
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

 

 

ATA Nº 02/2007

 

 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, no horário das quinze horas, na sala de 
reuniões do décimo andar do Centro Administrativo da Universidade Federal do ABC, sito à Rua 
Catequese, 242, Jardim, Santo André, realizou-se a segunda sessão ordinária do Conselho 
Universitário-ConsUni da Fundação Universidade Federal do ABC, previamente convocada e 
presidida pelo professor Luiz Bevilacqua, reitor, que contou com a presença dos seguintes 
participantes: Luiz Bevilacqua, reitor; Adelaide Faljoni-Alario, vice-reitora; Sinclair Mallet Guy 
Guerra, chefe de gabinete da Reitoria; Reginaldo Fracasso, procurador; Eloisa Helena da Silva 
Quitério, secretária geral; Camila Binhardi Natal, assistente em administração; Itana Stiubiener, 
pró-reitora de Graduação; Armando Zeferino Milioni, pró-reitor de Pós-Graduação; Jeroen 
Johannes Klink, pró-reitor de Extensão; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de Administração; 
Helio Waldman, pró-reitor de Pesquisa; Silvio Roberto de Azevedo Salinas, diretor do Centro de 
Ciências Naturais e Humanas-CCNH; João Manoel Losada Moreira, em substituição a Pedro 
Carajilescov, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas-CECS; 
Guiou Kobayashi , em substituição a Valdecir Marvulle, diretor do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição-CMCC e também representante dos servidores docentes do CMCC, como 
Leonardo Paulo Maia; Adriana Siqueira da Luz e Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representantes 
dos servidores técnico-administrativos; Sandro Silva Costa e Marcos Roberto da Silva Tavares, 
representantes dos servidores docentes do CCNH; Gilberto Martins e Sidney Jard da Silva, 
representantes dos servidores docentes do CECS; Gabriel Kaffka Carvalho e Rodrigo Martins 
Santiago da Silva, representantes do corpo discente de Graduação. Havendo quórum legal, o 
magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, deu por aberta a sessão. A ata da sessão de 
instalação do ConsUni foi aprovada por unanimidade, sem alterações. Professor Leonardo questiona 
se os suplentes dos conselheiros podem ser indicados pelos membros eleitos. Dr. Reginaldo sugere 
que a questão ainda não seja definida; que se aguarde a revisão do Regimento. Professor 
Bevilacqua, em atenção ao primeiro item da pauta desta sessão, comunica os informes da Reitoria. 
Comenta que o professor Milioni, no dia onze, visitará o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico-CNPq e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES; no dia doze, representará a Reitoria em palestra e debate na Universidade Federal de 
Goiânia sobre Universidade Nova. Professores Waldman e Milioni propõem “Moção de 
Reconhecimento” (anexa). Servidor Gustavo e professor Sidnei discutem o vocábulo “inexplicado” 
constante do texto da moção. Opta-se por suprimir a oração a que pertence: “Lamenta que esse 
episódio continue, até hoje, inexplicado”. Os proponentes esclarecem que o intuito da moção é 
manifestar reconhecimento à gestão do professor Hermano Tavares como reitor da UFABC, apoiar 
o professor Bevilacqua e repudiar quaisquer tentativas infundadas de descrédito referentes ao 
comprometimento da Universidade com o desenvolvimento da região em que está situada. Moção 
aprovada. Os alunos Gabriel e Rodrigo expõem reivindicações do corpo discente, como biblioteca 
na Santa Adélia, transporte, segurança e alimentação, pois consideram altos os custos para quem 



assiste aulas em mais de um período. A Reitoria informa que houve reunião com a Guarda 
Municipal de Santo André em vinte e um de março último, mas que não deve armar a guarda da 
Universidade. Dr. Reginaldo informa que a Prefeitura do Campus abriu processo para licitação de 
cantinas. Júlio acrescenta que os pregões já foram realizados e os processos estão em negociação de 
prazos. Professor Leonardo pontua que a crítica é a não existência de biblioteca na Santa Adélia. 
Professor Waldman sugere que seja incluída representação discente no Comitê de Bibliotecas. 
Professor Bevilacqua aborda o segundo item da pauta, ‘designação dos membros da comunidade’. 
Sugere que se convide o senhor Silvio Mincioti, Secretário Executivo da Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, por ser um representante da classe industrial da 
região, e o reitor do Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial, professor Marcio 
Rillo, ou do Instituto Mauá de Tecnologia, professor Otavio de Mattos Silvares, enquanto membros 
da comunidade acadêmica superior regional. Lê rapidamente os currículos dos reitores; professor 
Marcos pergunta se todos receberão cópia dos currículos dos candidatos sugeridos; a Secretaria 
Geral deve enviá-los. Professor Jeroen avisa que Silvio Mincioti deve desligar-se da Agência em 
breve. Professor Bevilacqua pondera se, nesse caso, seria indicado rever sua sugestão. Servidor 
Gustavo questiona a representatividade popular no ConsUni; opina que seria oportuno convidar um 
representante do Sindicato dos Trabalhadores. Professor Waldman recorda que o Conselho de 
Desenvolvimento também terá representação da comunidade civil. Servidor Gustavo argumenta não 
ter sido informado de que poderia trazer sugestões de nomes. Professor Sidney observa que há duas 
questões em discussão. Professor Marcos lembra que os representantes sugeridos ainda não foram 
consultados. Professor Gilberto menciona ser prerrogativa de todos os conselheiros a possibilidade 
de indicação; propõe que todos tragam nomes na próxima sessão. Professor Milioni propõe moção 
de liberdade de escolha dos representantes da comunidade civil no ConsUni ao Reitor. As propostas 
são votadas. Proposta do professor Milioni é aprovada com treze votos favoráveis. Proposta do 
professor Gilberto é reprovada, por contar com apenas seis votos favoráveis. Procede-se ao terceiro 
item da pauta, o referendo do Regimento Geral, disponível para leitura no website da UFABC. É 
proposta a criação de uma comissão de estudos para revisão do Regimento Geral. Todas as classes 
podem ter representantes e os interessados devem inscrever-se via e-mail à Secretaria Geral. A 
seleção dos membros inscritos será deliberada pelo ConsUni. Dr. Reginaldo propõe alteração no 
prazo previsto no Título V, Disposições Gerais e Transitórias, Artigo 85, do Regimento Geral, 
segundo o qual ‘O Conselho Universitário, no prazo de doze meses, deverá promover a revisão 
deste Regimento Geral’. Propõe que esse prazo seja reduzido para seis meses. Proposta aprovada 
por unanimidade. Dr. Reginaldo recorda que a Portaria nº 37, de 22 de fevereiro de 2007, aprova a 
atual versão do Regimento Geral em caráter ad referendum, cuja manutenção até o referendo é 
fundamental para o funcionamento da Universidade. Professor Salinas adverte sobre a importância 
da qualificação do quórum desta comissão, dada a seriedade da questão. A representação docente do 
CCNH comenta as três propostas de alteração do Regimento Geral, enviadas via e-mail para a 
Secretaria Geral (anexo). As propostas são votadas, mas, devido à maioria de votos desfavoráveis, 
não são aprovadas; pondera-se que o Estatuto da UFABC atribui ao reitor a nomeação dos Diretores 
de Centro. Sucede-se ao quarto item da pauta, referendo do credenciamento da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP como Fundação de Apoio da UFABC. Professor 
Bevilacqua propõe a criação de uma fundação de apoio própria, uma vez que a FUNDEP pertence à 
Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG. É proposta a criação de uma comissão de estudos 
para criação da Fundação de Apoio da UFABC. Os interessados devem inscrever-se via e-mail à 
Secretaria Geral e todas as classes podem ter representantes. A seleção dos membros inscritos será 
deliberada pelo ConsUni. Professor João pergunta se existe organograma de estudo de criação da 
Fundação de Apoio da UFABC e sugere que seja estabelecido prazo para a comissão.  Professor 
Waldman menciona a Portaria nº 29, de 07 de julho de 2006, pela qual a Reitoria constituía 
comissão composta pelos pró-reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão para, sob a 
presidência do primeiro, apresentar à Reitoria, Pró-Reitorias, Diretoria dos Centros e Procuradoria 
Jurídica, até o dia 31 de julho daquele ano, proposta acerca da criação de entidade de apoio a 
projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 



da UFABC. Júlio comenta que o MEC pesquisou diversas fundações de apoio antes de contatar a 
UFMG e optar pela FUNDEP, por ser uma das mais idôneas. Professor Guiou questiona se ainda há 
verba e se há prazo para o gasto. Júlio informa que ainda há saldo do orçamento que, em 2006, foi 
de cerca de seis milhões e, em 2007, é de aproximadamente oito milhões. Professor Guiou solicita 
esclarecimentos sobre a FUNDEP. Professor Waldman discorre acerca do funcionamento e 
questões relativas a credenciamento, que vale por dois anos, como a possibilidade de se credenciar 
outras fundações. É votada a manutenção do apoio da FUNDEP, conforme previsto pelo artigo 2º 
da Portaria nº 98, de 29 de novembro de 2006, que o aprovava ad referendum (anexa). Informa-se, 
consoante o quinto item da pauta, o calendário de reuniões. O reitor informa que a periodicidade das 
sessões do ConsUni será mensal. Discute-se, então, o sexto e último item da pauta, o vestibular, em 
questões como calendário, número de alunos e nota de corte. Professora Itana informa que a 
primeira fase será realizada em dezenove de agosto, com uma prova de conhecimentos gerais. A 
nota de corte será de cinqüenta por cento. Serão selecionados quatro mil e quinhentos candidatos, 
com critérios de desempate previstos no Edital do Vestibular, a ser elaborado e aprovado até o dia 
primeiro de junho. A segunda fase será realizada em dois dias, e será constituída de oito questões 
dissertativas de cada disciplina. Em quinze de setembro, haverá prova de matemática e química; no 
dia dezesseis, uma redação e questões de física e biologia. Em ambas as fases, será desclassificado 
quem não obtiver pontuação em qualquer disciplina. Serão aprovados mil e quinhentos candidatos, 
em duas listas de setecentos e cinqüenta, entre cotistas e universais. A divulgação dos resultados 
será nos dias dez e vinte e oito de setembro. Professor Gilberto questiona os períodos de ingresso 
dos aprovados. É informado que os primeiros quinhentos ingressarão em onze de fevereiro do 
próximo ano e os demais nos dois trimestres seguintes, conforme o vestibular anterior e as 
condições de espaço físico. Professor Guiou questiona o calendário. Professor Salinas pergunta se a 
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – VUNESP continuará a elaborar o 
vestibular e se a UFABC poderá influenciar no conteúdo das questões. Professora Itana responde 
que a VUNESP apenas operacionalizará o vestibular. O aluno Gabriel comenta as dificuldades 
relatadas pelo corpo discente, cujo índice de reprovação em algumas disciplinas foi significativo, e 
sugere curso de reforço. Professor Bevilacqua é contrário à idéia, pois considera que, ao preocupar-
se em ensinar fundamentos básicos das ciências, a Graduação desempenharia função que compete 
ao Ensino Médio. Pondera que o vestibular deve ser eliminatório, não apenas classificatório; sua 
avaliação deve ser capaz de mensurar candidatos de fato preparados para a Universidade. Professor 
Salinas comenta que o nível das provas está como nas outras grandes universidades. Cita 
universidades como Massachussets Institute of Technology-MIT, que oferecem disciplinas em 
diferentes graus de dificuldade. Sugere auxílio da educação à distância. Professor Bevilacqua 
manifesta preocupação quanto ao nível mínimo dos alunos. Recomenda maturação da idéia de 
possível curso de aperfeiçoamento dos docentes do Ensino Médio da região e convênio de 
cooperação para apoio a nossos alunos academicamente deficientes. Professor Sidney disserta 
acerca da possibilidade de se desenvolver outros projetos, como cursos aos finais de semana, a 
exemplo do que ocorria na Universidade de São Paulo. Professor Bevilacqua pondera tratar-se de 
assuntos a serem mais bem discutidos no Conselho de Ensino e Pesquisa, ao qual cabem discussões 
globais a respeito de nossa identidade acadêmica. Avalia que as universidade não têm se 
empenhado em seduzir pelo conhecimento, em oposição ao consumismo. Opina que os próprios 
alunos poderiam adotar postura mais interativa, em consideração aos colegas de anos anteriores e à 
própria sociedade. Professora Itana afirma que o aluno deve assumir um compromisso cidadão de 
aplicar seu conhecimento na comunidade. Servidor Gustavo retoma a questão do calendário do 
vestibular: considera o tempo entre primeira e segunda fases muito curtos. Professora Itana 
esclarece que a VUNESP alterou a data da divulgação da primeira fase para seis de setembro. O 
calendário do vestibular apresentado é votado, com aprovação unânime. Professor Bevilacqua 
comenta a iminência de se criar uma comissão para estudo do regimento das eleições para a 
Reitoria. Solicita agilidade da comissão para revisão do Regimento Geral e que procurem reduzir 
seu volume. Servidor Gustavo questiona se há uma filosofia para o regimento. Professor Bevilacqua 
define que deve ser convocada assembléia, que possa envolver também pessoas além dos membros 



da comissão, para definição de questões tais. Informações e críticas podem ser comunicadas via e-
mail. Por fim, como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor 
agradeceu a presença de todos dando por encerrada a sessão às dezoito horas. Do que para constar, 
eu, ____________________, Camila Binhardi Natal, assistente em administração do Gabinete da 
Reitoria, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será igualmente assinada pelo magnífico reitor e 
demais presentes.

 


