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

sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 20 de abril de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de 

videoconferência. 

 

 O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19 e desejou 

o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo vírus.  

 Lembrou que estavam pendentes as indicações para compor a Comissão de Natureza 

Orçamentária e Administrativa (CANOA) e a Comissão de Vagas. Para esta última, a chapa 

composta por Ângela Terumi Fushita e Miguel Said Vieira representará o Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Não havendo indicações para as 

demais posições, o presidente solicitou que as indicações fossem encaminhadas à Divisão de 

Conselhos da Secretaria-Geral até 23 de abril, de modo que fossem providenciadas as 

nomeações. 

 

Expediente: 

1. Proposta de título de doutora honoris causa                                        e  

2. Proposta de título de doutora honoris causa                     

O presidente sugeriu que os itens fossem tratados em bloco, em virtude de serem de mesma 

natureza. O conselheiro                           iniciou sua fala destacando tratar-se de 

momento histórico para UFABC. Em seguida, procedeu à leitura das cartas de indicação, 

destacando a relevância de cada uma das indicadas em suas áreas de atuação, com destaque à 

luta e implementação de políticas antirracista no país. Após proposta de promoção dos itens à 

Ordem do Dia, secundada por diversos conselheiros e conselheiras, o presidente encaminhou 

para votação. Itens promovidos por unanimidade. Já na Ordem do Dia, em discussão, foram 

registradas as congratulações às indicações, especialmente no cenário atual, firmando a posição 

da função da universidade em lidar com questões atuais, além da dimensão simbólica dessa 

afirmação, acolhimento e valorização dessa luta. Findos os comentários, encaminhou-se para 

deliberação, separadamente e de modo secreto, por meio de sistema de votação, cada um dos 

itens. O título de doutora honoris causa foi concedid                                             

unanimidade. O título de doutora honoris causa                                              

favoráveis, 2 contrários se 2 abstenções. 
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A conselheira Sônia Malmonge apresentou a proposta destacando que se tratava da 

regulamentação de procedimento para concessão de bolsas no caso de projetos financiados que 

tenham recursos para isso. Dentre as justificativas, estavam a possibilidade de ampliação do 

apoio técnico a atividades e projetos de pesquisa desenvolvidos na UFABC, das oportunidades 

de treinamento e apoio técnico em atividades de pesquisa na Universidade e das modalidades de 

bolsas vinculadas a atividades de pesquisa na UFABC. Destacou que as bolsas seriam 

concedidas mediante processo seletivo, por meio de editais específicos, condicionadas à 

disponibilidade orçamentária e financeira do projeto e/ou área concedente. Em discussão, dentre 

as sugestões, propôs-se que o documento fosse simplificado de modo que detalhamentos 
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constassem apenas no edital, evitando que a resolução precisasse de revisão em caso de 

mudanças nessas especificações. Ademais, foram solicitados esclarecimentos no tocante aos 

recursos para pagamento dessas bolsas, ao que a demandante respondeu que se trata de recursos 

de projetos. Findas as discussões, acordou-se que o assunto segue para Ordem do Dia da próxima 

sessão. 

  

                                                                                                

                                                                                      

remunerada pela docente Suze Piza.  

O presidente informou que, em virtude de não haver um rito específico para o tratamento de 

recursos, seriam concedidos 10 minutos para a requerente, Suze Piza, para que expusesse o caso 

e, posteriormente, 10 minutos para que Ronei Miotto, presidente do Conselho do CCNH, 

expusesse os contrapontos. Suze Piza explicou que se tratava de recurso contra a decisão do 

Conselho do CCNH à solicitação para participação de atividade esporádica remunerada. Expôs 

seus argumentos e os caminhos percorridos para que os esclarecimentos necessários fossem 

feitos, além de fatos acorridos desde então. Em seguida, Ronei Miotto, expôs o fluxo o qual o 

assunto foi tratado, os argumentos que o levaram à negativa da solicitação, bem como 

explicações aos fatos ocorridos. Em discussão, foram apresentados dúvidas e pontos de vista em 

relação ao tema que se mostrava controverso e permeado de nuances cabíveis de interpretação. 

Em vista disso, o presidente ressaltou que se deveria manter o foco das discussões na pertinência 

ou não da classificação da atividade realizada como sendo esporádica. Ademais, tendo em vista a 

Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe) ter sido mencionada ao longo das discussões, o 

presidente passou a palavra ao superintendente de gestão de pessoa, Eduardo Scorzoni Ré, que 

esclareceu pontos concernentes à sua área e ressaltou que o parecer fornecido pelo Sistema 

Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI) da Controladoria Geral da União 

(CGU) dizia respeito tão somente à não identificação de conflito de interesse no caso analisado. 

Findas as discussões, acordou-se que o assunto deverá retornar na Ordem do Dia da próxima 

sessão deste Conselho.  

 

 


