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Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, no horário das quatorze horas, 1 
na sala de reuniões do sexto andar da Unidade Catequese da Universidade Federal do ABC 2 
(UFABC), sita à Rua Catequese, 242, Jardim, Santo André, realizou-se a sexta sessão 3 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC, previamente convocada e 4 
presidida pelo professor Luiz Bevilacqua, reitor, com a presença dos seguintes participantes: 5 
Reginaldo Fracasso, procurador; Eloisa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Camila 6 
Binhardi Natal, assistente em administração do Gabinete da Reitoria; Itana Stiubiener, pró-7 
reitora de Graduação; Armando Zeferino Milioni, pró-reitor de Pós-Graduação; Jeroen 8 
Johannes Klink, pró-reitor de Extensão; José Carlos Rodrigues da Silva, pró-reitor de 9 
Administração; Helio Waldman, pró-reitor de Pesquisa; Gustavo Martini Dalpian, diretor 10 
adjunto do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); João Manoel Losada Moreira, 11 
diretor adjunto do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 12 
Valdecir Marvulle, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 13 
Adriana Siqueira da Luz e Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representantes dos servidores 14 
técnico-administrativos; Sandro Silva Costa e Marcos Roberto da Silva Tavares, 15 
representantes dos servidores docentes do CCNH; Gilberto Martins e Sidney Jard da Silva, 16 
representantes dos servidores docentes do CECS; Guiou Kobayashi e Leonardo Paulo Maia, 17 
representantes dos servidores docentes do CMCC; Rodrigo Martins Santiago da Silva, 18 
representante do corpo discente de Graduação. Ausências justificadas: Adelaide Faljoni-19 
Alario, vice-reitora; Marcio Rillo e Silvio Minciotti, representantes da comunidade civil; 20 
Pedro Carajilescov, diretor do CECS e Silvio Roberto de Azevedo Salinas, diretor do CCNH. 21 
Havendo quorum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abriu a sessão. 22 
Em atenção ao primeiro item da ordem do dia da pauta, vota-se a aprovação da ata da quinta 23 
sessão ordinária do ConsUni, realizada em vinte e quatro de julho último. Aprovada com 24 
alterações; versão corrigida será enviada aos conselheiros. Em atenção ao segundo item, 25 
professor Waldman, coordenador da Comissão constituída pela Portaria nº 91/2007 para 26 
apresentar proposta de criação de Fundação de Apoio, expõe, para votação, minuta de 27 
Resolução do ConsUni que estabelece disposições acerca do regime de trabalho de dedicação 28 
exclusiva dos docentes, que já esteve no expediente da pauta da quarta sessão ordinária deste 29 
Conselho, em vinte e seis de junho último. Comenta que, para a elaboração desta minuta, a 30 
Comissão consultou a legislação vigente, bem como regulamentos de outras universidades. 31 
Esta resolução define critérios para colaborações esporádicas dos docentes em outras 32 
instituições, que devem ser devidamente registradas por meio de relatórios posteriores. Há 33 
preocupação quanto a eventuais excessos. Sugere-se que, em caráter de disposição transitória, 34 
toda atividade remunerada seja previamente aprovada pelo ConsUni. Devido à periodicidade 35 
das sessões, deve ser instituída uma câmara assessora responsável, que emitiria relatórios para 36 
o Conselho. Professor Jeroen opina que a câmara, em suas avaliações, deveria atentar, 37 
também, a questões como a contribuição dos projetos para o desenvolvimento do 38 
conhecimento e da sociedade. Minuta aprovada com alterações. Versão final será divulgada 39 
no boletim interno e no website da UFABC. Em atenção ao terceiro item, professor Marvulle 40 
relata as propostas apresentadas pelos representantes dos servidores técnico-administrativos e 41 
do corpo discente de Graduação do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP), votadas e 42 
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aprovadas em sua quinta sessão ordinária, realizada em sete de agosto último. A proposta a., 1 
realização de processo eleitoral para eleição de dois representantes, com suplentes, do corpo 2 
discente de Pós-Graduação, eleitos por seus pares para compor o ConsEP e o ConsUni  é 3 
aprovada, por estar em consonância com o disposto no Inciso VI, Artigo 18º, Seção I do 4 
Estatuto da UFABC. O processo eleitoral será conduzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 5 
A proposta b., realização de processo eleitoral para eleição de suplentes dos atuais membros 6 
do ConsEP e do ConsUni, cuja eleição, realizada em 26 de fevereiro e regulamentada pela 7 
Portaria 22, de 2 de fevereiro de 2007, não previa suplência, não é votada, em virtude de seu 8 
teor já ter sido discutido na III sessão ordinária do ConsUni, em cuja ata, às linhas 16 e 17 da 9 
página 2 consta: uma vez que não foram previstos suplentes no edital desta primeira eleição, 10 
não haverá suplência nesta gestão. Aluno Rodrigo questiona, pois o mandato dos 11 
representantes discentes é de um ano, enquanto dos demais membros é de dois anos. Doutor 12 
Reginaldo recorda que o Regimento Geral está sendo revisto. Procede-se, então, ao 13 
expediente da pauta. São distribuídas aos presentes cópias de um artigo que versa sobre a 14 
internacionalização da educação superior e cópias do Ofício nº 002/2007-UFABC/ConsUni, 15 
que será entregue pelo reitor e pela vice-reitora ao ministro da Educação em reunião no 16 
próximo dia dezessete, em Brasília, conforme definido na quinta sessão ordinária deste 17 
Conselho. Comenta que, caso não seja possível estruturar a Graduação e a Pós-Graduação no 18 
campus de São Bernardo do Campo no prazo solicitado pelo Ministério da Educação (MEC), 19 
uma alternativa seria oferecer cursos de Extensão e divulgação científica. A propósito da 20 
reunião com o ministro, a servidora Adriana indaga se, além das vagas de docentes, serão 21 
discutidas vagas de servidores técnico-administrativos, o que o reitor confirma. Professor 22 
Guiou Kobayashi, membro da Comissão instituída pela Portaria nº 90/2007 para apresentar ao 23 
ConsUni proposta de revisão do Regimento Geral, comunica que, uma vez que foi incumbida 24 
de revisar também o Estatuto, conforme aprovado em sua quinta sessão ordinária e disposto 25 
na Portaria 186/2007, será necessário prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos da 26 
Comissão. Há recomendação de que o Regimento seja mais específico do que o Estatuto e que 27 
ambos reflitam a essência do projeto pedagógico. A comissão deve preparar uma apresentação 28 
para o ConsUni. Professor Bevilacqua informa que já foi solicitado à Procuradoria preparar 29 
uma minuta de resolução para futura eleição para reitor. Comunica que, nos dias oito e nove 30 
de agosto, o professor José Antônio Monteiro de Queiroz, diretor do Núcleo de Tecnologia da 31 
Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Projeto SIG@, visitou a UFABC para 32 
discutir proposta de convênio de cooperação e desenvolvimento colaborativo do sistema, por 33 
meio do qual seria possível à UFABC sugerir alterações que atendam às suas demandas 34 
específicas. Professor Rodrigues registra que, embora os módulos de gestão acadêmica 35 
estejam bem estruturados, os de gestão administrativa ainda precisam ser desenvolvidos; 36 
exemplo de aperfeiçoamento que pode ser sugerido. No ensejo, comunica que os estudos para 37 
criação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) dos integrantes do Plano de Carreira dos 38 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) estão em fase de conclusão na Pró-39 
Reitoria de Administração. Professor Bevilacqua informa que, após reunião com os diretores 40 
de Centro para distribuição das trinta vagas de docentes liberadas pela Portaria MEC nº 731 41 
de 24 de julho de 2007, já estão sendo providenciados os Editais dos concursos públicos para 42 
provimento das mesmas. Comenta o sucesso do I Workshop em Sistemas Complexos e 43 
Cognição e que a UFABC foi convidada para, em 2009, realizar o II Workshop em 44 
cooperação com o International Center for Theoretical Physics (ICTP) e a Organização das 45 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Solicita ao procurador que 46 
discorra acerca de projeto de Lei complementar que cria Fundações Estatais de direito privado 47 
e explica que, caso seja aprovado, significa novas perspectivas à gestão universitária, como 48 
autonomia administrativa e financeira. Doutor Reginaldo menciona o Ofício nº 065/2007, de 49 
12 de abril de 2007, enviado pela Reitoria ao MEC para sugerir a criação de um comitê para 50 
propor modelo de autonomia administrativa à UFABC. Embora o MEC não tenha aderido à 51 
proposta desse projeto de Lei, caso a área de Educação fosse a ser contemplada seria possível 52 
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à UFABC firmar contrato de gestão com o MEC, aprovado via ConsUni. Professor Sidnei 1 
recorda que essa é uma discussão polêmica sobre a qual ainda não há consenso. Para ciência e 2 
reflexão, doutor Reginaldo deve enviar material referente ao assunto a todos. Professor 3 
Bevilacqua solicita que todos reflitam a respeito do tema do artigo distribuído; afirma que é 4 
preciso discutir meios de se evitar a internacionalização da educação superior, devido à velada 5 
intenção que encerra de capitalização e mera transmissão do conhecimento, em detrimento da 6 
produção e desenvolvimento científico em nível nacional. Enfatiza a importância de todas as 7 
áreas e professores apresentarem relatórios de atividades anuais, manterem seus currículos 8 
atualizados, redigirem artigos e livros, organizarem seminários e demais ações que reflitam 9 
sua produção acadêmica e profissional. Por fim, professor Gilberto solicita informações sobre 10 
as inscrições para o vestibular, que são relatadas pela professora Itana. Professor Leonardo 11 
pergunta se já há dotação orçamentária para o futuro campus de São Bernardo do Campo, ao 12 
que o professor Bevilacqua responde afirmativamente. Questiona, também, os critérios 13 
adotados para alocação de Funções Gratificadas (FGs). Professor Bevilacqua explica que, 14 
consoante sugestão da Pró-Reitoria de Administração, a quantidade de FGs disponíveis foi 15 
distribuída às áreas de acordo com a quantidade de servidores técnico-administrativos nelas 16 
lotados; as atribuições nominais foram indicadas pelos coordenadores de cada área. Como 17 
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a 18 
presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas. Do que para constar, eu, 19 
_______________, Camila Binhardi Natal, assistente em administração do Gabinete da 20 
Reitoria, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será igualmente assinada pelo magnífico 21 
reitor e demais presentes. 22 

 

 


