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Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 quinta sessão ordinária 3 
do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC, previamente convocada e presidida pelo 4 
professor Luiz Bevilacqua, reitor, com a presença dos seguintes participantes: Sinclair Mallet 5 
Guy Guerra, chefe de Gabinete da Reitoria; Luis Eduardo Perrone Jr., procurador; Eloisa Helena 6 
da Silva Quitério, secretária geral; Camila Binhardi Natal, assistente em administração do 7 
Gabinete da Reitoria; Christiane Marie Schweitzer, coordenadora geral do Núcleo de Tecnologia 8 
da Informação; Mauro Coelho dos Santos, pró-reitor adjunto de Graduação; Armando Zeferino 9 
Milioni, pró-reitor de Pós-Graduação; Francisco de Assis Comarú, pró-reitor adjunto de 10 
Extensão; José Carlos Rodrigues, pró-reitor de Administração; Helio Waldman, pró-reitor de 11 
Pesquisa; Gustavo Martini Dalpian, diretor adjunto do Centro de Ciências Naturais e Humanas 12 
(CCNH); Pedro Carajilescov, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 13 
Aplicadas (CECS); Valdecir Marvulle, diretor do Centro de Matemática, Computação e 14 
Cognição (CMCC); Adriana Siqueira da Luz e Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 15 
representantes dos servidores técnico-administrativos; Sandro Silva Costa e Marcos Roberto da 16 
Silva Tavares, representantes dos servidores docentes do CCNH; Gilberto Martins e Sidney Jard 17 
da Silva, representantes dos servidores docentes do CECS; Guiou Kobayashi e Leonardo Paulo 18 
Maia, representantes dos servidores docentes do CMCC; Gabriel Kaffka Carvalho e Rodrigo 19 
Martins Santiago da Silva, representantes do corpo discente de Graduação; Silvio Minciotti, 20 
representante da comunidade civil. Marcio Rillo ausente. Havendo quorum legal, o magnífico 21 
reitor, após cumprimentar os presentes, abriu a sessão. É votada a aprovação da ata da quarta 22 
sessão ordinária do ConsUni, realizada em 26 de junho. Aprovada com alterações; versão 23 
corrigida será enviada aos conselheiros. Professores Gilberto e Sidney expõem, de acordo com o 24 
segundo item da ordem do dia da pauta, sua sugestão de alterar as atribuições da Comissão 25 
constituída pela Portaria nº 90, de 23 de maio de 2007, para, além de revisar o Regimento Geral, 26 
elaborar uma proposta de revisão do Estatuto da UFABC. Professor Pedro questiona se já foi 27 
verificada alguma necessidade de revisão do Estatuto ou de conflito entre seu conteúdo e o do 28 
Regimento Geral. Professor Valdecir confirma e cita, como exemplo, o fato de alguns cursos de 29 
Extensão terem de ser aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e o pró-reitor de Extensão 30 
não ser membro do mesmo. Proposta aprovada por unanimidade. A Reitoria deve providenciar 31 
uma portaria que altere o disposto na Portaria nº 90. Em atenção ao primeiro item do expediente 32 
da pauta, solicitação dos representantes dos docentes do CECS de informações referentes à 33 
definição dos sistemas de informação acadêmico e administrativo, a professora Christiane Marie 34 
Schweitzer, coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFABC, foi 35 
convidada a proferir uma apresentação a respeito do Sistema de Informações e Gestão 36 
Acadêmica (SIG@), desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco e utilizado pela 37 
UFABC desde setembro de 2006. Comenta que, em 19 e 20 de março, visitou a UFPE, em 38 
companhia da professora Itana, para reunirem-se com José Antônio Monteiro de Queiroz, 39 
coordenador do projeto SIG@ e do NTI da UFPE. No ensejo, informa que, nos dias 8 e 9 de 40 
agosto próximos, o senhor Queiroz estará na UFABC para tratar do convênio que deve ser 41 
estabelecido entre a UFPE e UFABC. Discorre acerca da estrutura do SIG@, que começou a ser 42 
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desenvolvido em 2003. Suas metas iniciais previam atender às áreas de ensino, pesquisa, 1 
extensão, gestão de pessoas, orçamento e finanças, contratos e convênios, patrimônio, material e 2 
espaço físico, controle de processos, hospital universitário e biblioteca. Hoje, são utilizados pela 3 
comunidade docente e discente módulos referentes à Graduação e Pós-Graduação. Além da 4 
UFABC, é adotado pela própria UFPE, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela 5 
Escola Politécnica de Pernambuco e pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. 6 
Pondera que os problemas registrados pela comunidade usuária da UFABC justificam-se, 7 
sobretudo, pelo fato de o sistema ainda não estar concluído e adequado à dinâmica do projeto 8 
pedagógico da Universidade e pela ausência de devido treinamento aos usuários. Considera que, 9 
uma vez que seja firmado o convênio com a UFPE, será possível sugerir adequações que 10 
atendam às demandas específicas da UFABC. Comunica que, no dia anterior, a UFABC recebeu 11 
um servidor RNP, o que possibilitará que, em breve, o servidor de e-mails seja migrado de 12 
Pernambuco para Santo André. Apresenta, então, o Sistema de Informações para o Ensino (SIE), 13 
concebido pela Universidade Federal de Santa Maria em 2001 com financiamento da Secretaria 14 
de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC/SESu). Esse sistema prevê 15 
administração de registro acadêmico e processos de ingresso na instituição e gestão de recursos 16 
humanos, orçamentária, contábil e financeira, de patrimônio, de frota e espaço físico. É um 17 
sistema bem conceituado e utilizado por mais universidades, entretanto, quando do início das 18 
atividades acadêmicas na UFABC, foi-nos proposto pela UFSM por cerca de quinhentos mil 19 
reais, enquanto o SIG@ foi-nos concedido sem qualquer custo. Professor Pedro sugere que se 20 
consulte a opinião dos usuários do SIE antes de se definir qual sistema a UFABC adotará em 21 
definitivo. Professora Christiane pretende convidar alguém da equipe do SIE, a exemplo da visita 22 
do senhor Queiroz, do SIG@. Opina que, como o próprio governo federal financiou a criação 23 
desses sistemas, deve ter interesse em desenvolvê-los. Professor Waldman indaga a razão por 24 
que o governo investiu em dois sistemas, em vez de um unificado. Professora Christiane sugere 25 
que talvez tenha sido devido a perfis distintos. Professor Sandro pergunta que sistemas as outras 26 
universidades federais utilizam. Professora Christiane informa que oito usam o SIE, quatro o 27 
SIG@ e, as demais, sistemas próprios. Professor Waldman pergunta sobre o convênio da 28 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) com a UFPE. Professora Christiane 29 
esclarece que a UNIVASF paga para poder exigir o que necessita, a exemplo do que a UFABC 30 
pretende. Professor Leonardo questiona se os sistemas serão integrados, como ocorre na 31 
Universidade de São Paulo (USP). Professora Christiane responde que a integração dos sistemas 32 
da USP demandou trabalhos e investimentos durante uma década, o que seria inviável para a 33 
UFABC no presente, devido ao alto custo desse processo. Professor Bevilacqua agradece a 34 
presença da professora Christiane e afirma que o NTI da UFABC está bem estruturado e 35 
coordenado. Professor Leonardo solicita que seja explicada a estrutura do NTI. Professora 36 
Christiane explica que, atualmente, a área é composta por três analistas de sistemas, um 37 
tecnólogo e dois técnicos. Informa que deve ser nomeado um comitê assessor, com 38 
representantes das Pró-Reitorias e Diretorias de Centro e atuação mais ampla. Professor 39 
Bevilacqua pontua que esta proposta deve ser apresentada em breve ao ConsUni. Está em 40 
elaboração, também, a proposta de critérios para submissão à Reitoria de projetos que utilizem o 41 
supercomputador, que já está à disposição. Em relação ao segundo e último item do expediente 42 
da pauta, professor Bevilacqua procede aos informes da Reitoria. Comunica já ter solicitado à 43 
Procuradoria Jurídica a elaboração de uma proposta legal de eleição para Reitor. Professor 44 
Rodrigues informa que o formulário de avaliação de desempenho dos servidores técnico-45 
administrativos já está pronto, e o de docentes, em fase de finalização. Em atenção aos 46 
questionamentos dos representantes do corpo discente de Graduação, afirma que estão sendo 47 
tomadas providências para atendimento às reivindicações dos alunos: o processo das cantinas 48 
está em andamento, bem como o de transporte. Professor Mauro esclarece que, em contribuição 49 
à Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de Graduação distribuiu aos alunos um 50 
levantamento para estimar a demanda de usuários de um possível ônibus circular entre as 51 
unidades da UFABC e o terminal rodoviário de Santo André. Os alunos questionam se há 52 
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previsão de início do funcionamento da cantina. Professor Rodrigues afirma que, no próximo 1 
trimestre, já estará instalada. Professor Bevilacqua comunica a publicação da Portaria nº 731, de 2 
24 de julho de 2007, do Ministério da Educação. Conforme consta desta Portaria, dentre as 337 3 
vagas para docentes autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o 4 
exercício de 2007, o MEC destinou à UFABC apenas 30 vagas. Diante dessa informação, é 5 
constituída uma comissão de redação, composta pelos professores Milioni, Marcos e Sidney, 6 
pelo servidor Gustavo e pelo aluno Rodrigo, responsável por redigir uma moção de preocupação 7 
e uma carta, em nome do ConsUni ao ministro da Educação. Foi aprovada, de imediato, a 8 
seguinte moção, em que, além de registrar sua profunda preocupação com relação a essa questão, 9 
solicita-se ao magnífico reitor esclarecimentos e confirmação desses números junto ao MEC: “1 10 
- O Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC registra sua profunda 11 
preocupação com relação às informações comunicadas pelo magnífico reitor, professor Luiz 12 
Bevilacqua, a respeito do número de vagas docentes (30) liberadas pela Portaria MEC nº 731 de 13 
24 de julho de 2007, muito aquém das 120 solicitadas para 2007, dentre as 600 previstas na Lei 14 
nº 11.145, de 26 de julho de 2007, que institui a Fundação Universidade Federal do ABC e dá 15 
outras providências, publicada no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2005. 2 - Nesse 16 
contexto, solicita ao Magnífico Reitor providências imediatas de esclarecimento e confirmação 17 
desses números junto ao Ministério da Educação. 3 - Informa, ainda, que, caso esse número de 18 
vagas docentes seja confirmado, este Conselho elaborará planos alternativos de ação, pois será 19 
inviável atender aos 1.500 alunos que ingressariam nesta Universidade em 2008. Solicita, ainda, 20 
que este Conselho seja autorizado a elaborar planos alternativos de ação, caso esse número de 21 
vagas de docentes para 2007 seja confirmado.” Essa moção, além de transcrita na íntegra na ata 22 
da quinta sessão ordinária do ConsUni, constará da carta a ser elaborada pela comissão de 23 
redação. A Reitoria solicitará uma audiência com o ministro da Educação e o secretário de 24 
Educação Superior o mais breve possível. Professor Bevilacqua alerta que esta é uma questão de 25 
suma importância e, caso não sejam liberadas para este ano as demais vagas de docentes 26 
solicitadas, além de inviabilizar o ingresso de todos os alunos aprovados neste vestibular, o 27 
projeto de criação do segundo campus no próximo ano estará comprometido. O procurador Luis 28 
Eduardo recorda que o Edital do Vestibular só nos reserva o direito de não admitir dois terços 29 
dos alunos a serem aprovados. Professor Mauro questiona se a questão das 130 vagas para 2007 30 
está concluída. Professor Bevilacqua considera que não, pois a previsão do MEC é que as demais 31 
vagas solicitadas pela UFABC sejam aprovadas pelo Ministério do Planejamento no mês de 32 
agosto. Professor Minciotti sugere o planejamento de ações pontuais de comunicação, mas de 33 
modo delineado e cuidadoso. Observa a importância de se escolher bem parceiros e 34 
interlocutores. Professor Waldman pondera que é preciso cuidado com a divulgação, 35 
antecipando-se à pressão popular. Professor Guiou alerta para a necessidade de se estabelecer 36 
planos de ação alternativos, como a contratação de professores substitutos. Professor Bevilacqua 37 
é avesso à idéia, embora a considere uma solução pragmática. Professor Mauro acrescenta que 38 
admitir substitutos dificultaria a liberação das vagas. Professor Comarú manifesta-se favorável às 39 
sugestões apresentadas até então e opina que, embora o MEC seja partidário a nossa causa, nem 40 
sempre a cooperação interministerial se verifica pontualmente. Sugere que, em última instância, 41 
talvez seja necessário contatar a Casa Civil. Há consenso de que, caso as medidas burocráticas e 42 
legais não surtam o efeito desejado e imperativo para a expansão da Universidade, seja oportuno 43 
procurar aliados políticos e populares simpáticos à causa. Professor Sandro pergunta sobre os 44 
andamentos da obra. Professor Bevilacqua afirma que está no prazo e que a tem visitado 45 
semanalmente. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o Magnífico 46 
Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas. Do que para 47 
constar, eu, _______________, Camila Binhardi Natal, assistente em administração do Gabinete 48 
da Reitoria, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será igualmente assinada pelo Magnífico 49 
Reitor e demais presentes. 50 

 

 


