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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da III 

sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 30 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. 

 

Expediente 

1. 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 vice-presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Wesley Góis, 

iniciou sua fala respondendo aos questionamentos realizados na primeira parte desta sessão. 

Retomadas as discussões, foram levantados outros pontos de dúvida e realizadas sugestões 

de aprimoramento do documento. Com anuência da área demandante e do Conselho, será 

solicitado parecer da Procuradoria Federal para esclarecimento legal de dois pontos da 

resolução. Tão logo estejam sanadas as dúvidas, o documento seguirá para Ordem do Dia.   

 

2. Minuta de resolução que dispõe sobre a criação do Comitê Estratégico de Sustentabilidade 

(CES) e da Coordenação Executiva de Sustentabilidade (CoES) da UFABC e sobre suas 

atribuições no âmbito da política de gestão sustentável da UFABC. 

A relatora, Mônica Schröder, apresentou contexto e motivação para elaboração da proposta. 

Em discussão, diversos conselheiros saudaram os responsáveis pela minuta e levantaram 

diversos pontos que devem ser considerados no tocante à composição da CoES, de modo 

que as medidas necessárias possam ser executadas a contento. Foram ainda elencadas 

propostas de aprimoramento as quais serão consideradas pela área demandante, da qual faz 

parte o vice-reitor, Wagner Carvalho, que também teceu comentários acerca da proposta em 

discussão. Findos os comentários, acordou-se que o assunto seguirá para Ordem do Dia da 

próxima sessão. 

 

3. Apresentação sobre os efeitos do bloqueio orçamentário na UFABC. 

A pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional, Mônica Schröder, 

apresentou dados que foram objeto de discussão na Audiência  Pública que tratou do mesmo 

tema. Dentre os destaques, mencionou que, embora a UFABC ainda não tivesse sentido os 

efeitos mais drásticos primeiramente do contingenciamento e depois do bloqueio 

orçamentário, ressaltou que isso se dera em razão do fechamento positivo do ano de 2018 e 

de estar em vigência o orçamento 2019, aprovado em 2018. Entretanto, tal cenário tende a 

reverter-se em 2020, quando os impactos serão sentidos mais fortemente na UFABC, como 

vinha acontecendo em outras instituições já em 2019. O presidente, Dácio Matheus, relatou 

situações as quais vinha tendo conhecimento por meio das reuniões da Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e foi enfático ao 

chamar atenção para os perigos trazidos por notícias falaciosas que podem deturpar a 

opinião da sociedade em relação às universidades públicas. Houve ainda diversas 

manifestações por parte dos conselheiros no tocante à importância da união de todos em 

defesa da universidade pública e gratuita. Por fim, o presidente reforçou o compromisso em 

manter a todos informados.  


