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Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 quarta sessão 3 
ordinária do Conselho Universitário-ConsUni da UFABC, previamente convocada e presidida 4 
pelo professor Luiz Bevilacqua, reitor, com a presença dos seguintes participantes: Luiz 5 
Bevilacqua, reitor; Adelaide Faljoni-Alario, vice-reitora; Reginaldo Fracasso, procurador; 6 
Eloisa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Camila Binhardi Natal, assistente em 7 
administração do Gabinete da Reitoria; Itana Stiubiener, pró-reitora de Graduação; Armando 8 
Zeferino Milioni, pró-reitor de Pós-Graduação; Jeroen Johannes Klink, pró-reitor de 9 
Extensão; José Carlos Rodrigues, pró-reitor de Administração; Helio Waldman, pró-reitor de 10 
Pesquisa; Silvio Roberto de Azevedo Salinas, diretor do Centro de Ciências Naturais e 11 
Humanas-CCNH; Pedro Carajilescov, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 12 
Ciências Sociais Aplicadas-CECS; Valdecir Marvulle, diretor do Centro de Matemática, 13 
Computação e Cognição-CMCC; Guiou Kobayashi e Leonardo Paulo Maia, representantes 14 
dos servidores docentes do CMCC; Adriana Siqueira da Luz e Gustavo Adolfo Galati de 15 
Oliveira, representantes dos servidores técnico-administrativos; Sandro Silva Costa e Marcos 16 
Roberto da Silva Tavares, representantes dos servidores docentes do CCNH; Gilberto Martins 17 
e Sidney Jard da Silva, representantes dos servidores docentes do CECS; Gabriel Kaffka 18 
Carvalho e Rodrigo Martins Santiago da Silva, representantes do corpo discente de 19 
Graduação; Marcio Rillo, representante da comunidade civil; Silvio Minciotti, ausente. 20 
Havendo quorum legal, o Magnífico Reitor, após cumprimentar os presentes, abriu a sessão. 21 
É votada a aprovação da ata da terceira sessão ordinária do ConsUni, realizada em 22 de 22 
maio. Aprovada com alterações; versão corrigida será enviada aos conselheiros. É votado, 23 
também, o calendário de reuniões do ConsUni proposto pela Secretaria Geral para o segundo 24 
semestre, segundo item da pauta. Aprovado com alterações: sessões previstas para 14 de 25 
agosto, 25 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro e 18 de dezembro. Professor Milioni 26 
apresenta, de acordo com o terceiro item da ordem do dia da pauta, proposta de ratificação da 27 
criação de seis cursos de pós-graduação encaminhados à CAPES. Uma vez que já tenha sido 28 
aprovada ad-referendum pelo reitor, ratificada pelos Centros e pelo Conselho de Ensino e 29 
Pesquisa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicita ao ConsUni a ratificação da criação de 30 
cada um desses seis cursos, no intuito de obter compatibilidade formal com o conteúdo do 31 
Artigo IV do Regimento da UFABC, que registra competir a este Conselho, além do disposto 32 
no Estatuto, aprovar a criação e a extinção de cursos seqüenciais de formação específica, de 33 
Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu. Proposta aprovada por unanimidade. Em 34 
relação ao quarto item, professor Bevilacqua apresenta minuta de Portaria que regulamenta as 35 
eleições dos representantes docentes, discentes e dos servidores técnico-administrativos para 36 
composição dos Conselhos dos Centros. Professor Marvulle sugere: alterar o item 5.1, para 37 
que os docentes votem em três candidatos; incluir o item 6.4, que preveja desempate por 38 
idade; e o item 2, para adiar em uma semana o cronograma das eleições. Propostas aprovadas, 39 
com abstenção de nove conselheiros, entre os quais Adriana Siqueira da Luz, Guiou 40 
Kobayashi, Leonardo Paulo Maia, Marcos Roberto da Silva Tavares, Sandro Silva Costa e 41 
Sidney Jard da Silva, que alegaram não ter recebido o material para análise com a devida 42 
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antecedência. Em atenção ao quinto item, professor Bevilacqua relata breve histórico dos 1 
acontecimentos relativos à expansão da Universidade. Comunica solicitação do Ministério da 2 
Educação de expansão da UFABC em São Bernardo do Campo-SBC no primeiro semestre de 3 
2008. Informa que as negociações para instalação do segundo campus no terreno sito à 4 
Rodovia Índio Tibiriçá foram suspensas por questões ambientais. No entanto, há a alternativa 5 
de um terreno próximo ao centro da cidade, com área total de 250 mil metros quadrados, de 6 
propriedade da Prefeitura Municipal de SBC. A proposta para essa expansão é, a princípio, 7 
uma edificação simples e a manutenção do projeto pedagógico atual. A previsão do início das 8 
atividades é fevereiro de 2008. Salienta que, pelo fato de a UFABC ser caracterizada como 9 
multicampi, os docentes não são alocados por campus. Comenta que essa expansão alteraria 10 
os períodos de ingresso dos alunos aprovados no próximo vestibular: as três entradas 11 
estimadas seriam reduzidas para uma em fevereiro ou, no máximo, duas, em fevereiro e maio, 12 
condicionadas à aprovação das 130 vagas para docentes. Professor Sidney registra que 13 
docentes da área de Ciências Sociais têm grande interesse em participar do debate acerca de 14 
um novo modelo pedagógico a ser implantado na UFABC. Professor Waldman ressalta que as 15 
questões das expansões são distintas. Pondera que, ainda que a Universidade não tenha total 16 
controle sobre a expansão geográfica, não renunciará à autonomia de definir a expansão 17 
pedagógica. O representante dos servidores técnico-administrativos Gustavo sugere a 18 
elaboração de um cronograma de estudos para discutir a expansão do projeto pedagógico. 19 
Professor Jeroen adverte que há urgência na constituição do Conselho de Desenvolvimento, 20 
ou de um comitê para discutir tais assuntos. Destaca-se a responsabilidade da universidade na 21 
formação de profissionais qualificados e, como exemplo, cita a grande demanda que deve 22 
ocorrer, em curto prazo, em Angra dos Reis-RJ. Professor Bevilacqua submete as propostas 23 
de expansão da UFABC em SBC à aprovação dos conselheiros. Aprovadas por unanimidade. 24 
Professores Marvulle e Milioni sugerem a criação de uma comissão para discussão de 25 
possíveis cursos em outras áreas, composta, também, por intelectuais externos à UFABC. De 26 
acordo com o primeiro item do expediente da pauta, professor Waldman apresenta, para 27 
discussão, minuta de Resolução do ConsUni que estabelece disposições acerca do regime de 28 
trabalho de dedicação exclusiva dos docentes, elaborada pela comissão de criação da 29 
Fundação de Apoio. A minuta deve ser analisada pelos conselheiros e deliberada em uma 30 
sessão posterior. Professor Bevilacqua procede aos informes. Professor Milioni comunica 31 
que, de 25 a 27 de julho será realizado o I Workshop de Sistemas Complexos e Cognição, no 32 
Hotel Mercury, em Santo André-SP. Estão programadas palestras com pesquisadores das 33 
áreas de Matemática, Computação, Física e Biologia e mesa redonda sobre definições para a 34 
criação do Instituto de Estudos de Sistemas Complexos e Cognição da UFABC. Professora 35 
Adelaide informa que, por meio de Ofício remetido à Reitoria pela Chefia de Assessoria 36 
Internacional do Gabinete do Ministro da Educação, a UFABC foi convidada a selecionar 37 
dois estudantes para participar do Programa Ship for World Youth Alumni Association 38 
(SWYAA), a ser custeado pelo Governo Japonês. Os membros da delegação brasileira, 39 
composta de 10 participantes, estarão no Japão no período de 15 de janeiro a 5 de março de 40 
2008 e visitarão, também, Singapura, Índia e o Sultanato de Omã. O Edital será providenciado 41 
ainda neste mês e divulgado à comunidade discente. Professor Marvulle opina que os 42 
representantes do corpo discente de Graduação deveriam comunicar-se mais com os alunos, 43 
para melhor representá-los. No ensejo, ambos expressam algumas reivindicações do corpo 44 
discente. Dada sua natureza, porém, devem ser encaminhadas ao ConsEP. Por fim, como 45 
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o Magnífico Reitor agradeceu a 46 
presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e trinta minutos. Do que para 47 
constar, nós, _______________, Camila Binhardi Natal, assistente em administração do 48 
Gabinete da Reitoria e Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistente em administração da 49 
Secretaria Geral, lavramos a presente Ata, que, após aprovada, será igualmente assinada pelo 50 
Magnífico Reitor e demais presentes. 51 

 


