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ATA Nº 2/EXTRAORDINÁRIA/2020/ SG-DC 
 
Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2020, no horário das 14h, remotamente por meio de 1 
videoconferência, realiza-se a II sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 2 
Universidade Federal do ABC (UFABC) do ano 2020, previamente convocada e presidida pelo 3 
magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: Wagner 4 
Alves Carvalho, vice-presidente; Acácio Sidinei Almeida Santos, pró-reitor de assuntos 5 
comunitários e políticas afirmativas; Armando Caputi, representante docente do Centro de 6 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Beatriz Baria Vieira, representante discente de 7 
graduação; Carlos da Silva dos Santos, representante docente do CMCC; Charles Morphy Dias 8 
dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Cláudia Regina Vieira, representante docente do Centro 9 
de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Fernando Luiz Cássio Silva, representante docente do 10 
CCNH; Geovane Oliveira de Sousa, representante dos técnicos administrativos; Gustavo Martini 11 
Dalpian, representante docente do CCNH; Gustavo Morari do Nascimento, representante docente 12 
do CCNH; Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 13 
Aplicadas (CECS); Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; Jair Donadelli Junior, 14 
representante suplente docente do CMCC; José Fernando Queiruga Rey, representante docente do 15 
CECS; Julia Ortiz Montanari, representante suplente discente de graduação; Laura Passarella 16 
Carajoinas, representante discente de graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e 17 
cultura; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do 18 
CMCC; Marcelo Furlin, representante da comunidade civil; Mônica Schröder, pró-reitora de 19 
planejamento de desenvolvimento institucional; Otto Müller Patrão de Oliveira, representante 20 
docente do CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Rafael Celeghini Santiago, 21 
representante docente do CECS; Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, representante suplente 22 
docente do CMCC; Raquel Vecchio Fornari, representante docente do CMCC; Regimeire Oliveira 23 
Maciel, representante suplente docente do CECS; Renata Silva, representante dos técnicos 24 
administrativos; Ricardo José Andrade, representante dos técnicos administrativos; Roberta Kelly 25 
Amorim de França, representante dos técnicos administrativos; Rodrigo de Freitas Bueno, 26 
representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Sara Cid Mascareñas Alvarez, 27 
pró-reitora de administração; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa; Vanessa Elias de 28 
Oliveira, representante docente do CECS. Ausentes: Alberto Sanyuan Suen, representante docente 29 
do CECS; Glenda Lorena Mezaroba, representante da comunidade civil. Não votantes: André 30 
Luiz Brandão, coordenador do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel); Ana Paula 31 
Romani, representante suplente docente do CECS; Bianca Barboza Bertolotto, representante 32 
suplente discente de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, representante suplente dos técnicos 33 
administrativos; César Augusto João Ribeiro, representante suplente docente do CCNH; Cristiane 34 
Otero Reis Salum, representante suplente docente do CMCC; Daniel Pansarelli, secretário-geral; 35 
Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Felipe Carvalho Araújo, representante 36 
suplente discente de graduação; Felipe César Torres Antonio, servidor técnico administrativo; 37 
Guadalupe Maria J. A. de Almeida, representante suplente docente do CECS; João Paulo Góis, 38 
pró-reitor adjunto de pós-graduação; Leonel de Miranda Sampaio, pró-reitor adjunto de 39 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Luiza Trimer Galvão Leite, representante suplente 40 
discente de graduação; Marcelo Salvador Caetano, representante suplente docente do CMCC; 41 
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Marcus Antônio Mendonça Marrocos, representante suplente docente do CMCC; Miguel Said 42 
Vieira, vice-coordenador do Netel; Natalia Gea, representante suplente dos técnicos 43 
administrativos; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Rodrigo Luiz Oliveira 44 
Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa; Suze de Oliveira Piza, representante suplente 45 
docente do CCNH; Tatiana Lima Ferreira, pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e políticas 46 
afirmativas. Apoio administrativo: Fabiana Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos; 47 
Jeanderson Carlos de Souza Silva; Katia Tonello Semmelmann e Lucas José Presotto Guimarães, 48 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente abre a 49 
sessão às 14h04 com o Expediente: Políticas institucionais de enfretamento da pandemia. O 50 
presidente inicia informando que a presente sessão decorre de deliberação realizada pelo Conselho 51 
na última terça-feira, 23 de junho de 2020. Pontua que as decisões que vêm sendo tomadas desde 52 
o início do período de exceção têm sido pautadas em políticas já existentes na universidade, 53 
destacando a importância desta reunião para a formulação de novas políticas de gestão na UFABC, 54 
não só para o período de pandemia, mas também para o pós-pandemia. Sobre o calendário dos 55 
Conselhos, destaca que a ideia é que sejam retomadas as sessões ordinárias, sem prejuízo de que 56 
ocorram sessões extraordinárias, sempre buscando dar prioridade aos assuntos relacionados ao 57 
período de pandemia. Em seguida, passa a palavra ao pró-reitor de assuntos comunitários e 58 
políticas afirmativas, Acácio Almeida, que inicia destacando a acentuada importância que os temas 59 
da inclusão social e políticas afirmativas têm ganhado nesse período de exceção. Comenta sobre 60 
algumas das atividades já desempenhadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 61 
Afirmativas (ProAP), na tentativa de atenuar os impactos que as políticas afirmativas têm sofrido 62 
com a pandemia. Em seguida, a pró-reitora adjunta, Tatiana Ferreira, apresenta dados de pesquisa 63 
realizada junto aos discentes da UFABC, bem como algumas das ações tomadas pela ProAP, com 64 
base no resultado dessa pesquisa, destacando, por exemplo, o aluguel de computadores para 65 
disponibilização aos alunos que manifestarem essa necessidade. Em discussão, são levantados os 66 
seguintes pontos: 1) questiona-se sobre qual a capacidade de ampliação tanto dos levantamentos 67 
como das políticas desempenhadas pela ProAP, bem como se há recursos suficientes para o 68 
atendimento dos alunos até o final do ano; 2) questiona-se se há alguma política de apoio financeiro 69 
aos servidores da UFABC, uma vez que têm desempenhado suas atividades profissionais com seus 70 
próprios recursos; 3) questiona-se sobre como tem sido o atendimento psicossocial aos alunos; 4) 71 
sugere-se a criação de um Grupo de Trabalho (GT) que acompanhe as questões relativas ao tema 72 
da inclusão, durante o(s) quadrimestre(s) suplementar(es), argumentando-se que isso daria maior 73 
robustez a esse tema nesse período de exceção, sendo essa sugestão secundada por outros 74 
conselheiros; 5) questiona-se como estão sendo tratadas as estudantes que são mães e os que são 75 
pais. Respondendo aos comentários, o conselheiro Acácio Almeida, sobre a disponibilidade 76 
orçamentária, destaca o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) como o principal 77 
provedor de recursos para o atendimento das ações de políticas afirmativas. O presidente 78 
complementa destacando que, durante esse período de isolamento social, tem havido economia 79 
forçada de recursos na UFABC, possibilitando seu emprego como suplemento à assistência 80 
estudantil. Além disso, destaca a liberação dos 40% do orçamento anual da UFABC, que estavam 81 
bloqueados, para execução, que compreende, também, recursos Pnaes. Sobre o tempo para 82 
disponibilização dos computadores aos estudantes, informa que a intenção é que a sua aquisição 83 
ocorra de forma emergencial, o que possibilita a disponibilização aos discentes a tempo do início 84 
do Quadrimestre Suplementar. Sobre o apoio aos servidores que estão trabalhando em casa e 85 
utilizando seus próprios recursos, informa que esta é uma discussão em andamento, que já está em 86 
pauta em instâncias superiores, entre a Andifes e o Ministério da Economia, concordando com a 87 
necessidade de que haja esse apoio. Novamente com a palavra, o conselheiro Acácio Almeida cita 88 
algumas medidas que estão sendo tomadas para que se garanta a permanência estudantil e o 89 
atendimento psicossocial, destacando a busca ativa, remota, inclusive, via telegrama, aos alunos 90 
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mais vulneráveis, com vistas a atender a suas necessidades. Sobre a criação de um GT para 91 
acompanhamento das políticas de inclusão, o presidente relembra que o próprio ConsUni, em outro 92 
momento, já criou comissões assessoras de acompanhamento e formulação de políticas afirmativas 93 
na UFABC, dentre as quais a Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf) e a Comissão Permanente 94 
de Acessibilidade (CoPA), argumentando ser temerária a criação de políticas paralelas na 95 
universidade, sugerindo que seja estabelecido um compromisso dessas comissões para que 96 
ampliem a tratativa das políticas de inclusão, em seu âmbito, e designem-se membros do ConsUni 97 
para acompanhamento dessas atividades, sendo essa sugestão corroborada por outros conselheiros. 98 
Nova sugestão propõe que a CPAf e a CoPA realizem reuniões conjuntas e abertas aos 99 
conselheiros. Essa sugestão é acatada e a proposição de criação do GT é retirada, não sendo 100 
manifesta nenhuma objeção contra isso. O presidente confirma o compromisso de que haja 101 
comunicação das sessões conjuntas aos conselheiros, quando de suas realizações. Passa-se à 102 
apresentação das políticas de apoio às atividades remotas acadêmicas e administrativas. O 103 
coordenador do Netel, André Brandão, apresenta os pontos principais dessa atividade: i) 104 
capacitação dos docentes ao ensino remoto, com duração de sete semanas; ii) capacitação 105 
ferramental à plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizagem oficial da UFABC; iii) 106 
criação da função de tutor à distância; iv) utilização de plataformas próprias da UFBAC na 107 
gravação e transmissão de aulas remotas; v) criação de políticas de uso do Moodle; vi) auxílio na 108 
definição da quantidade de alunos por tutor. Em discussão, são realizadas as seguintes 109 
observações: 1) aponta-se que a duração do curso de capacitação docente é muito longa; 2) sugere-110 
se que seja recomendado ao ConsEPE que decida a data de início do Quadrimestre Suplementar 111 
(QS) em outro momento; 3) sugere-se que haja uma reunião conjunta, no dia 07 de julho de 2020, 112 
tendo em vista a necessidade de articulação de ações entre os Conselhos Superiores, sendo essa 113 
sugestão secundada por outros conselheiros; 4) aponta-se que os discentes têm maior preocupação 114 
com as políticas a serem adotadas no ensino remoto do que com o tempo em que ele será 115 
implementado; 5) questiona-se se, caso não haja quadrimestre suplementar, o período pendente do 116 
ano letivo seria abonado; 6) questiona-se como estão sendo tratadas a pesquisa e a pós-graduação, 117 
neste contexto de pandemia; 7) sugere-se a criação de uma comissão para organização de um 118 
espaço amplo de debate institucional, sendo essa proposição secundada por outros conselheiros; 119 
8) questiona-se sobre as providências que serão adotadas pelo Comitê de Planejamento e Ações 120 
de Gestão referentes ao Corona vírus, no âmbito da UFABC, para o retorno às atividades 121 
presenciais. Sobre o período de capacitação docente, o coordenador geral do Netel, André 122 
Brandão, acredita que é aceitável, uma vez que coincidiria com o período de processamento de 123 
matrículas pela ProGrad, sendo essa informação confirmada pela pró-reitora de Graduação, Paula 124 
Tiba. Acrescenta que esse curso já sofreu grande redução, de doze para sete semanas, e que uma 125 
nova redução comprometeria a qualidade. A pró-reitora de graduação, Paula Tiba, informa que, 126 
por força normativa, não há obrigatoriedade de cumprimento dos dias letivos para este ano de 127 
2020. O presidente entende como razoável a recomendação ao ConsEPE para que se defina uma 128 
data de início do QS e acata a sugestão, que também não sofre objeções por parte do Conselho. 129 
Quanto à sessão conjunta proposta para o dia 07 de julho de 2020, o presidente observa que, por 130 
não ser uma sessão deliberativa, sua realização pode atrasar o processo de deliberação de pautas 131 
importantes ao andamento do QS. Nesse sentido, o presidente propõe que a sessão conjunta 132 
aconteça no dia 14 de julho de 2020. Por meio de questão de ordem, solicita-se que primeiro se 133 
vote pela aprovação ou não da realização de uma sessão conjunta, visto que não há consenso sobre 134 
isso. O presidente acata a questão de ordem e encaminha a votação dessa proposta. Em votação, a 135 
proposta de realização de uma sessão conjunta é rejeitada com 18 votos contrários, sendo que a 136 
proposta pela realização recebeu 17 votos. Retomando-se as discussões sobre a criação de uma 137 
comissão organizadora de um espaço para debate institucional mais amplo, o vice-presidente, 138 
Wagner Carvalho, entende a necessidade e importância de que sejam realizadas tais discussões, 139 



 

4 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

todavia, observa que, neste momento, não há condições para que a gestão se envolva nessa 140 
organização. Diante dessa afirmação, a proposta é retirada pelo proponente, não havendo nenhuma 141 
manifestação por sua manutenção. Sobre as medidas a serem adotadas pelo comitê para o retorno 142 
às atividades presenciais, o presidente explica que essa discussão não cabe ao comitê, uma vez que 143 
ele tem natureza técnica. Todavia, informa que as medidas a serem tomadas serão discutidas e 144 
comunicadas aos Conselhos. Findas as discussões, o secretário geral, Daniel Pansarelli, procede à 145 
leitura da lista de presentes à sessão. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, 146 
o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h39. Do que para constar, nós, 147 
Fabiana Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos,  Jeanderson Carlos de Souza Silva e 148 
Katia Tonello Semmelmann, assistentes em administração, em conjunto com o secretário-geral, 149 
Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 150 
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