da Assessoria de 37 

Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Apoio administrativo: Natália Paranhos 38 

Caoduro, chefe substituta da Divisão de Conselhos, Wellington Teixeira Gonçalves, assistente 39 

em administração e Daniele Silva de Oliveira, estagiária da Secretaria-Geral. Havendo quórum 40 

legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h08 com os Informes da 41 

Reitoria: 1) Presidente fala das notícias que circularam recentemente pelas mídias e encontram-42 
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se disponível no site da UFABC acerca do corte de 30% do orçamento das universidades e 43 

institutos federais. Explica que o entendimento, a principio, é de que se trata do bloqueio destas 44 

verbas, mecanismo respaldado na lei de responsabilidade orçamentária e que vem sendo 45 

empregado pela administração pública nos últimos anos, no qual se aplica o contingenciamento 46 

no início do ano e, ao decorrer dos meses e realizadas arrecadações, o valor é gradualmente 47 

liberado, podendo atingir a totalidade inicialmente aprovada na Lei Orçamentária Anual. Desta 48 

forma, entender o fato como um corte definitivo cercearia quaisquer tentativas de negociação e 49 

não se sustenta legalmente, pois se trata de um corte do orçamento aprovado pelo Congresso 50 

Nacional e sancionado pelo presidente da Republica. Ainda, a divulgação desta decisão se deu 51 

via sistema eletrônico, não houve comunicação direta do Ministério da Educação com as 52 

instituições federais de Ensino Superior, e não considerou prazo para ajustes técnicos. Explica 53 

que o contingenciamento representa impactos distintos em cada instituição na medida em que a 54 

linha de custeio é composta por uma série de diferentes ações, como o Plano Nacional de 55 

Assistência Estudantil (Pnaes) e um componente do Programa de Integração Social e do 56 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que se trata de uma 57 

obrigação trabalhista, resultando em aumento do corte médio real. Na UFABC estima-se que o 58 

corte será de 36% nas ações de custeio e não deve gerar impactos significativos neste primeiro 59 

semestre, já que a Universidade dispõe de uma margem dos restos a pagar, que historicamente 60 

são trazidos do ano anterior. Relata que existem movimentos trabalhando com o objetivo de 61 

reverter o bloqueio anunciado, assim como ações ajuizadas por diversos órgãos nacionais e uma 62 

Comissão Nacional de Acompanhamento e Garantia da Autonomia Universitária instituída pela 63 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cita que já havia, anteriormente ao anúncio do corte 64 

orçamentário, uma movimentação da frente parlamentar, com grande abrangência, para 65 

valorização das Universidades Federais. Diante deste cenário, os reitores das instituições federais 66 

de ensino superior têm sido procurados pela imprensa, informa que deu entrevista à rádio Central 67 

Brasileira de Notícias (CBN) no dia seguinte ao anúncio dos cortes, quando apresentou as 68 

mesmas perspectivas colocadas. Os impactos do eventual corte, nos níveis anunciados, estão 69 

sendo estudados para que possam ser amenizados no caso de sua concretização, porém sabe-se 70 

que incidiria diretamente sobre contratos e compromissos assumidos neste ano pela 71 

administração. Ressalta a importância da divulgação para a comunidade do papel e função social 72 

das universidades. Ao final dos esclarecimentos, apresenta uma proposta de moção de 73 

preocupação, que é lida pelo secretário-geral. Em discussão, representantes das três categorias 74 

relatam suas preocupações quanto ao corte e apresentam propostas de inclusão ao documento. 75 

Então, é formado um grupo de proponentes para construção de um documento que concilie as 76 

sugestões, e acorda-se que o documento retornará a deliberação ao final da reunião. Conselheiro 77 

questiona acerca do Decreto n°9.725, de 12 de março de 2019, que extingue cargos em comissão 78 

e funções de confiança, assim como funções de coordenação de curso. Presidente esclarece que 79 

este documento está sendo estudado junto à Procuradoria Federal da UFABC e ao Ministério 80 

Público Federal, pois existem discussões acerca de sua constitucionalidade, uma vez que não 81 

cabe ao chefe do executivo extinguir cargos e funções ocupadas, entretanto, existe uma 82 

interpretação que este ato estaria exonerando os servidores ocupantes destes cargos e, então, os 83 

extinguindo, o que seria inconstitucional. Considera-se ainda a autonomia universitária, prevista 84 

na Constituição Federal. O Decreto n°9.725 prevê efetividade para 01 de julho e, caso se 85 

concretize, na UFABC o impacto se dará sobre as Funções Gratificadas (FGs) 4 e 5, o que se 86 

aproxima de 40 funções na Universidade. Com relação às Funções de Coordenação de Curso 87 

(FCCs) não haverá impactos sobre as universidades federais, já que a Secretaria dd Educação 88 

Superior já as distribuiu, de modo que os efeitos recairiam sobre os institutos federais. A 89 

expectativa é que não prospere, já que apresenta diversas limitações, entretanto, não há consenso 90 

entre os juristas que se debruçam sobre a matéria. O assunto é objeto de discussão em diversas 91 

instâncias e a UFABC vem mantendo interlocução com importantes atores na defesa da 92 
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autonomia e capacidade de gestão universitária, assim que possíveis outras informações serão 93 

divulgadas à comunidade. 2) Marcos Vinicius Pó, ex-coordenador da Comissão Própria de 94 

Avaliação (CPA), apresenta o Relatório de Autoavaliação Institucional 2019 e fala da 95 

metodologia utilizada e resultados obtidos. Informa as conclusões e propostas auferidas do 96 

processo e relata ações realizadas a partir de avaliações de anos anteriores. Finda a apresentação, 97 

conselheiros elogiam e parabenizam o trabalho da Comissão. Presidente ressalta a importância 98 

deste processo, que dá transparência aos dados e contribui na divulgação do desempenho da 99 

Instituição, agradece ao professor Marcos pelo período na coordenação e dá as boas vindas aos 100 

novos membros. 3) Presidente comunica que a Comissão de Avaliação Institucional do Ensino a 101 

Distância designada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 102 

(INEP) esteve avaliando o ensino a distância da UFABC durante três dias. O processo contou 103 

com o acompanhamento e apoio dos servidores Miguel Said, Maria Isabel Delcolli e Lilian 104 

Menezes, e a nota auferida pela comissão foi 5.0, nota máxima. No ensejo, reitera acerca dos 105 

desafios que a Universidade ainda tem a enfrentar nesta modalidade e agradece aos envolvido 106 

pela conquista. 4) Em atendimento aos dispostos na Resolução ConsEPE nº 130, Vanessa Sales 107 

apresenta o Relatório de Atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao 108 

ano de 2018. Ao final, são realizados questionamentos e conselheiro propõe a inclusão de uma 109 

tabela com dados históricos para comparação. Demandante dá esclarecimentos e acata a 110 

proposta. 5) Presidente solicita indicação de um docente, um técnico administrativo e um 111 

discente de graduação para compor o Grupo de Trabalho (GT) que elaborará minuta de política 112 

de atendimento a mães e pais na UFABC. Conselheira dá informações acerca da criação deste 113 

GT e são indicados, titular e suplente, respectivamente, os nomes: Aline Maxiline 114 

Pereira Oliveira e Renata Silva, representantes dos técnicos administrativos; Bruna Mendes de 115 

Vasconcellos e Priscila Benitez, representante dos docentes; Allana Mattos dos Santos e Isabela 116 

Santos, representante dos discentes de graduação. Informes dos Conselheiros: 1) Charles 117 

Morphy, pró-reitor de pós-graduação, traz a conhecimento do Conselho que a professora 118 

Concepta Margaret Mcmanus Pimentel foi exonerada do cargo de diretora de Relações 119 

Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na 120 

última sexta-feira. Aponta que até o momento não foram fornecidas informações adicionais e 121 

não se sabe quais impactos a decisão pode gerar sobre verbas da pós-graduação, em particular 122 

sobre o Capes PrInt, porém, assim que possível informações serão divulgadas à comunidade e na 123 

Comissão de Pós-Graduação (CPG). 2) Cedric Rocha Leão fala a respeito dos dados das 124 

universidades que estão sendo veiculados pela mídia e demonstra preocupação com a 125 

fidedignidade dos dados fornecidos pela UFABC acerca do custo por aluno, pede que as 126 

metodologias de cálculo sejam, no limite do possível, reavaliadas. Posteriormente, cita e exalta 127 

ações que estão sendo propostas e debatidas pelas alunas e alunos da Universidade nas redes 128 

sociais, como a distribuição de panfletos na semana de recepção dos calouros, objetivando 129 

divulgar as atividades e conquistas da Instituição para a comunidade externa. 3) Ricardo José 130 

Andrade, em nome das demais representantes dos técnicos administrativos, pede que, sem 131 

prejuízo aos trâmites legais, seja acelerado o processo de contratação dos novos tradutores e 132 

intérpretes buscando diminuir a sobrecarga dos servidores e servidoras da UFABC e para que 133 

não haja prejuízo no atendimento a discentes. Professor Dácio informa que o processo de 134 

contratação está encaminhado, recentemente foram homologados os resultados do concurso e 135 

aguardam a entrega de documentação pelos aprovados. 4) Ronei Miotto comunica que recebeu 136 

uma Moção de solidariedade aos professores, funcionários e alunos da área de Humanidades da 137 

UFABC frente aos ataques recebidos, enviada pelo professor Luis Alberto Peluso, e realiza a 138 

leitura do documento. Presidente ressalta a importância dos componentes das humanidades, 139 

presentes nos projetos pedagógicos de todos os cursos da Universidade, e agradece a iniciativa. 140 

Professor Ronei aponta descontentamento com o tratamento recebido e com a condução dos 141 

trabalhos pela Mesa nesta sessão e também na anterior, registra se sentir tratado de forma 142 
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diferente e cita ocorrido durante os Informes da I sessão ordinária deste Conselho, quando não 143 

pôde concluir sua fala, pois fora contabilizado três minutos, procedimento que não foi adotado 144 

posteriormente para situações que considerou equivalentes. Presidente esclarece que na última 145 

reunião deste Conselho houve uma conversa acerca da condução dos trabalhos durante a sessão 146 

de informes, pois se notou que em ocasiões especificas não são suficientes 3 minutos, como para 147 

a deliberação e apresentação de moções e relatórios. Explica que, naquela ocasião, decidiu-se 148 

que itens passíveis de discussões seriam tratados de forma diferenciada dos informes, passando a 149 

serem incluídos no Expediente, ao final da pauta, destacando que está na pauta da presente 150 

reunião um assunto dessa natureza, proposto pelo próprio conselheiro. 5) Sônia Maria 151 

Malmonge, pró-reitora de pesquisa, retoma o informe do conselheiro Cedric acerca da 152 

importância das ações de extensão e divulgação da Universidade, pois se trata de uma excelente 153 

maneira de comunicação com a comunidade do entorno. Informa que, em conjunto com a Pró-154 

reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) e Agência de Inovação, assim como qualquer outro setor 155 

que deseje participar, estão sendo planejadas as atividades da Semana Nacional de Ciência e 156 

Tecnologia, prevista para o mês de outubro. Nesta oportunidade, vice-presidente, Wagner 157 

Carvalho, comunica que há uma proposta de convênio com o Serviço Social do Comércio 158 

(SESC) em andamento, que prevê diversas ações de extensão e cultura a serem realizadas, tanto 159 

pelo SESC na UFABC quanto pela UFABC nos espaços do SESC. Trata-se de uma ação em 160 

colaboração com a ProEC e já está prevista para semana de recepção dos calouros a exibição de 161 

sessões de cinema a céu aberto, realizadas pelo SESC. 6) Carlos da Silva dos Santos traz a 162 

conhecimento que, em conversa com um professor da Matemática, soube que não foi possível a 163 

disponibilização de uma bolsa de pós-doutorado a um candidato já selecionado, pois o sistema se 164 

encontrava bloqueado, questiona se há outros esclarecimentos da ProPG. Charles Morphy 165 

explica que o acesso às bolsas de pós-graduação, inclusive as novas bolsas da CAPES, encontra-166 

se bloqueado no sistema desde o final da última semana. Aponta que não há ainda informações 167 

adicionais a respeito e que manterá a comunidade informada. 7) Mônica Schröder, pró-reitora de 168 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional, dá esclarecimentos aos apontamentos realizados 169 

pelo conselheiro Cedric Leão acerca das metodologias para cálculo do custo por aluno da 170 

UFABC. Explica que se trata de um método oficial e que está sendo discutido com o Ministério 171 

da Educação (MEC), pautado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 172 

de Ensino Superior (Andifes). Atualmente é o indicador de referência para medir o tamanho do 173 

custo das universidades em termos de custeio e capital. Assim, não se trata de uma escolha 174 

metodológica da UFABC. Conselheiro Cedric agradece os esclarecimentos e acrescenta que a 175 

Universidade tem autonomia para alterar as metodologias de documentos internos, como a 176 

Resolução ConsUni n° 189. 8) Leonardo Steil celebra a atenção de tantos conselheiros com a 177 

relação entre a Universidade e a comunidade externa, porém lamenta ser necessário o atual 178 

quadro de ameaça às instituições públicas de ensino para que seja compreendida a importância 179 

das atividades de extensão. Aponta que muitos não tiveram a oportunidade de conhecer e 180 

participar de tais atividades e reforça que a ProEC está de portas abertas para auxiliar e orientar 181 

àqueles que desejem propor projetos de extensão e cultura. 9) Dácio Matheus fala acerca do 182 

bloqueio das bolsas CAPES informado pelo professor Carlos, ressalta que o processo será 183 

acompanhado pela Reitoria e acrescenta que o mesmo ocorreu com bolsas do Conselho Nacional 184 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Comunica que esteve na CAPES semana 185 

retrasada questionando acerca das bolsas para educação a distância que haviam sido aprovadas, 186 

porém não liberadas, e foi informado que existe um compromisso de revisão desta liberação, 187 

pois se preocupam que não sejam liberadas bolsas sem a garantia de manutenção para o próximo 188 

ano. Assim, previram que em alguns dias haverá atualizações a este respeito. 10) Geovane 189 

Oliveira de Sousa informa acerca do evento realizado pelo programa de pós-graduação em 190 

Engenharia e Gestão da Inovação, intitulado “Laboratório Vivo de Inovação”, nos dias 6 e 7 de 191 

maio, em que, durante a abertura e presença dos participantes houve um ato de vandalismo e 192 
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censura. Relata que os pôsteres exibidos pelos estudantes foram rasgados e retirados. Agradece à 193 

Reitoria pela rápida atuação e apuração do caso, assim como pelo atendimento aos 194 

representantes e coordenadores do projeto. Pede que, quando possível, a Mesa encaminhasse o 195 

resultado desta apuração. Presidente esclarece que a Reitoria tomou ciência após instantes do 196 

ocorrido e providenciou o apoio necessário à equipe, estão sendo instauradas as apurações nas 197 

instâncias cabíveis e, seguindo-se os trâmites naturais das apurações, a comunidade será 198 

informada dos resultados. Ordem do dia: Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada nos dia 26 199 

de março e 02 de abril de 2019. Conselheiro solicita a inclusão de trecho ao documento e 200 

realizada questionamento acerca da expressão “irregulares” constante na linha 385. Também é 201 

solicitada a inclusão de documento apresentado no momento da reunião como anexo da Ata. 202 

Secretário-geral esclarece que as atas não contem anexos, apenas a menção ao documento 203 

apresentado, também ressalta que solicitações de alteração à Ata podem ser realizadas 204 

antecipadamente à Divisão de Conselhos, de modo que o documento apresentado já esteja 205 

aperfeiçoado. Em vista da necessidade de consulta ao áudio da reunião pela Divisão de 206 

Conselhos (DC), o documento é suspenso da pauta. Proposta Orçamentária 2020. A relatora, 207 

conselheira Sara Alvarez, apresenta um resumo do relatório encaminhado aos conselheiros com 208 

histórico do orçamento da Instituição, desde o ano de 2008 até o presente exercício, com 209 

destaques para alguns eventos importantes; ressalta que para o orçamento de 2019 foi instituída a 210 

utilização do Plano Anual de Contratações (PAC), por meio da IN nº 01, de 10 de janeiro de 211 

2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, uma ferramenta eletrônica para 212 

elaboração da proposta orçamentária onde devem ser cadastrados anualmente todos os itens e 213 

serviços que administração adquirirá ou contratará, sejam de custeio ou de investimento, que 214 

serão posteriormente submetidos à apreciação do Ministério da Economia. Explica que a 215 

proposta orçamentária é passível de ajustes posteriores, uma vez que os valores previstos e 216 

solicitados poderão sofrer reduções quando aprovados. Aponta que neste ano a elaboração da 217 

proposta orçamentária foi antecipada, assim como as demais datas de seu respectivo cronograma, 218 

em virtude da necessidade de utilização obrigatória da ferramenta PAC para 2020, apresenta o 219 

calendário em andamento descrevendo detalhes de sua execução, e ressalta que a elaboração 220 

antecipada da proposta orçamentária, a fim de cumprir adequadamente às datas estipuladas, 221 

favorece sua utilização como ferramenta de negociação com os agentes políticos envolvidos. A 222 

partir de gráficos da série histórica, pondera que os valores de orçamento previstos e liberados 223 

para anos anteriores pouco diferem no que diz respeito aos itens essenciais. Todavia, observa-se 224 

discrepância entre os valores previstos e solicitados para custeio e investimentos e aqueles 225 

posteriormente aprovados pela Lei Orçamentária Anual (LOA), com ênfase para os valores de 226 

investimentos, centralizados no Ministério da Educação (MEC), principalmente no último ano, 227 

que vinham sendo liberados de forma gradual pelo Ministério de acordo com as demandas de 228 

cada instituição. Registra que a proposta foi apreciada pela Comissão de Natureza Orçamentária 229 

e Administrativa (Canoa), quando foram dados esclarecimentos e realizadas adequações nos 230 

valores, observou-se um esforço das áreas em reduzir custos e ponderou-se que, tomando como 231 

base os exercícios 2018 e 2019, o valor proposto não deverá ser aprovado na integra pelo 232 

Ministério, o que demandará ações por parte da Universidade a fim de evitar impactos 233 

expressivos nas atividades acadêmicas e administrativas da instituição. A Canoa observou ainda 234 

a necessidade de estabelecer as diretrizes orçamentárias para 2020, a exemplo de anos anteriores, 235 

e de que a Universidade passe a adotar iniciativas inovadoras para melhor gestão de seus 236 

recursos; conclui, consoante o parecer da comissão, pela recomendação de aprovação da 237 

proposta orçamentária para 2020 conforme apresentada. A conselheira Mônica Schröder, pró-238 

reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e neste ato figurando como área 239 

demandante representando o conjunto da comunidade universitária que elaborou a proposta de 240 

orçamento, reforça que, diferentemente do ano anterior, a antecipação da proposta apontada pela 241 

relatora favorece o espaço de negociação junto ao MEC e de interlocução com parlamentares 242 
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para defesa do orçamento previsto para o próximo ano, além de haver coincidido com a 243 

necessidade de atender aos novos procedimentos de preenchimento do PAC, que serviu de apoio 244 

ao planejamento estratégico, conduzindo à versão final da proposta ora apresentada. Observa 245 

que, tendo em vista o prazo exíguo entre a aprovação da proposta orçamentária pela CANOA e o 246 

encaminhamento da pauta do ConsUni, juntamente com seus anexos, houve uma alteração nos 247 

valores do documento anteriormente encaminhado aos conselheiros, considerando um pedido do 248 

CMCC de correção do valor de R$ 37.440,00 que constava como custeio, passando a ser 249 

contabilizado como despesa de investimento e atualizando os valores totais das despesas 250 

corrigidos para R$ 87.205.729 de custeio e R$ 91.263.647 de investimento. Em discussão, 251 

conselheiros: 1) ponderam que, diante do cenário nacional em que as universidades se 252 

encontram, alguns valores da proposta chamam atenção; 2) sugerem uma reflexão a respeito dos 253 

valores propostos e eventual revisão, tendo em vista o possível impacto na opinião pública; 3) 254 

apontam que o orçamento do CCNH prevê despesa para o projeto Coro UFABC, enquanto a 255 

previsão orçamentária da PROEC possui despesas com bolsas para o mesmo projeto, além de 256 

previsão de contratação de Maestro, e questiona se há divisão da despesa, uma vez que 257 

aparentemente se tratam de ações complementares; 4) questionam as despesas de material de 258 

consumo descritas no orçamento da PROEC, tendo em vista que se tratam de Despesas de Uso 259 

Comum (DUC); 5) Sugerem que o ConsUni estabeleça antecipadamente as diretrizes 260 

orçamentárias que subsidiarão a posterior elaboração dos orçamentos de cada área, a fim de 261 

estabelecer limites de despesa, endividamento, etc. Conselheiro Ronei Miotto, diretor do CCNH, 262 

esclarece que o Coro UFABC todos os anos procura os Centros em busca de colaboração com a 263 

verba de custeio de seu funcionamento, uma vez que os recursos disponibilizados pela PROEC 264 

não suprem todas as necessidades e, em contrapartida, coloca-se a disposição para apresentações 265 

em eventos. Ressalta que nos últimos anos os Centros têm realizado essa contribuição e 266 

manifesta preocupação com a forma de construção do orçamento, sem que haja um filtro 267 

anterior, ao menos no referente à redação, podendo gerar impressões inadequadas. Compara 268 

exemplos de investimentos propostos com a quantidade de bolsas de assistência estudantil anuais 269 

que estes recursos poderiam custear. Questiona o investimento para fiscalização de obras e 270 

reitera o questionamento, pedindo que se registre que a questão já fora trazida ao Conselho. 271 

Aponta a necessidade de esclarecimentos por parte da Superintendência de Obras acerca de um 272 

contrato de gerenciamento e, também, o porquê de a fiscalização das obras em andamento não 273 

poder ser realizada pela própria SPO. Conselheiros: i) ponderam que diante do atual contexto de 274 

fragilidade orçamentária e de olhar enviesado da opinião pública, é preciso cautela ao estabelecer 275 

as despesas para não correr o risco de gerar repercussões negativas; ii) avaliam que itens como a 276 

contratação de buffet, monitoramento de redes sociais, clipping e contratação de condutores para 277 

nossa frota própria de veículos, que somam valores elevados em confronto com despesas de 278 

caráter essencial, não obstante sua eventual pertinência, precisam ser reavaliados, sugere-se a 279 

retirada do item da ordem do dia e definição de relator para avaliar os valores, para melhor 280 

compreensão dos números por parte do conselho; iii) questionam se, diante das ponderações 281 

apresentadas, é possível sugerir a retirada de itens; iv) questionam como se apresenta a proposta 282 

de orçamento das áreas em relação a seus orçamentos do ano passado, para verificar a 283 

diminuição, aumento de despesas e a manutenção do status de investimentos de cada uma elas; 284 

v) ponderam que seria razoável a exclusão de alguns itens, a fim de evitar possíveis repercussões 285 

negativas; vi) questionam, tendo em vista apontamentos feitos pelos estudantes e membros do 286 

DCE, sobre a previsão de realização da obra de construção da casa do estudante, se está 287 

contemplada nesta proposta; vii) questionam, ainda, se a proposta orçamentaria estabeleceu 288 

algum percentual de aumento no valor das bolsas para o próximo ano, em virtude da defasagem 289 

dos atuais valores já discutidos neste conselho anteriormente, cuja discussão resultou em uma 290 

moção de preocupação; viii) recomendam uma revisão da forma de subsídio do Restaurante 291 

Universitário (RU), cuja subvenção atualmente é custeada com recursos oriundos do Plano 292 
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Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a fim de racionalizar a utilização destes recursos; 293 

ix) ponderam que este não é o momento adequado para discussão da execução do orçamento, 294 

uma vez que o resultado das diversas questões apresentadas poderia implicar unicamente na 295 

redução da expectativa prevista de orçamento para negociação posterior com o MEC e o 296 

Ministério da Economia, o que não configura estratégia adequada, observa-se que a discussão 297 

posterior sobre a racionalização da utilização dos recursos, quando estes forem aprovados, será 298 

necessária, porém a especulação referente a possíveis percepções externas é inapropriada para a 299 

etapa presente; x) questionam se, a partir da elaboração e aprovação do PAC, inclusões e 300 

exclusões poderão ser feitas posteriormente, e, do mesmo modo, se um item atualmente previsto 301 

for excluído, poderá ser incluído novamente em outro momento, havendo disponibilidade de 302 

recursos; xi) ponderam que as descrições das despesas propostas na peça orçamentária devem 303 

acompanhar suficiente justificativa da necessidade para que, em confronto com a opinião 304 

pública, não gere repercussão negativa. Conselheiro Acácio Sidinei, pró-reitor de Assuntos 305 

Comunitários e Políticas Afirmativas, esclarece que a Pró-reitoria vem buscando dialogar com 306 

diferentes interlocutores a respeito da situação do PNAES, instituído por meio de Decreto, o que 307 

o coloca em condição de permanente insegurança. Ressalta que as discussões a respeito da 308 

universalidade de aplicação dos recursos do PNAES e a sua racionalização estão sendo 309 

empreendidas tanto pela Comissão de Apoio ao Funcionamento dos Restaurantes Universitários 310 

(CAFRU) quanto pela Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf), sempre se levando em conta a 311 

necessidade do diálogo com as representações estudantis para a efetivação de qualquer mudança 312 

proposta. Conselheiro Ricardo Andrade concede a palavra à servidora Alessandra Castilho, 313 

coordenadora da Assessoria de Comunicação e Impressa (ACI), explica que os mecanismos de 314 

comunicação atuais são prioritariamente digitais em virtude da redução de custos, nesse sentido, 315 

a opção pela estratégia digital demanda suporte profissional para monitoramento de redes 316 

sociais. Pondera que a descrição do item na proposta orçamentária nem sempre é capaz de 317 

abarcar a ação estratégica que o envolve e sustenta que nenhum item deve ser excluído sem 318 

consulta às áreas envolvidas. Área demandante esclarece que o presente momento de 319 

planejamento orçamentário difere do momento posterior de execução orçamentária, quando são 320 

estabelecidas as diretrizes para orientar a execução dos recursos que estarão disponíveis após a 321 

negociação e aprovação da LOA. Ressalta que a etapa de elaboração do orçamento é o espaço 322 

para que cada área sinalize suas expectativas, consideradas as necessidades de recomposição das 323 

perdas orçamentárias ao longo dos anos e de investimentos para o desenvolvimento da 324 

Instituição. Explica que a elaboração da peça orçamentária configura um instrumento de 325 

negociação com os interlocutores externos, e que o detalhamento da metodologia e da memória 326 

de cálculo tem por objetivo subsidiar a presente discussão neste conselho, para fins de 327 

conhecimento e debate das estratégias de desenvolvimento da Universidade. Pondera que, do 328 

ponto de vista metodológico, é pouco adequado intervir na análise de mérito de cada um dos 329 

itens de forma isolada, ensejando alguma exclusão, pois isso desconsideraria os critérios 330 

utilizados pelas áreas e as ações que somente se justificam de forma conjunta. Aponta que a 331 

proposta orçamentária para 2020, em comparação com o orçamento de 2019, preserva um certo 332 

nível de equilíbrio das despesas de cada área ao longo do período, além de apontar iniciativas de 333 

inovação e recomposição do orçamento em relação perdas de anos anteriores. No que diz 334 

respeito aos auxílios estudantis, registra que se optou, em decisão conjunta com as áreas 335 

envolvidas, por acrescentar o IPCA acumulado de 2018 ao valor atual, cientes, contudo, de que 336 

não recompõe de maneira suficiente a defasagem do valor dos anos anteriores. Ao PNAES, 337 

desde o ano passado, a proposta orçamentária vem sinalizando um valor superior ao habitual, no 338 

intuito de negociar com os órgãos superiores a necessidade de recomposição das perdas e, no 339 

caso da residência estudantil, o formato a ser adotado ainda não se encontra definido, por isso a 340 

questão está sinalizada como prioritária na RDO 2019, e deve permanecer para a RDO de 2020. 341 

Observa que o subsidio do RU foi mantido com recursos próprios da Universidade em momento 342 
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que havia outra visão de orçamento público, com prioridade em investimentos para o ensino 343 

superior, desse modo, em um cenário de restrições orçamentárias o subsídio foi remanejado para 344 

os recursos disponíveis do PNAES, que demanda de significativa recomposição, não obstante 345 

registra que a CAFRU vem discutindo estas questões. Reforça que ProAd e ProPlaDI não fazem 346 

apenas uma compilação das propostas encaminhadas pelas diversas áreas, mas que a proposta 347 

orçamentária, ora em discussão, foi submetida a diversos filtros até chegar à versão presente; 348 

explica que diferentes versões de apresentação da peça orçamentária foram testadas ao longo do 349 

tempo, algumas delas bastante detalhas, até que se chegasse a presente versão mais resumida, 350 

sem desprezar o nível de detalhamento mínimo necessário. Observa que haverá instrumentos 351 

posteriores, como a Resolução de Diretrizes Orçamentária (RDO), que definirá, com base no 352 

orçamento efetivamente aprovado, o que deverá ser priorizado a partir dos recursos liberados. A 353 

relatora explica que com a implementação do PAC, os itens presentes na proposta orçamentária 354 

foram cadastrados na plataforma, onde foram inseridas informações como valor estimado 355 

unitário, quantidade, valor total e justificativa da necessidade, cientes de que muito 356 

provavelmente não será possível concretizar toda a demanda da Universidade, todavia, o 357 

relatório final está bem fundamentado e contemplará as informações demandadas pelos 358 

conselheiros. Comunica que o PAC será submetido ao Ministério da Economia e terá dois 359 

momentos para ajustes, um primeiro momento em Setembro e um segundo em Novembro, 360 

conforme previsto na Instrução Normativa, porém após seu fechamento, as demandas não 361 

previstas somente poderão ser executadas no próximo exercício mediante justificativa 362 

fundamentada, aprovada pelo dirigente máximo do órgão e pelo Ministério da Economia. O 363 

presidente destaca que é importante que todos tenham clareza do significado dos números da 364 

proposta para que seja possível defendê-los, havendo concordância, com o cuidado de não 365 

comprometer a excelência da Instituição por meio de eventuais cortes. Esclarece que toda a 366 

previsão de investimento considera a máxima necessidade de conclusão das obras já iniciadas, 367 

para que não se deteriorem, levando-se em conta todo o investimento já executado nessas 368 

estruturas, e, inclusive, para que seja possível a arrecadação de recursos futuros com a cessão 369 

destes espaços. Chama atenção para o fato de que a preocupação quanto à percepção da 370 

sociedade em relação às despesas da instituição não deve ter o viés de constranger e reduzir o 371 

nível de excelência e qualidade das estruturas que se destinam efetivamente à utilização da 372 

sociedade. Após esclarecimentos, notando-se o avançado das horas e havendo ainda seis 373 

conselheiros inscritos, o presidente sugere dar continuidade ao tema na reunião de continuação 374 

desta sessão. A relatora esclarece que, em virtude da prorrogação do prazo para encaminhamento 375 

do PAC ao Ministério da Economia, o prazo final está fixado para o dia 15 de maio, e sugere que 376 

o plano seja encaminhado da maneira que consta cadastrado no sistema, de modo que, havendo 377 

propostas de alterações ou exclusões, estas serão efetuadas posteriormente. Não havendo 378 

objeções quanto à proposta da relatora, o item da pauta será retomado na próxima reunião, em 379 

continuação da presente sessão. O presidente dá continuidade à pauta com a retomada da 380 

proposta de moção. O secretário-geral, Daniel Pansarelli, procede à leitura da versão final 381 

proposta para a moção. Em discussão, conselheiros apontam algumas correções e modificações 382 

na redação do texto. Em votação o texto final da moção, com as alterações, é aprovado por 383 

unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece 384 

a presença de todos, e encerra a sessão às 17h55. Do que para constar, nós, Natália Paranhos 385 

Caoduro, chefe substituta da Divisão de Conselhos, e Wellington Teixeira Gonçalves, assistente 386 

em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com o secretário-geral, Daniel Pansarelli, 387 

lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho.------------------------------------------388 

Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2019, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 1 389 

- 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, 390 

Bloco A, Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão 391 

ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2019, previamente convocada 392 
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e presidida pelo reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: 393 

Wagner Alves Carvalho, vice-reitor; Acácio Sidinei Almeida Santos, pró-reitor de assuntos 394 

comunitários e políticas afirmativas; Alberto Sanyuan Suen, representante docente do Centro de 395 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Allana Mattos dos Santos, 396 

representante discente de graduação; Armando Caputi, representante docente do Centro de 397 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Carlos da Silva dos Santos, representante 398 

docente do CMCC; Cássia Gonçalves de Souza, representante suplente dos técnicos 399 

administrativos; Cláudia Regina Vieira, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 400 

Humanas (CCNH); Cristiane Otero Reis Salum, representante suplente docente do CMCC; 401 

Eduardo Gueron, representante docente do CMCC; Eduardo Lucas Subtil, representante suplente 402 

docente do CECS; Fernando Martins Ustariz, representante discente de pós-graduação; Francisco 403 

de Assis Zampirolli, representante docente do CMCC; Geovane Oliveira de Sousa, representante 404 

dos técnicos administrativos; Gustavo Martini Dalpian, representante docente do CCNH; Itana 405 

Stiubiener, representante docente do CMCC; João Paulo Góis, pró-reitor adjunto de pós-406 

graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Lucas Roberto Paredes Santos, 407 

representante suplente discente de graduação; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; 408 

Marcelo Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho, 409 

vice-diretora do CECS; Mônica Schröder, pró-reitora de Planejamento de Desenvolvimento 410 

Institucional; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Rafael Celeghini Santiago, 411 

representante docente do CECS; Regimeire Oliveira Maciel, representante suplente docente do 412 

CECS; Ricardo José Andrade, representante dos técnicos administrativos; Roberta Kelly 413 

Amorim de França, representante dos técnicos administrativos; Rodrigo de Freitas Bueno, 414 

representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Sara Cid Mascareñas Alvarez, 415 

pró-reitora de administração; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa; Suze de Oliveira 416 

Piza, representante suplente docente do CCNH; Tomás Costa de Azevedo Marques, 417 

representante suplente discente de pós-graduação; e Vanessa Elias de Oliveira, representante 418 

docente do CECS. Ausência justificada: Glenda Lorena Mezarobba, representante da 419 

comunidade civil. Ausentes: Beatriz Behling da Silva, representante discente de graduação; 420 

Gustavo Morari do Nascimento, representante docente do CCNH; Gustavo Nascimento de 421 

Souza, representante discente de graduação; e Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, 422 

representante da comunidade civil. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Arnaldo 423 

Rodrigues dos Santos Júnior, diretor da Agência de Inovação; Cedric Rocha Leão, representante 424 

suplente docente do CECS; Marcelo Aversa, representante discente de pós-graduação; Rodrigo 425 

Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa; Roger Borges, representante 426 

suplente discente de pós-graduação; Vanessa Sales, chefe da ACIC; e Vitor Emanuel Marchetti 427 

Ferraz Junior, chefe de gabinete da Reitoria. Apoio administrativo: Natália Paranhos Caoduro, 428 

chefe substituta da Divisão de Conselhos; Wellington Teixeira Gonçalves, assistente em 429 

administração; e Daniele Silva de Oliveira, estagiária da Secretaria-Geral. Havendo quórum 430 

legal, o presidente em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h15. 431 

Conselheiro pede que, ao final das deliberações acerca da Proposta Orçamentária, possa realizar 432 

considerações sobre a moção aprovada na primeira parte desta sessão. Ordem do dia: Proposta 433 

Orçamentária 2020. Retomadas as discussões, conselheiro informa que enviou à Secretaria-Geral 434 

uma carta com propostas. A demandante aponta que teve acesso ao documento pela manhã e 435 

dará esclarecimentos. Então, retoma apresentação realizada pela relatora na semana anterior 436 

neste Conselho e explica detalhadamente o processo de construção da proposta orçamentária 437 

desde sua elaboração decorrente da interação entre a ProPlaDI e as diversas áreas da UFABC até 438 

as negociações realizadas junto ao Ministério da Educação (MEC). Os valores são enviados via 439 

sistema em agosto, com base na Matriz Andifes e em um conjunto de critérios é estabelecido. 440 

Assim, não considera desejável que sejam realizados cortes neste momento, pois os elementos 441 
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apresentados pelas áreas fazem parte das estratégias de construção da Universidade. Às 442 

explicações prestadas pela demandante, o presidente acrescenta que preocupações políticas serão 443 

debatidas no momento de definição das diretrizes orçamentárias, a partir da aprovação do 444 

orçamento efetivo, sendo este o momento para dar atenção a itens que eventualmente faltantes e 445 

que os conselheiros desejem reivindicar. Ressalta que deve ser buscado o comprometimento com 446 

a excelência e que o orçamento aprovado não será superior ao proposto, portanto, colocar 447 

restrições neste momento não é conveniente. Conselheiro agradece pelos esclarecimentos, 448 

registra sua preocupação com a responsabilidade orçamentária dos conselheiros, reforça o teor da 449 

carta que enviou e sua intenção em compartilhar reflexões com os demais conselheiros acerca de 450 

questões que ainda não considera que tenham sido esclarecidas e sugere que os apontamentos da 451 

carta sejam votados ponto a ponto. O presidente explica que apenas será aprovado o valor 452 

agregado conforme será encaminhado ao MEC, sendo desnecessária a votação de cada item, o 453 

que também desconsideraria o trabalho realizado por cada área. No tocante à responsabilidade do 454 

Conselho sobre o orçamento, esclarece que se trata da prestação de contas e que o Tribunal de 455 

Contas da União (TCU) não fiscaliza as propostas orçamentárias, mas sim sua execução. Então, 456 

o conselheiro questiona se, após aprovado o orçamento, haverá oportunidade para reavaliação da 457 

distribuição e remanejamento dos valores e como o Conselho pode ser mais participativo nesse 458 

processo. Presidente esclarece que esse detalhamento se dá para que o processo de construção da 459 

proposta orçamentária seja conhecido na íntegra pelo Conselho e que o momento para discussões 460 

acerca das prioridades para aplicação dos valores efetivamente aprovados ocorre durante as 461 

discussões da Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO) no final do ano. Novamente com a 462 

palavra, a demandante explica que existem ações para garantir a participação dos conselheiros no 463 

orçamento da Universidade, cita que são disponibilizados os Relatórios de Execução 464 

Orçamentária bimestralmente e o link se encontra nas páginas da Comissão de Natureza 465 

Orçamentária e Administrativa (Canoa) e da ProPlaDI, disponível para toda a comunidade. Em 466 

discussão: 1) questiona-se como será apreciada, a partir da aprovação do orçamento, a questão 467 

dos cortes de bolsas aos discentes da pós-graduação; 2) comenta-se acerca da inclusão da 468 

moradia estudantil entre as diretrizes orçamentárias, tendo em vista que se citou o tema na última 469 

reunião, sendo essa que a informação foi passada aos discentes com o intuito de apresentar uma 470 

conquista dos alunos, demonstra o compromisso da Gestão e a expectativa de execução; 3) 471 

aponta-se que as discussões acerca da moradia estudantil são realizadas desde 2014 e há o 472 

compromisso de envio aos conselheiros de um relatório sobre o tema, datado daquela época; 4) 473 

propõe-se que os valores das bolsas sejam revistos, pois se encontram substancialmente 474 

defasados; 5) questiona-se acerca do orçamento do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), 475 

atual Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel), considera que o valor proposto é 476 

insuficiente para as atividades desenvolvidas pela área. Professora Mônica Schröder dá 477 

esclarecimentos e informa que os valores propostos atualmente para o orçamento da 478 

Universidade são bastante próximos daqueles aprovados para os orçamentos da UFABC nos 479 

anos de 2012 e 2013, considerando a devida correção com o Índice Nacional de Preços ao 480 

Consumidor (IPCA). Ressalta que a RDO é um documento importante institucionalmente, pois 481 

orienta as ações em situações excepcionais, tais como os cortes que estão sendo anunciados. 482 

Acerca da revisão dos valores das bolsas, afirma que é uma preocupação da Universidade. Passa 483 

a palavra ao pró-reitor adjunto de Pós-Graduação, que lembra acerca da existência de uma 484 

portaria ProPG limitando o valor das bolsas e que foram anunciados contingenciamentos às 485 

bolsas da CAPES, com corte de 30% dos programas que receberam nota 4 e 70% daqueles que 486 

receberam nota 3 nas últimas duas avaliações quadrienais, estima-se que serão cortadas 49 bolsas 487 

CAPES na UFABC, acrescenta que ProPG tem mantido diálogo junto à reitoria e às agências de 488 

fomento acerca deste assunto. Conselheiro menciona sugestão contida na carta enviada à SG no 489 

dia anterior, referente à ampliação das bolsas e, para tanto, propôs a revisão de valores 490 
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relacionados a itens os quais não considerou imprescindíveis. A demandante aponta que na etapa 491 

de construção da proposta de orçamento não existe valor limitador, portanto, não há sentido na 492 

redução de determinados itens para ampliação de outros, mas devem ser incluídos os valores 493 

adequados às necessidades da Universidade para 2020. Acerca do orçamento do Netel, esclarece 494 

que a discussão da proposta orçamentária junto às áreas se deu simultaneamente às deliberações, 495 

neste Conselho, acerca da migração da Divisão de Idiomas, que antes pertencia à Assessoria de 496 

Relaçoes Internacionais (ARI), para o NETEL. Desta forma, explica que foi acordado com a área 497 

que o orçamento da ARI dedicado à Divisão de idiomas será recortado em momento oportuno. 498 

Após esclarecimentos acerca de trâmites administrativos e transparência na construção e 499 

execução do orçamento, são realizadas falas contrárias aos cortes dos valores apresentados pelas 500 

áreas. Conselheiro sugere que sejam apresentadas as rubrica orçamentárias para que possam ser 501 

dados os encaminhamentos, questiona quais serão os espaços e prazos para discussões 502 

aprofundadas sobre cada item da proposta. A demandante explica que são realizadas duas 503 

audiências públicas ao ano, uma em cada semestre, para discussão aprofundada do tema, cujas 504 

datas aproximadas constam na RDO. Em discussão, são realizadas as seguintes propostas: i) 505 

majoração do orçamento em R$51,4 mil dedicados à contratação de 1 editor de vídeo com 506 

salário mensal de R$1,8 mil e seis bolsa para tutoria dos cursos de graduação, no valor de R$ 507 

400,00; e ii) inclusão de ajuste em 30% a todas as bolsas da UFABC. Em votação, a proposta “i” 508 

é aprovada com 1 abstenção e proposta “ii” é aprovada por unanimidade.  Após, o documento, 509 

com as propostas de inclusões, é votado e aprovado por unanimidade. Findas as deliberações 510 

deste ponto de pauta, conselheiro relembra a moção aprovada na última reunião deste Conselho e 511 

o comentário do vice-presidente acerca das ações da comunidade universitária em defesa da 512 

educação, ressalta a importância de articulações por parte da Gestão e questiona se estão sendo 513 

realizadas ações junto às Universidades Federais da região, sugere que a Reitoria chame uma 514 

assembleia de todas as categorias na primeira semana do segundo quadrimestre. O presidente 515 

explica que estão sendo realizadas articulações junto às três Universidades Federais e ao Instituto 516 

Federal de São Paulo. Ressalta que os reitores dessas instituições reunir-se-ão no dia seis de 517 

junho com a bancada paulista de deputados federais, ocasião a qual estarão presentes o 518 

coordenador da bancada paulista, deputado Herculano Passos, o representante do Estado de São 519 

Paulo na frente parlamentar de valorização das Universidades Federias, deputado Vítor Lippi, e 520 

os seis deputados federais paulista participantes da Comissão de Educação, para discussões 521 

acerca da situação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) de São Paulo. Há também 522 

uma proposta formulada a partir de uma reunião entre os reitores das IFES da regional Sudeste 523 

para debates acerca de temas como o financiamento das Universidades Públicas e os impactos da 524 

proposta de reforma da previdência nas carreiras dos servidores públicos, no ensino e própria 525 

produção cientifica e tecnológica nas Universidades. Ainda não há uma data agendada e, por 526 

conta do período de recesso na UFABC, foi sugerido que se aguarde o retorno das aulas para que 527 

ocorram tais eventos. Ressalta a importância da divulgação dessas ações e chama a comunidade 528 

a propor temas e formas de debates. Lembra-se da mobilização em defesa da Educação que 529 

ocorrerá em 15 de maio, na qual se espera ampla participação. O vice-presidente esclarece que 530 

sua fala na última reunião não teve o intuito de cercear qualquer ação advinda da comunidade, 531 

mas sim reforçar que as categorias estão fortemente organizadas em defesa da Educação, de 532 

forma que a gestão se debruça mais fortemente nas articulações com atores externos à 533 

Universidade. Conselheiro pontua que as articulações das categorias discente, docente e técnico 534 

administrativo se dão com atores diferentes aos das articulações realizadas pela Gestão, de forma 535 

que se integram e complementam. Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de 536 

Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2018. / Avaliação de 537 

desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 538 

2018. / Autorização para recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 539 
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(Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 2019-2020. A relatora, Vanessa Sales, 540 

chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC) apresenta os três itens 541 

referentes à Fundep em conjunto, uma vez que todos eles estão vinculados ao processo de 542 

recredenciamento da referida fundação de apoio para o biênio 2019-2020. Inicia seu relato com 543 

apresentação da legislação concernente às fundações de apoio e histórico da relação da entre a 544 

UFABC e a Fundep, projetos em andamento e valores envolvidos para o exercício de 2018. 545 

Posteriormente, apresenta a avaliação de desempenho da Fundep para o exercício de 2018, 546 

aprovado pelo seu Conselho Curador, em 29 de março de 2018, e que deve ser ratificado por este 547 

Conselho, conforme os normativos vigentes, além de alguns destaques referentes aos projetos 548 

que dizem respeito à UFABC, de modo particular.  Reitera que o relatório apresentado é 549 

elaborado e apreciado pela própria fundação, dizendo respeito a sua própria gestão e projetos 550 

também em outras universidades que possuem relação com a Fundep, devendo ser ratificado por 551 

cada uma das instituições apoiadas. Acrescenta que os coordenadores dos projetos apoiados pela 552 

Fundep responderam aos questionários para avaliação de desempenho da Fundep por parte da 553 

UFABC, conforme orientam os normativos vigentes, e apresenta a metodologia e resultados 554 

parciais obtidos, referentes, também, à recomendação de recredenciamento, além de um resumo 555 

dos indicadores de desempenho obtidos. Apresenta documentação e minuta do ato decisório a 556 

serem encaminhados ao Grupo de Apoio Técnico (GAT) dos Ministérios da Educação e da 557 

Ciência, Tecnologia & Inovação, responsável pela análise e autorização do recredenciamento, 558 

cujo material já foi previamente apreciado pela Comissão Permanente de Convênios (CPCo) e 559 

encaminhado para conhecimento dos conselheiros, contendo ata e parecer conclusivo da referida 560 

comissão recomendando o recredenciamento da Fundep. Em discussão: 1) registra-se a escassez 561 

de informações referentes à UFABC no relatório elaborado pela FUNDEP; 2) reforça-se 562 

recomendação encaminhada pelo ConsUni à Fundep em ocasião passada para que fosse 563 

melhorada a exposição da UFABC e dos projetos realizados com apoio da Fundep no relatório 564 

anual de gestão da fundação, o que aparentemente não ocorreu;  3) pondera-se que é razoável 565 

que apenas os utilizadores da fundação tenham prerrogativa de avaliá-la, porém observa-se que 566 

alguns setores da universidade tem pouco conhecimento a respeito da Fundep e de seu 567 

funcionamento, sugerindo que se verifique uma forma de ampliar o conhecimento e, 568 

consequentemente, a quantidade dos agentes que a avaliam; 4) observa-se que, apesar da 569 

quantidade de avaliações positivas, o ponto de número 7 do questionário registrou diversas 570 

críticas quanto à falta de funcionários ou morosidade do atendimento, por exemplo, e questiona-571 

se qual o retorno da Fundep quanto a tais questões; 5) registra-se, ainda, que um dos 572 

comentários, sugerindo a não autorização de recredenciamento, recomenda que a UFABC 573 

institua sua própria fundação de apoio, e questiona-se qual a perspectiva de atendimento desse 574 

ponto; 6) recomenda-se a ampliação da coleta de informações sobre os serviços prestados pela 575 

fundação e registro de ocorrências de não atendimento, com a devida justificativa por parte da 576 

Fundep, para subsidiar a próxima avaliação por parte do Conselho. Presta esclarecimentos 577 

referentes aos procedimentos adotados no caso específico de projeto apontado por conselheiro.. 578 

Registra que a CPCo recomendou o encaminhamento da avaliação de desempenho feita pela 579 

ACIC em conjunto com os coordenadores à presidência da Fundep e que à ocasião será enviado 580 

também um comunicado da universidade solicitando um relatório mais detalhado da relação da 581 

fundação com a UFABC. O presidente concorda, também, com as questões apresentadas a 582 

respeito da ausência de mais informações a respeito da relação da UFABC com a Fundep em seu 583 

relatório de gestão e registra que isso já foi transmitido à Fundação em outras ocasiões, por outro 584 

lado, pondera a proporção do que representam os projetos propostos pela UFABC frente a outras 585 

instituições atendidas pela fundação nos vários estados do país, incluindo a própria UFMG. 586 

Pondera que, conforme a legislação e os normativos vigentes, cumpre à UFABC apenas ratificar 587 

o relatório apresentado, mas que as questões apontadas serão levantadas junto à Fundação. 588 
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Explica que o ato a ser apreciado pelo Conselho contempla os três documentos necessários para 589 

autorização de recredenciamento, que são a ratificação do relatório de gestão da Fundep, a 590 

avaliação da fundação por parte dos coordenadores de projetos em parceria com a ACIC e o ato 591 

de autorização para o recredenciamento para o próximo biênio. Realiza algumas ponderações no 592 

tocante à relevância de firmar-se parceria com outras fundações de apoio. No entanto, ressalta 593 

que neste momento, o que se discute é o atendimento aos  projetos apoiados pela fundação. Por 594 

fim, sugere-se que a votação dos itens ocorra separadamente, ao que a presidência assente. Em 595 

votação a ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 596 

(Fundep) referente ao exercício de 2018 é aprovada com 2 abstenções, a avaliação de 597 

desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 598 

2018 é aprovada com 2 abstenções, a autorização para recredenciamento da Fundação de 599 

Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 2019-2020 600 

é aprovada com 1 voto contrário 1 abstenção e o ato decisório consolidando os três itens é 601 

aprovado por unanimidade. Credenciamento da Fundação de Apoio à Universidade Federal de 602 

São Paulo (Fapunifesp) como fundação de apoio à pesquisa na UFABC. O presidente esclarece 603 

que um novo credenciamento amplia a oferta de opções de acesso aos serviços de apoio das 604 

fundações.  Pró-reitor adjunto de pesquisa, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, e Arnaldo 605 

Rodrigues dos Santos Júnior, diretor da Agência de Inovação da UFABC representam a área 606 

demandante. O primeiro reitera a preocupação da gestão em aprimorar caminhos para 607 

arrecadação de recursos, além dos convênios, para sustentação das atividades desenvolvidas pela 608 

universidade, como o apoio ao funcionamento das centrais multiusuários, biotérios e tecnologias 609 

de computação científica. Explica que o tema ora exposto, deliberado na última reunião da 610 

Canoa, é fruto do diálogo com a ProAd, ProPlaDI, ACIC e diversos docentes que relataram 611 

dificuldades na execução de algumas ações, conforme relatos. Assim, identificou-se que seria 612 

interessante, inclusive pela facilidade de acesso, a aproximação com a Fundação de Apoio da 613 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que recentemente aprimorou seu regimento para 614 

possibilitar o atendimento a outras instituições. Avalia que a proximidade com a Fapunifesp 615 

poderá favorecer a ampliação das ações que a UFABC pode e deseja realizar. Ressalta que o 616 

credenciamento à nova fundação de apoio não implica no abandono da relação com a Fundep. 617 

Por fim, pontua a boa vontade demonstrada por parte da Fapunifesp em favorecer essa 618 

aproximação com a UFABC e a possibilidade de encontrar caminhos, a partir disso, para tratar 619 

da questão dos excedentes de pesquisa não utilizados, podendo convertê-los em benefício para a 620 

instituição. Arnaldo Rodrigues aponta que a Agência de Inovação tem observado que, embora a 621 

relação com a Fundep seja positiva, há elementos limitadores, nesse sentido a gestão tem 622 

buscado alternativas para superar essa questão. Ressalva que a criação de uma fundação de apoio 623 

própria da UFABC seria dispendiosa, não se apresentando como uma opção viável no momento. 624 

Explica que o diálogo com a fundação teve início no ano passado, desde então, tem se buscado 625 

uma participação efetiva da UFABC na administração da fundação, por meio de duas vagas no 626 

conselho curador. Também se negocia a possibilidade futura de uma diretoria para a UFABC. A 627 

conselheira Mônica Schröeder, após relatar como elaborou o Parecer Canoa registra que a 628 

avaliação da Comissão foi de que a minuta do ato atende adequadamente à legislação pertinente, 629 

inclusive aquela estabelecida pelo próprio ConsUni da UFABC. Destaca que a discussão 630 

ocorrida na Canoa, findada com a aprovação por unanimidade da matéria, demonstrou potenciais 631 

benefícios que poderão advir da aprovação do ato decisório, além de ter ficado evidenciado que 632 

não se verificam eventuais prejuízos, sobretudo porque continuará credenciada a fundação que 633 

atualmente atende à UFABC. Face ao exposto, e considerando as discussões ocorridas na Canoa, 634 

recomenda-se a aprovação do ato decisório que autoriza o credenciamento da Fapunifesp como 635 

fundação de apoio à UFABC. Em discussão, destacam-se os seguintes pontos: 1) o cenário 636 

futuro aponta para a necessidade cada vez maior dos serviços das fundações de apoio para as 637 
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universidades, de modo que, havendo diferentes opções de fundações prestando serviço para a 638 

instituição, favorece-se um ambiente de melhoria dos serviços prestados; 2) existência de certo 639 

desconhecimento entre os membros da comunidade universitária a respeito do papel da fundação 640 

de apoio e de como é possível se envolver e, dada a importância desse conhecimento para a 641 

universidade, questiona-se como está prevista a divulgação dessa nova fundação de apoio; 3) 642 

questiona-se como se dará o processo de escolha entre as fundações de apoio disponíveis e quais 643 

critérios serão aplicados; 4) necessidade de discussão, no horizonte do credenciamento de uma 644 

nova fundação de apoio, do poder de decisão da UFABC junto às fundações para negociar 645 

isenções de taxas em projetos e parcerias fundamentais para a instituição, cujos financiadores 646 

restringem o pagamento de taxas de custo operacional de fundações de apoio; 5) questiona-se 647 

como ocorrerá o gerenciamento e administração da relação com a nova fundação de apoio, tendo 648 

em vista os fluxos e procedimentos envolvidos e a restrição de quadro de pessoal administrativo 649 

na UFABC; 6) avalia-se positivamente a inclusão de uma nova fundação de apoio e ampliação 650 

das formas de financiamento; 7) avalia-se que a universidade poderia ter não apenas duas, mas 651 

várias fundações; 8) Questiona-se por que não se optou pela fundação de apoio de UFSCar,  652 

tendo em vista que esta se situa mais próxima das linhas de atuação da UFABC, possuindo, 653 

inclusive, expertise em lidar com a central instrumental. O conselheiro Gustavo Dalpian pede 654 

que se registre em ata a existência de manifestações deste Conselho no sentido de aprofundar a 655 

discussão quanto à criação de uma fundação de apoio da UFABC, para que estas manifestações 656 

constem registradas quando, futuramente, volte à discussão o recredenciamento das fundações de 657 

apoio, demonstrando que essa questão já foi pautada e sugerida anteriormente.. O presidente 658 

pondera que a Comissão Permanente de Convênios (CPCo), em diálogo com a Procuradoria 659 

Federal junto à UFABC, será o espaço adequado para discutir as regras e critérios de 660 

organização da relação com as fundações de apoio, considerando um fluxo de processos menos 661 

burocrático e moroso. Avalia que, dentre os benefícios da relação com a Fapunifesp está a 662 

possibilidade de emissão de nota fiscal por prestação de serviços no Estado de São Paulo, que 663 

hoje é um dos limites enfrentados junto à Fundep para a realização de parcerias de prestação de 664 

serviços da UFABC por meio de seus laboratórios de pesquisa e outras ações de ensino, pesquisa 665 

e extensão, dentre outros. Assinala que esteve em diálogo com a Reitora da Unifesp para discutir 666 

as possíveis formas de participação da UFABC nas instâncias de decisão do conselho curador da 667 

fundação de apoio, bem como as possibilidades em relação aos projetos relevantes para a 668 

universidade. Observa que alguns dos problemas expostos nesta e na discussão anterior não 669 

demandam apenas de uma nova fundação de apoio para superá-los, uma vez que decorrem de 670 

restrições específicas das fontes de financiamento, para as quais a instituição vem buscando 671 

encontrar alternativas, como a isenção de taxas mencionada em caráter de exceção, além de 672 

outras. Pondera que não se trata de uma transição, uma vez que aqueles projetos que já vem 673 

sendo executados por meio de uma fundação com bons resultados não devem sofrer alterações. 674 

Esclarece que não existe uma quantidade limite de fundações de apoio que podem ser 675 

credenciadas, por outro lado há um fluxo dos procedimentos envolvidos nessa questão que 676 

devem ser observados e que a UFABC, após mais de dez anos, está autorizando o 677 

credenciamento de uma segunda fundação, de modo que os credenciamentos precisam ser 678 

criteriosos. Acrescenta que os mecanismos de escolha entre uma fundação e outra para apoio aos 679 

projetos ainda deverão ser discutidos. Destaca que a opção pela Fapunifesp se dá não só pela 680 

facilidade da proximidade geográfica, conforme apontado, mas também pelo ambiente 681 

institucional mais próximo, no que se refere à relação com a Secretaria da Fazenda do Estado de 682 

São Paulo, favorecendo as atividades fiscais, o que não impede uma eventual interação da 683 

UFABC com outras fundações futuramente. Avalia que o credenciamento de uma nova fundação 684 

de apoio, por si só, não resolve a questão que envolve a regulamentação das prestações de 685 

serviços com emissão de notas fiscais, a venda dos excedentes de pesquisa etc.. Registra que já 686 
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se está trabalhando com propostas, que serão apresentadas ao Conselho, no intuito de favorecer a 687 

operacionalização dos procedimentos junto à Fapunifesp e também produzir instrumentos 688 

normativos que auxiliem no aprimoramento dos processos junto à Fundep. Ainda, registra que a 689 

gestão passada, também discutiu a questão envolvendo a possível criação de uma fundação de 690 

apoio da UFABC, entretanto o resultado do Grupo de Trabalho que se dedicou ao tema focou de 691 

modo particular nos aspectos administrativos e gerenciais, não se aprofundando na questão que 692 

envolve os fundos necessários ao financiamento das universidades, que apesar da previsão legal, 693 

esbarrou no veto presidencial à gestão dos fundos patrimoniais por parte das fundações de apoio 694 

e a possibilidade de isenção de impostos sobre doadores. Lembra que tal situação encontra-se em 695 

discussão no Congresso Nacional a fim de definir, entre outras coisas, o modelo de fundação de 696 

apoio que pode funcionar no gerenciamento desses fundos. A referida discussão que ocorre no 697 

Congresso está sendo acompanhada por meio da Comissão de Ciência e Tecnologia da Andifes. 698 

A área demandante esclarece que regras e critérios a serem adotados deverão ser avaliados em 699 

momento posterior à aprovação do credenciamento da fundação de apoio, em diálogo com a 700 

Procuradoria Federal junto à UFABC, partindo do exemplo da UFMG, que possui cinco 701 

fundações de apoio que atendem faculdades específicas.  Para UFABC, será necessário observar 702 

regras que se enquadrem na realidade específica desta instituição, sem que incorram em um 703 

inviável cenário de competição entre as fundações de apoio pelos projetos. Esclarece que a opção 704 

pela Fapunifesp, cujo modelo foi inspirado naquele adotado pela UFSCar, deu-se, também, em 705 

virtude da localização, mais próxima da UFABC, e ressalta que a Unifesp vem se expandindo 706 

bastante ao longo dos últimos anos e que a sua fundação de apoio aprimorou o modelo adotado a 707 

partir dos Projetos Acadêmico-Pedagógicos. Observa que o campus de Diadema da Unifesp 708 

possui uma central analítica bem equipada, além de outras boas práticas da Unifesp, cujo 709 

intercâmbio poderá ser favorecido a partir dessa aproximação. Pondera que as regras e 710 

procedimentos adotados pela Fapunifesp estão sendo analisados de maneira cuidadosa pela 711 

Agência de Inovação, a fim de verificar, inclusive, aqueles que precisarão ser adequados à 712 

realidade da UFABC. Observa que as interfaces de interação com a nova fundação de apoio a ser 713 

credenciada serão as mesmas que já atuam na relação com a Fundep, implicando apenas uma 714 

redistribuição das tarefas e projetos entre as fundações. Registra que a possibilidade de proposta 715 

para criação de uma fundação de apoio própria da UFABC não foi abandonada, porém, aguarda 716 

a existência das condições necessárias para sua efetivação. Findas as discussões, após votação, a 717 

autorização para credenciamento da Fapunifesp como fundação de apoio à pesquisa na UFABC é 718 

aprovado pelos conselheiros, registrando-se 1 abstenção. Antes de passar aos próximos itens de 719 

pauta do Expediente, o presidente esclarece que na sessão anterior do conselho a Mesa 720 

apresentou proposta de que fosse aberto um espaço ao final do Expediente para discussão de 721 

temas que os conselheiros julgam relevante trazer para ciência ou debate e que não ensejam 722 

necessariamente a aprovação de algum documento final. Esclarece que se trata de um formato 723 

em construção, que irá iniciar a partir dos próximos dois itens de pauta e pede a colaboração de 724 

todos os conselheiros para que esse modelo de debate seja conduzido da melhor forma possível. 725 

Expediente: Recomendação do CCNH para que o ConsUni crie o Plano de Cargos e Encargos e 726 

recomende ao ConsEPE a revisão da Resolução ConsEPE nº 177/2014. O relator, conselheiro 727 

Ronei Miotto, inicia recordando que este espaço de discussão de temas trata-se de demanda 728 

antiga do Conselho e agradece o empenho dos envolvidos em sua efetivação. Explica que o 729 

Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas (ConCCNH) encaminhou moção ao 730 

ConsUni, na qual solicita a revisão da Resolução ConsEPE nº 177, além de recomedar a criação 731 

de Plano de Cargos e Encargos na UFABC, conforme informou na sessão anterior deste 732 

Conselho. Aponta que o quadro de pessoal da UFABC está relativamente equilibrado, em 733 

comparação ao de outras. Avalia haver um conflito entre as Resoluções ConsEPE nº 177 e nº 100 734 

atribuições .. Tece comentários acerca dos impactos  desse cenário de conversões e dispensa de 735 
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carga didática na alocação de disciplinas e relata o fluxo adotado pelo ConCCNH para os casos 736 

de solicitação de conversão de carga administrativa em didática . Observa que se chegou ao 737 

diagnóstico de que há inconsistências entre os atos normativas vigentes, além de políticas 738 

distintas em cada Centro para tratar dessas questões, o que acarreta prejuízo ao planejamento, 739 

além disso, a falta de clareza da Resolução ConsEPE nº 177 pode gerar conflitos. Comenta 740 

acerca das diretrizes estabelecidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) para a 741 

administração pública no que se refere à estrutura organizacional. Finaliza sintetizando que a 742 

demanda do ConCCNH é a criação do Plano de Cargos e Encargos da UFABC ou documento 743 

equivalente, que descreva objetivamente as atribuições de cada Cargo de Direção e Função 744 

Gratificada concedidos e a revisão da Resolução ConsEPE nº 177 a partir do que ficar 745 

estabelecido neste Plano de Cargos e Encargos e avalia que a competência de executar tais 746 

tarefas pertence ao Comitê de Governança, Riscos e Controles. Em discussão, são elencados os 747 

seguintes pontos: 1) ressalta-se a efetiva existência de dificuldades em se adotar regras e 748 

parâmetros isonômicos entre os três Centros para tratar das questões apontadas e avalia-se que 749 

tais questões dificultam que a instituição avance estrategicamente; 2) questiona-se se os pontos 750 

abordados já constituem parte da agenda Reitoria e, caso positivo, quais os procedimentos e 751 

encaminhamentos estão sendo tomados para viabilizar a proposta; 3) avalia-se que a discussão 752 

proposta abrange um debate mais amplo a respeito da necessidade de reestruturação 753 

administrativa da UFABC, na qual seja estabelecida pelo ConsUni a estrutura administrativa 754 

mínima, além de regras para alteração dessa estrutura que passem pela deliberação deste 755 

Conselho, mediante justificativa, a fim de reduzir a discricionariedade da gestão na alteração da 756 

estrutura administrativa, com a criação ou extinção de áreas sem adequada justificativa, podendo 757 

incorrer em prejuízos à continuidade das atividades e à organização do quadro de pessoal, com 758 

capacidade conhecidamente restrita; 3) destaca-se a necessidade do mapeamento de 759 

competências, sobretudo na distribuição de FG e CD; 4) aponta-se também a necessidade de um 760 

estudo detalhado que verifique o quantitativo e alocação de servidores, além das atribuições e 761 

responsabilidades de cada área, a fim de identificar possíveis fluxos em duplicidade, situações de 762 

eventual desvio de função e a alocação adequada de servidores de acordo com as necessidades de 763 

cada área, tendo em vista o cenário de restrições a novos concursos e admissões nos próximos 764 

anos; 5) pondera-se, a respeito do quadro comparativo com as outras universidades e institutos 765 

federais, que a UFABC é uma das poucas que não possui funcionários terceirizados exercendo 766 

atribuições de técnicos administrativos, uma realidade que, se considerada, aumenta o 767 

distanciamento da UFABC em relação ao quantitativo de técnicos administrativos por docentes 768 

na comparação com as outras; 6) observa-se que o quadro reduzido de servidores dificulta a 769 

possibilidade de afastamento dos servidores para estudos, prejudicando uma política de 770 

capacitação e qualificação de servidores, além de um cenário em que ocupantes de funções de 771 

chefia não possuem equipe, ou se possuem, executam as mesma atribuições do restante da 772 

equipe em lugar de atividades propriamente de gestão; 7) atenta-se para a gravidade dos 773 

eventuais casos de desvio de função, principalmente quando decorrem de um ambiente de 774 

assédio moral e ressalta-se a necessidade de confrontar esses casos neste Conselho, a fim de 775 

evitar a existência desse quadro; 8) pondera-se que o estudo estratégico proposto poderá ajudar a 776 

instituição a alcançar melhores resultados e registra-se a existência de empresas especializadas 777 

na realização desse tipo de mapeamento; 9) aponta-se que, a aprovação da Resolução ConsEPE 778 

nº 177 gerou polêmica; 10) questiona-se a relação da problemática da Resolução ConsEPE nº 779 

177 com a restrição de quadro de pessoal técnico-administrativo; 11) aponta-se a recente redução 780 

do apoio administrativo de servidores técnicos-administrativos nos projetos desenvolvidos pelos 781 

docentes do CCNH, restando aos docentes executarem atividades de caráter notadamente 782 

administrativo, em detrimento das atividades de suas atividades de docência. A conselheira 783 

Mônica Schröeder, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional pondera 784 
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acerca da inviabilidade de da contratação de empresa de consultoria para realização de 785 

mapeamento de atividades na instituição em vista do cenário de contingenciamento, sendo mais 786 

adequado realizar quaisquer tipos de estudos com as competências que já se possui. O relator 787 

explica que todas as questões levantadas estão incluídas na criação de um plano de cargos e 788 

encargos ou similar, uma vez que esse demanda o mapeamento das atividades, a partir do qual é 789 

possível identificar ajustes necessários. Ressalta que a existência de um estudo como esse tem 790 

caráter perene, evitando alterações a cada mudança de gestão ou critério discrionário do gestor. 791 

Esclarece que os funcionários terceirizados não foram considerados no estudo apresentado, uma 792 

vez que não constam no censo da educação, mas ressalta a existência de instituições tão recentes 793 

quanto à UFABC, em patamares acima ou abaixo dela na relação quantitativa entre técnicos-794 

administrativos por docentes. Ressalta que a experiência anterior com a contratação e uma 795 

consultoria para realização do mapeamento de competência não foi positiva, mas ressalva que a 796 

indicação de um estudo debruçando-se sobre as grandes áreas  é bastante pertinente. Pondera que 797 

a necessidade de estruturação dos cargos e encargos deve levar em consideração toda a força de 798 

trabalho da instituição e não somente os docentes e observa que o comparativo da relação 799 

quantitativa de docentes por técnicos-administrativos apresentado foi frequentemente utilizado 800 

como justificativa para adiar o trabalho de mapeamento.  Sugere encaminhamento para que a 801 

Reitoria, por meio de seu Comitê de Governança, Riscos e Controles, apresente uma agenda de 802 

trabalho na direção das questões apresentadas. O presidente registra que se identificam alguns 803 

processos que demandam um início de discussão a respeito e outros que já se encontram em 804 

andamento e precisam de mais divulgação, como, por exemplo, a retomada das reuniões 805 

regulares entre a Reitoria e a direção dos Centros para definição de uma agenda de 806 

encaminhamentos. Registra a preocupação com o apoio aos docentes nos Centros, que caminha 807 

junto com a necessidade de definição dos regimentos de cada área, a fim de evitar sobreposição 808 

de atividades executadas em duplicidade, retrabalhos e conflitos de expectativas com as 809 

atribuições de cada uma das áreas. Ressalta que apesar da previsão estatutária nesse sentido, 810 

ainda não houve um trabalho efetivo nessa direção. Registra que a Reitoria solicitou à 811 

Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe), logo no início da gestão, um mapa da situação 812 

de cada uma das áreas, incluindo as distribuição das FG e CD, além de solicitar a redução da 813 

frequente alteração de organogramas para que fosse possível mapear a situação atual da estrutura 814 

organizacional e propor uma distribuição adequada. Ressalta que se trata de um novo cenário 815 

proposto, uma vez que as áreas sempre foram autônomas no gerenciamento de seu próprio 816 

organograma, o que ocasionou uma série de dificuldades ao longo do tempo, resultando em 817 

grandes disparidades entre elas. Observa que a UFABC teve início, há 12 anos de maneira 818 

centralizada e não foi promovido um rearranjo de sua estrutura na mesma medida de sua 819 

expansão, havendo um frequente reaproveitamento dos recursos e estrutura disponíveis, a ponto 820 

de existirem, hoje, cargos e funções sem o recebimento da respectiva CD ou FG, o que justificou 821 

o estabelecimento do Art. 3º da Resolução ConsUni nº 177, na tentativa de reconhecer o esforço 822 

dos docentes que desempenham essas atividades, ainda que diante de um cenário não desejável 823 

pela instituição. Reforça que tais situações dificultam o próprio estabelecimento do organograma 824 

da universidade no Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (Siorg), onde 825 

não é possível introduzir funções hierárquicas que não recebem retribuição pecuniária. Ressalta 826 

que o encaminhamento sugerido é complexo, tanto que, conforme mencionado por conselheiro, 827 

existem empresas especializadas na prestação deste tipo de serviço; mas que a contratação de 828 

empresa especializada em consultoria não representa uma boa solução, tendo em vista o conjunto 829 

de experiências anteriores vividas na instituição e o quadro de restrições orçamentárias. Reforça 830 

que tem se discutido com as áreas a necessidade de contar com nossos próprios esforços, tendo o 831 

próprio reitor visitado cada uma das áreas da instituição, em reuniões com os dirigentes e as 832 

respectivas equipes. Nesse sentido, destaca as ações já iniciadas por meio do recente concurso 833 
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para provimento de cargos técnicos-administrativos em educação e o edital de movimentação 834 

interna, que buscou direcionar a força de trabalho de acordo com as competências e habilidades 835 

adequadas. Pontua a necessidade de dar os próximos passos no sentido de uma estruturação, a 836 

partir de uma estratégia equivalente a proposta apresentada, a qual as competências sejam 837 

discutidas a partir dos regimentos de cada uma das áreas, de modo que se definam, a partir disso, 838 

as demandas existentes e as competências necessárias, inclusive no que diz respeito às FG e CD. 839 

Reitera o compromisso da Reitoria, juntamente com as Pró-Reitorias e os Centros na 840 

estruturação dessa estratégia de estabelecimento dos regimentos de cada área. Acorda-se que será 841 

apresentado pela Reitoria, na próxima sessão do ConsUni, um relato sobre o andamento das 842 

propostas desenvolvidas. No que diz respeito às questões levantadas sobre assédio moral, 843 

recorda a existência de uma ação conjunta entre a Sugepe e o Sindicato dos Trabalhadores 844 

Técnicos-Administrativos da UFABC para articulação de ações e campanhas relacionadas ao 845 

tema, que deve ser efetivamente combatido pela administração. Discussão acerca do transporte 846 

universitário intercampi. O relator, Victor Marchetti, chefe de Gabinete da Reitoria, relata que o 847 

item já é de conhecimento de todos que têm acompanhado por meio das redes sociais ou da 848 

reunião pública aberta que houve para tratar das mudanças em relação ao novo contrato dos 849 

fretados da UFABC. Explica que o que motivou essa discussão com a comunidade foram os 850 

cortes orçamentários, além dos custos dos fretados e as dificuldades existentes no atendimento 851 

desse serviço diante das demandas constantes na universidade, que já vinham enfrentando 852 

dificuldade no modelo anterior, que contava com ônibus de modelo urbano, e deverá ter aumento 853 

expressivo com os novos modelos de ônibus que reduzem a capacidade de transporte. Observa 854 

que a demanda de busca de propostas para contornar esse problema envolve a cobrança dos 855 

responsáveis, de fato, por gerir a mobilidade urbana da cidade, uma vez que não cabe à 856 

universidade o papel de responder pelas deficiências dos transportes públicos urbanos, 857 

ressaltando-se que grande parte da importância dos fretados da UFABC deve-se a tal 858 

precariedade na Região do Grande ABC, além de outras questões ligadas à violência urbana e 859 

dificuldade de acesso à universidade, para as quais o fretado não representa a solução efetiva. 860 

Explica que a grande preocupação, no momento, é que a partir do retorno das aulas no dia 03 de 861 

junho, a demanda pelos fretados seja muito mais expressiva que a capacidade de transporte 862 

disponível. Detalha as alterações havidas no novo contrato e as implicações práticas decorrentes 863 

dessas. Registra, ainda, que o DCE entregou um abaixo assinado a EMTU, com quem a Reitoria 864 

deverá se reunir novamente para apresentar propostas pontuais de mudanças de itinerário dos 865 

transportes urbanos intermunicipais para melhor atender a universidade. O presidente explica 866 

que haverá ainda outros momentos de discussão, para além do que está sendo realizado neste 867 

espaço, como a semana de recepção dos novos alunos, quando serão repassadas informações a 868 

respeito da situação dos fretados. A conselheira Allana Mattos dos Santos, representante dos 869 

discentes de graduação, manifesta posição contrária à alteração apresentada sem que se ofereçam 870 

alternativas de acesso dos alunos aos campi da universidade. Registra que o DCE, juntamente 871 

outras entidades e coletivos estudantis, estiveram na Assembleia Legislativa de São Paulo 872 

(Alesp) para apresentar essa demanda aos deputados estaduais. Pontua que o panorama 873 

observado pelo DCE é de que caso a proposta de alteração seja mantida, não será sustentável 874 

manter a oferta de aulas no período noturno. Ressalta que a recomendação do DCE é para que a 875 

Reitoria aguarde um posicionamento dos organismos públicos responsáveis pela mobilidade 876 

urbana apontando alternativas de transporte dos alunos, antes de efetivar medidas de alteração 877 

tão acentuadas. O relator registra que a administração entende as dificuldades apresentadas, tem 878 

acompanhado a movimentação, mas ressalta que a ausência de tomada de decisão, no contexto 879 

presente, não mudaria o cenário de incapacidade dos fretados atenderem às demandas existentes 880 

nos terminais e outros pontos de parada. Ressalta, ainda, o risco de responsabilização da 881 

universidade junto aos órgãos de controle, uma vez que já tem recebido representação de 882 
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denúncias junto ao Ministério Público, a respeito da situação de insegurança no ponto do fretado 883 

do Terminal Leste, sobre o qual a universidade não possui qualquer possibilidade de atuação. 884 

Explica que caso a universidade mantenha os itinerários, não será possível transportar as pessoas 885 

que aguardarem no Terminal Leste, o que demandou uma imediata reorganização do sistema. 886 

Reitera que a Reitoria permanece aberta ao diálogo. Finda a exposição e como nenhum dos 887 

participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos, e encerra a 888 

sessão às 18h38. Do que para constar, nós, Natália Paranhos Caoduro, chefe substituta da 889 

Divisão de Conselhos, e Wellington Teixeira Gonçalves, assistente em administração da 890 

Secretaria-Geral, em conjunto com o secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a 891 

presente Ata aprovada pelo Conselho. 892 
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