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

do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada 

no dia 23 de julho de 2019, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da Torre I, do Bloco 

A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, Santa 

Terezinha, Santo André. 

 

Informes da Reitoria 

1. O presidente, Dácio Roberto Matheus, justificou a ausência do vice-presidente, Wagner 

Alves Carvalho, que cumpria agenda em Minas Gerais, incluindo reuniões na Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). No ensejo, convidou a conselheira Itana 

Stiubiener para compor a Mesa. 

2. Acerca do Plano de Cargos e Encargos, tratado no fim da sessão passada, informou que se 

iniciara uma discussão sobre o organograma da UFABC e de possíveis readequações do 

quadro de servidores técnicos administrativos (TA), em vista de um levantamento das 

atribuições de cada área. Reforçou que já havia algum tempo que vinham sendo feitas 

reiteradas solicitações para ampliação do quadro de TA ao Ministério da Educação (MEC), 

sem respostas positivas, de modo que, neste momento, caberia uma avaliação crítica e 

eventuais ajustes que se façam prioritários. 

3. Sobre o Decreto Presidencial nº 9.725, de 12 de março de 2019, que extingue as Funções 

Gratificadas (FG) 4 a 9, informou que a UFABC possui 46 FG de 4 a 5 e que o 

entendimento seria que apenas seriam recolhidas as FG ociosas, contudo, a 

Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe) informara que constava no Sistema de 

Gestão de Pessoas (Sigepe) o bloqueio dessas funções na folha de pagamento de setembro. 

Acrescentou que tramitavam ao menos duas ações judiciais externas visando a reverter a 

situação. Além disso, a Procuradoria Federal da UFABC sugeriu que fosse feito um 

questionamento oficial ao Sigepe. Ressaltou que a Reitoria vinha trabalhando pela 

manutenção das gratificações.  

4. Informou que foi realizada uma Audiência Pública em 18 de junho para tratar do bloqueio 

orçamentário na UFABC. Acrescentou que consta da pauta um ponto que retomará esse 

tema, somadas algumas atualizações dos dados apresentados no evento. 

5. Anunciou que no próximo dia 29 a UFABC receberá o presidente do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para evento em que ocorrerá assinatura 

de convênio para lançamento do Mestrado Acadêmico de Inovação (MAI).  

6. No tocante ao Projeto Future-se, informou que o MEC fizera uma apresentação no dia 17 

aos reitores e no dia 18 à imprensa. Ressaltou, contudo, que as informações 

disponibilizadas para um e outro público eram semelhantes e não apresentavam dados 

suficientes para sanar dúvidas. Ademais, o projeto fora elaborado sem discussões junto às 

universidades ou mesmo pedidos de informações. Esclareceu que o prazo de 7 de agosto 

refere-se a uma consulta pública a todos os cidadãos que será promovida pelo MEC. Na 

UFABC, sobre esse tema, estavam previstas a realização de um debate promovido pela 

Reitoria, no dia 1º de agosto, e de dois promovidos pela Associação Docente 

(ADUFABC), um no dia 25 de julho, em Santo André, e o outro, no dia 30, em São 
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Bernardo do Campo. Após anuência do Conselho, abriu-se a palavra para discussão. 

Findos os comentários, em que se registrou, ainda, a realização de mais um evento sobre o 

tema, a ocorrer no dia 11 de agosto, o presidente reforçou que quaisquer deliberações 

acerca da adesão ou não adesão serão trazidas a este Conselho.  

7. Passou a palavra à pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e políticas afirmativas, 

Tatiana Lima Ferreira, que apresentou Relatório da Comissão Permanente de 

Acessibilidade (CoPA) centrado principalmente nos anos de 2017 e 2018. Colocou a Pró-

Reitoria à disposição para esclarecimentos e aprofundamentos concernentes aos dados 

disponíveis no documento. 

8. O presidente solicitou indicação para compor a Comissão de Relações Internacionais 

(CRI), conforme orientações encaminhadas aos conselheiros. Foram apresentados os 

seguintes nomes: Rafael Reis de Oliveira, como representante suplente dos técnicos 

administrativos; Fernando Sales e Roger Borges, como representantes dos discentes de 

pós-graduação, titular e suplente, respectivamente; e Isadora Henriques Oestrowski e 

Thiago Lopes, como representantes dos discentes de graduação, titular e suplente, 

respectivamente. 

Informes dos Conselheiros  

1. O pró-reitor de pós-graduação, Charles Morphy, noticiou acerca da segunda chamada do 

projeto institucional de internacionalização CapesPrint, aberta até 15 de agosto. No âmbito 

do referido projeto, acrescentou que a UFABC receberá os primeiros professores visitantes 

estrangeiros no próximo mês. Também informou que a UFABC fora contemplada com a 

aprovação de projeto institucional para formação de doutores em áreas estratégicas por 

meio do Edital CNPq publicado em abril.  

 

2. O conselheiro Adalberto Suen convidou a todos a refletir acerca dos dados constantes em 

mensagem enviada aos docentes por seu suplente, o conselheiro Cedric da Rocha Leão, 

referentes à queda relativa da UFABC nos rankings internacionais, bem como dos motivos 

que levaram a essa queda. No ensejo, o presidente, Dácio Matheus, informou que o 

Congresso da UFABC, que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, tratará, dentre outros, 

também de pontos que vão ao encontro do levantado pelo conselheiro. 

 

3. O conselheiro Rafael Celeghini Santiago relatou acerca dos problemas enfrentados por 

discentes e docentes em virtude das mudanças na frequência dos ônibus fretados. Outros 

conselheiros acrescentaram dados e informações concernentes ao tema. A conselheira 

Allana Mattos dos Santos, no bojo dessa temática, fez ponderações e acrescentou que fora 

entregue à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) um 

abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas. Ainda a esse respeito, pontuou que em 

outubro acontecerá um seminário de mobilidade e moradia, a fim de ampliar as discussões 

com toda a comunidade e buscar soluções. A conselheira Isadora Henriques Ostrowski 

ainda fez menção aos diálogos junto à Câmara dos Deputados no sentido de desenvolver 

um projeto que melhore o acesso à Via Anchieta. Por fim, a conselheira Cláudia Vieira 

relatou que a EMTU vinha testando linhas e horários especiais de acesso à UFABC. O 

presidente, Dácio Matheus, reafirmou o constante empenho por parte da Reitoria na busca 

por soluções alternativas e ressaltou o processo de integração da UFABC à malha urbana. 

 

4. O conselheiro Gustavo Dalpian retomou a questão acerca da distribuição de servidores 

técnicos administrativos chamando atenção para a necessidade de haver apoio 

administrativo ao projeto CapesPrint, do qual faz parte. O pró-reitor de pós-graduação, 
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Charles Mrorphy, esclareceu alguns pontos, dentre os quais ressaltou que o sistema do 

projeto era aberto no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada um dos coordenadores dos 

projetos, impossibilitando, assim, o repasse da demanda para outra pessoa. O presidente, 

Dácio Matheus, acrescentou que não apenas o ponto trazido pelo conselheiro vem 

recebendo atenção da Gestão, mas toda aquela que envolve a reestruturação administrativa 

mediante o cenário atual.  

 

Ordem do Dia 

1. Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada nos dia 26 de março e 02 de abril de 2019. 

Não havendo comentários, encaminhou-se o documento para votação. Ata aprovada com 3 

abstenções. 

 

2. Ata da II sessão ordinária de 2019, realizada nos dias 07 e 14 de maio de 2019. 

Não havendo comentários, encaminhou-se o documento para votação. Ata aprovada com 3 

abstenções. 

 

3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFABC, 

dispõe sobre bolsas de internacionalização, revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 

178. 

A assessora de relações internacionais substituta, Natália Araújo, justificou que a 

necessidade de alteração da Resolução ocorrera em virtude da migração da Divisão de 

Idiomas da Assessoria de Relações Internacionais (ARI) para o Núcleo Educacional de 

Tecnologias e Línguas (Netel). Consequentemente, as deliberações afetas àquela Divisão, 

antes de competência da CRI, passaram a ser do Conselho Técnico Científico (CTC) do 

Netel. Após discussões e propostas de aprimoramento do documento, as quais foram 

acatadas pela demandante, encaminhou-se a minuta para votação. Aprovada com 1 

abstenção. 

 

Expediente 

1. Minuta de resolução que trata da Política de Inovação da UFABC. 

O diretor da Agência de Inovação, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, apresentou breve 

histórico da abordagem da inovação no Brasil e na UFABC e pontuou alguns destaques do 

documento proposto. Após discussão, considerando haver apenas dois pontos para os quais 

não houve consenso, conselheiro propôs a promoção do documento para Ordem do Dia de 

modo que o Conselho deliberasse acerca dos itens divergentes. Após secundada, a 

promoção foi votada e rejeitada com 17 votos contrários, 4 favoráveis e 5 abstenções. 

Desse modo, o documento seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão.  

 

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 22, que estabelece as 

normas para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes.  

 O presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Wanius José Garcia da 

Silva, apresentou justificativa e motivação da nova minuta, destacando as  alterações da 

proposta. Foram feitos questionamentos cujas respostas, conforme acordado, serão dadas 

na continuação desta sessão.  

 

 tendo em vista o avançado da hora, acordou-se pela retomada das discussões acerca da 

“Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 22, que estabelece 

as normas para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes”, bem como pela 

tratativa dos assuntos restantes da pauta na continuação da sessão, marcada para 30 de 

julho de 2019, conforme previsto no Calendário ConsUni 2019. 


