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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão conjunta do 
Conselho Universitário (ConsUni) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(ConsEPE) de 2020 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 22 de setembro de 
2020, às 14h, realizada remotamente, por meio de videoconferência. 
 
ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, iniciou a sessão registrando profundo pesar 
pelas vítimas da Covid-19. Informa que a sessão conjunta acontecia para apresentação do 
plano preliminar de retomada gradual e do planejamento didático 2021, de modo que os 
próximos passos pudessem começar a ser discutidos com antecedência, sem que, no entanto, 
ao menos no tocante à retomada gradual, houvesse qualquer perspectiva de datas, tendo em 
vista o cenário de aumento de registro de casos e de mortes pela Covid-19. No tocante à 
organização da sessão, propôs que ambos os temas pautados fossem apresentados em bloco 
e, posteriormente, abrir-se-ia a palavra para discussões. 
ü Atendeu aos pedidos para que fossem dados informes: 
(i) o representante do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC 

(SinTUFABC), Felipe César Torres Antônio, apresentou carta elaborada pelo 
SinTUFABC, na qual manifestava a preocupação no tocante às ações e aos prazos 
para retomada das atividades presenciais. Ainda, solicitou que fossem convocadas 
eleições para a Comissão Interna de Supervisão (CIS), destacando a importância 
dessa instância para os servidores técnicos administrativos. 

(ii) a conselheira do ConsUni, Bianca Barboza Bertolotto, apresentou carta de repúdio, 
elaborada pelos representantes discentes de graduação dos Conselhos Superiores da 
UFABC, em conjunto com as entidades estudantis e representação discente de pós-
graduação, na qual relatou fatos os quais envolviam um docente da UFABC em caso 
de pornografia. O presidente endossou a gravidade dos fatos e solicitou que o relato 
fosse encaminhado à Reitoria para encaminhamento de providências. 

(iii) a conselheira do ConsUni, Itana Stiubiener, apresentou dados referentes à 
Universidade Aberta do Brasil (UaB) e aos cursos ofertados pela UFABC. Ressaltou 
a importância do programa para a UFABC. Salientou que a decisão tomada pelo 
ConsUni de migrar os cursos de pós-graduação lato sensu da Pró-Reitoria de 
Extensão para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por meio da Resolução ConsUni nº 
188, fez com que os cursos da UaB encontrassem dificuldades no tocante aos 
responsáveis administrativos pelos cursos. Ressaltou a necessidade para que os 
cursos tivessem mais suporte. 

Expediente 
1. Apresentação do plano preliminar de retomada gradual de atividades presenciais na 
UFABC e 2. Apresentação do planejamento didático 2021. 
O coordenador do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da 
UFABC, Vitor Marchetti, apresentou o plano preliminar de retomada gradual de atividades 
presenciais. O plano divide-se em fases que vão da zero (atual) até a quatro (retomada total das 
atividades). Abordou os protocolos setorizados que porventura deverão ser seguidos nas áreas 
administrativas, salas de aula, bibliotecas, laboratórios. Enfatizou que o avanço para cada uma 
das etapas somente acontecerá mediante atendimento dos chamados “gatilhos”, os quais 
consistem em uma série de critérios que devem ser atendidos. Ressaltou que no momento atual, 
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não havia requisitos, nem mesmo indícios, que apontassem condições para que se avançasse da 
fase zero para a um. Passou a palavra à Márcia Sperança, integrante do Núcleo de 
Monitoramento e Testagem, que presta suporte técnico científico na avaliação de parâmetros 
epidemiológicos e na realização do monitoramento da pandemia no contexto da UFABC. A 
docente detalhou os indicadores epidemiológicos de risco e os critérios que acionariam os 
gatilhos. Em seguida, a conselheira Paula Tiba, pró-reitora de graduação, apresentou o 
planejamento didático 2021. Destacou a importância de que as discussões acontecessem de 
maneira célere de modo que fosse possível o cumprimento das etapas necessárias. Informou 
que o processo envolve, em suma, três etapas: (i) definição do calendário acadêmico; (ii) 
definição do formato de cada período – presencial e/ou remoto; (iii) definição dos componentes 
para alocação didática. Em discussão, foi levantada uma série de questionamentos e registradas 
preocupações concernentes à necessidade de priorização da segurança de servidores docentes, 
técnicos administrativos e em situação de terceirização, além de todos os discentes. Além disso, 
dentre outros pontos, chamou-se atenção para que o direito à isonomia entre os discentes fosse 
sempre levado em consideração. Vitor Marchetti voltou a mencionar que a apresentação do 
plano não se tratava de modo algum do açodamento de ações, mas tão somente a abertura para 
o diálogo para planejamento de medidas futuras. Paula Tiba lembrou que, embora a pandemia 
tivesse pegado a todos de surpresa, era possível planejar as ações, considerando as bases 
científicas que sustentam a universidade. O presidente agradeceu a todos e todas pelas 
contribuições. Comprometeu-se em agendar uma reunião com representantes do SintUFABC 
para busca de soluções aos problemas apontados. Por fim, salientou que qualquer plano de 
retomada terá como premissa o respeito à vida. Ademais, pontuou a importância de que se 
tenha clareza dos critérios sólidos e defensáveis que justifiquem a manutenção da suspensão 
das atividades remotas ou que embasem uma futura retomada.  


