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Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2009, no horário das 14h, na sala de reuniões do 5º 1 
andar da Unidade Catequese da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Rua Catequese, 2 
242, Centro, Santo André, realizou-se a V sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) 3 
da UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo professor Armando 4 
Zeferino Milioni, vice-reitor, com a presença dos seguintes participantes: Alexandre Reily 5 
Rocha, pró-reitor de pesquisa; Armando Caputi, representante docente do Centro de Matemática, 6 
Computação e Cognição (CMCC); Carlos Alberto Kamienski, representante docente do CMCC; 7 
Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação; Eduardo de Moraes Gregores, pró-reitor de 8 
pós-graduação; Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Felipe Cesar Torres Antonio e 9 
Fernanda Toscano Bloise, representantes discentes da graduação; Gilberto Martins, diretor do 10 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Ioshua Terner, 11 
representante suplente dos servidores técnico-administrativos; James Moraes de Almeida, 12 
representante discente da pós-graduação; Jesus Franklin Andrade Romero, representante docente 13 
do CECS; José Carlos Rodrigues da Silva, pró-reitor de administração; Luiz de Siqueira Martins 14 
Filho, representante docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante docente 15 
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, 16 
diretor do CCNH; Rafael Marques da Silva Júnior, representante da comunidade civil; Ricardo 17 
Siloto da Silva, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Reginaldo Fracasso, 18 
procurador federal; Sandro Silva e Costa, representante docente suplente do CCNH; Sidney Jard 19 
da Silva, chefe de gabinete; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Ausentes: Adalberto Fazzio, 20 
reitor; Alaor Chaves, representante da comunidade civil; Elaine Cristina Silva dos Santos, 21 
representante discente da pós-graduação; Guiou Koyabashi, pró-reitor de extensão; Gustavo 22 
Adolfo Galati de Oliveira, representante dos servidores técnico-administrativos; Marcos Roberto 23 
da Silva Tavares, representante docente do CCNH; Ricardo Luis Patroni, representante dos 24 
técnico-administrativos. Apoio: Fabiane de Oliveira Alves; Marcela dos Santos; Sara Regina 25 
Brazolin e Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistentes em administração da Secretaria 26 
Geral. Havendo quorum legal, o vice-reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, com 27 
os comunicados da Reitoria. 1) Professor Milioni consulta os conselheiros quanto à presença dos 28 
itens “Calendário ConsUni 2010” e “Aprovação do subsídio no custo da alimentação aos alunos 29 
da graduação” na Ordem do Dia, ao que é aceito. Ordem do Dia: “Ata da IV sessão ordinária, 30 
realizada em 24 de setembro de 2009” e “Ata da IV sessão extraordinária, realizada nos dias 29 31 
de setembro, 08, 13 e 21 de outubro de 2009”. Nesta última, professor Milioni informa as 32 
seguintes correções indicadas pela Secretaria Geral: página 8, linha 5, onde se lê: proposta “c”, 33 
lê-se: proposta “a” e na mesma página, linha 33, onde se lê: proposta “d”, lê-se: proposta “f”. 34 
Professora Marcela solicita que conste na ata da IV sessão ordinária, página 9, linha 19, “que 35 
haverá redefinições dos laboratórios didáticos em laboratórios de pesquisa”. Professor Milioni as 36 
encaminha para votação, com as alterações. Ambas são aprovadas com 2 abstenções cada. Abre-37 
se para os Comunicados dos Conselheiros. 1) O representante suplente dos servidores técnico-38 
administrativos, Ioshua Terner, cede a palavra à representante da Comissão Interna de 39 
Supervisão (CIS), Lígia Gomes, que solicita a inclusão do assunto “Recurso à normatização para 40 
concessão de progressão por capacitação” na Ordem do Dia, pois a questão já foi discutida no 41 
Expediente da última sessão. O conselho opta por abordar o assunto ao final dos itens na Ordem 42 
do Dia; 2) professor Gilberto Martins solicita incluir na Ordem do Dia recurso referente ao 43 
resultado do processo de indicação no Programa Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS), 44 
edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Acrescenta 45 
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que o referido recurso foi apresentado a Comissão de Pós-graduação (CPG) e não foi acolhido. 1 
Professor Milioni apresenta breve histórico do assunto, ressaltando que a análise do mesmo 2 
tomará um tempo muito extenso da sessão. Desta forma, recomenda que o assunto seja 3 
formalmente incluído no Expediente da próxima sessão para análise e deliberação. Não há 4 
objeções quanto ao encaminhamento da Mesa. Professor Gregores destaca a importância do 5 
referido programa para a UFABC e esclarece as etapas do processo seletivo adotado pela CPG 6 
na indicação de 5 docentes para as 5 bolsas oferecidas. Informa que, mediante a decisão deste 7 
Conselho, concluirá a inscrição da UFABC no edital, seguida de uma carta a CAPES acerca da 8 
concessão de uma bolsa adicional para o curso de Pós-graduação em Energia; 3) o representante 9 
da comunidade civil, Rafael Marques da Silva Júnior, discorre acerca da viagem realizada por 10 
uma comitiva oriunda do ABC Paulista à região de Marche, Itália, para conhecer o Centro de 11 
Serviço em Tecnologia e Inovação (CESTEC), que criou um programa que visa desenvolver 12 
tecnologias de certificações de produtos, informando que a UFABC foi convidada a participar 13 
dessa iniciativa; 4) professor Ricardo Siloto comunica sua participação em evento sobre Gestão 14 
de Políticas Públicas Ambientais na Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo 15 
(FSP/USP). Informa ainda que a estruturação e alocação de Cargos de Direção (CD’s) e Funções 16 
Gratificadas (FG’s) serão analisadas pela Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa 17 
(CANOA); 5) professor Caputi comenta o item “Formação de Colegiados”, retirado da pauta da 18 
5ª sessão ordinária do ConsEP e menciona a possibilidade de uma sessão conjunta dos 19 
Conselhos, para apreciação da questão. Sugere ainda a formação de uma comissão para o 20 
levantamento de informações sobre a situação do SIE. Professor Milioni propõe que a questão 21 
seja apreciada na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária, considerando um pedido de 22 
esclarecimento à Reitoria, no tocante ao histórico do SIE e a criação da referida comissão. Não 23 
há objeções; 6) a representante discente da graduação, Fernanda Bloise, comunica a realização 24 
do “1º Debate sobre Segurança Pública”, que contou com a presença de várias autoridades e, à 25 
ocasião, agradece à Reitoria pela colaboração na realização da palestra “Anistia, Memória e 26 
Verdade”; 7) professor Marvulle solicita a transferência do 3º item do Expediente para a Ordem 27 
do Dia. Não há objeções. Retoma-se a Ordem do Dia: “Calendário ConsUni 2010”. 28 
Apresentado pela secretária geral, Eloísa Quitério, houve aprovação unânime.  “Aprovação do 29 
subsídio no custo da alimentação aos alunos de graduação”. Professor Sidney esclarece que a 30 
Resolução encaminhada foi elaborada no âmbito do Projeto de Estruturação do Apoio Estudantil 31 
e visa subsidiar em 60% as refeições dos alunos de graduação nos meses de dezembro de 2009, 32 
janeiro e fevereiro de 2010. Dentre as bases adotadas para a proposição desse percentual, estão 33 
pesquisas em outras Universidades Federais, a Proposta de Lei Orçamentária 2010 (PLOA) e 34 
projeções dos recursos necessários para os meses supracitados no decorrer de 2010.  Assim, o 35 
preço convencionado para a refeição será R$ 2,00 para os alunos da graduação e R$ 5,00 o valor 36 
integral. Apresenta as projeções de gastos mensais e anuais e as possíveis rubricas para o custeio 37 
nas Ações Orçamentárias: “Assistência ao Educando do Ensino de Graduação” e 38 
“Funcionamento de Cursos de Graduação”. Abre-se para discussão. O representante discente da 39 
pós-graduação, James, questiona os motivos pelos quais seus pares não foram contemplados com 40 
o subsídio. Professor Sidney esclarece que inicialmente o restaurante funcionará em caráter 41 
experimental até que se conheça a real demanda. Justifica ainda que não houve tempo hábil para 42 
analisar a concessão do benefício às demais categorias. Professor Rodrigues alerta para a 43 
inviabilidade dos recursos partirem da Ação Orçamentária: “Funcionamento de Cursos de 44 
Graduação”, tendo em vista o aumento de gastos nesta Ação, em 2010, com a inauguração do 45 
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Bloco A e início das atividades em São Bernardo do Campo. Com relação à Ação Orçamentária: 1 
“Assistência ao Educando do Ensino de Graduação” esclarece que a mesma destina-se somente a 2 
Graduação. Para atender a demanda dos alunos de pós-graduação, sugere utilizar os chamados 3 
“recursos próprios”, como por exemplo, o aluguel que a empresa fornecedora dos alimentos 4 
pagará à UFABC. Atenta para que o subsídio seja independente do oferecimento das bolsas e 5 
propõe a criação de uma política de distribuição dos recursos provenientes do Programa 6 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). A discussão segue com manifestações favoráveis à 7 
extensão do subsídio aos alunos da pós-graduação. Dr. Reginaldo esclarece que a criação de 8 
qualquer política orçamentária, a exemplo dessa, deve ter previsão legal e ser inserida em 9 
dotação orçamentária. Portanto, recomenda incluir na Resolução: “[...] desde que haja dotação 10 
orçamentária para esse fim”. Professor Milioni sugere a discussão do item em questão e a 11 
elaboração de resolução semelhante para a pós-graduação, aludindo à fonte que torne o uso do 12 
recurso legalmente possível. Professor Rodrigues propõe a inclusão de artigo estabelecendo que 13 
os percentuais indicados sejam válidos até março de 2010, momento em que as referidas 14 
políticas serão revistas. Proposta secundada pelo professor Siloto que acrescenta a necessidade 15 
de elaboração de um plano para utilização da totalidade dos recursos de uma forma integrada 16 
para bolsas, alimentação e transporte. Os representantes discentes da graduação, Fernanda e 17 
Felipe, são contrários à determinação de prazo para a Resolução. Professor Sidney encaminha 18 
proposta para inclusão de artigo com a seguinte redação: “A política de subsídio prevista no Art. 19 
1º dessa Resolução, que é de 60%, está condicionada às dotações orçamentárias existentes, 20 
observadas as demais políticas de assistência estudantil praticadas pela universidade”. 21 
Professor Milioni encaminha para votação. Proposta aprovada com 1 abstenção. O documento 22 
será encaminhado à CLN para adequação textual. Comunica que, na continuação desta sessão, 23 
será apresentada proposta de subsídio que englobe os alunos de pós-graduação. “Afastamento do 24 
professor Armando Caputi para desenvolvimento de atividade de extensão remunerada”. 25 
Professor Caputi pede para se retirar da sessão. Professor Kamienski relata que o professor 26 
Caputi foi convidado para ministrar um curso de verão no Instituto de Matemática e Estatística 27 
da Universidade de São Paulo (IME/USP). A atividade é remunerada e será realizada no período 28 
de 4 de janeiro a 12 de fevereiro de 2010, por 8 horas semanais. Declara que o assunto foi 29 
discutido e aprovado pelo Conselho do CMCC e encaminhado a este Conselho por 30 
recomendação da Procuradoria Jurídica, por tratar-se de atividade remunerada e os professores 31 
da UFABC estarem sujeitos ao regime de dedicação exclusiva. Abre-se para debates. A 32 
discussão converge para a legalidade da autorização solicitada e das interpretações dadas a 33 
Resolução ConsUni Nº 4 e Decreto 9464/87, que regulamentam o tema. A questão foi retirada de 34 
pauta, uma vez que, há consenso no entendimento de que se trata de deliberação do respectivo 35 
Centro. Professor Milioni consulta os conselheiros quanto à promoção do 2º item do Expediente 36 
para a Ordem do Dia. Não há contestações. “Prorrogação de validade por 120 dias da Resolução 37 
ConsUni nº 10, que aprova as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão 38 
de progressão funcional, em razão da mesma estabelecer prazo para solicitações feitas até o dia 39 
31/12/2009”. Professora Gisele Ducati, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente 40 
(CPPD), relata que a referida Resolução perderá validade em 31 de dezembro próximo. Assim, 41 
solicita que o prazo seja prorrogado por 120 dias, para que, neste interstício, os representantes da 42 
CPPD possam discutir os ajustes necessários. Não havendo maiores questionamentos, a 43 
solicitação foi aprovada com 1 abstenção. Professor Gregores propõe a apreciação do item: 44 
“Proposta de Resolução da CPPD para disciplinar pedido de progressão funcional docente entre 45 
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os níveis de uma mesma classe”. Após justificativa, acrescenta que o documento estabelece a 1 
apresentação de um atestado emitido pela Coordenaria Geral de Recursos Humanos (CGRH), 2 
comunicando que o docente está apto ao pedido de progressão. Professor Milioni encaminha 3 
para votação a antecipação do item. Aprovada com 2 votos contrários. Abre-se para discussão. 4 
Diante as ponderações quanto à melhor forma de disponibilização do formulário, professora 5 
Gisele Ducati informa que a CPPD terá uma página exclusiva no site da UFABC para este e 6 
outros fins. Professor Milioni encaminha para votação. Aprovada com 3 abstenções. A 7 
Resolução será encaminhada à CLN para adequação textual. Professor Siloto alerta para a 8 
discussão do item “Plano de Desenvolvimento Institucional” que está sendo adiada a várias 9 
sessões e recorda que o mesmo está atrelado a eventos como: aprovação dos 17 cursos de 10 
graduação; avaliação de desempenho da UFABC junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e 11 
outras ações de médio e longo prazo. Professor Milioni concorda e julga prudente que o 12 
Conselho não antecipe mais itens, com exceção do subsídio aos alunos da pós-graduação e 13 
recurso da progressão por capacitação (CIS), pois o compromisso com os respectivos 14 
demandantes já foi assumido. Consulta os conselheiros acerca da possibilidade de encerrar a 15 
sessão e continuar no próximo dia 2 de dezembro. Com a anuência de todos e como nenhum dos 16 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o vice-reitor agradeceu a presença de todos e 17 
encerrou a sessão às 18h14. ----------------------------------------------------------------------------------- 18 
Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2009, no horário das 14h, na sala de reuniões do 5º 19 
andar da Unidade Catequese da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Rua Catequese, 20 
242, Centro, Santo André, realizou-se a continuação da V sessão ordinária do Conselho 21 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo 22 
professor Armando Zeferino Milioni, vice-reitor, com a presença dos seguintes participantes: 23 
Alexandre Reily Rocha, pró-reitor de pesquisa; Armando Caputi, representante docente do 24 
CMCC; Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do CCNH; Carlos Alberto Kamienski, 25 
representante docente do CMCC; Derval Rosa, pró-reitor de graduação; Eduardo de Moraes 26 
Gregores, pró-reitor de pós-graduação; Edson Gomes da Silva, representante suplente dos 27 
servidores técnico-administrativos; Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Felipe 28 
Cesar Torres Antonio e Fernanda Toscano Bloise, representantes discentes da graduação; 29 
Gilberto Martins, diretor do CECS; Gisele Ducati, vice-diretora do CMCC; Guiou Koyabashi, 30 
pró-reitor de extensão;  Ioshua Terner, representante suplente dos servidores técnico-31 
administrativos; James Moraes de Almeida, representante discente da pós-graduação; José 32 
Carlos Rodrigues da Silva, pró-reitor de administração; Luiz de Siqueira Martins Filho, 33 
representante docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante docente do 34 
CCNH; Marcos Roberto da Silva Tavares, representante docente do CCNH; Ricardo Siloto da 35 
Silva, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Reginaldo Fracasso, 36 
procurador federal; Sidney Jard da Silva, chefe de gabinete. Ausentes: Adalberto Fazzio, reitor; 37 
Alaor Chaves, representante da comunidade civil; Elaine Cristina Silva dos Santos, representante 38 
discente da pós-graduação; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos servidores 39 
técnico-administrativos; Jesus Franklin Andrade Romero, representante docente do CECS; 40 
Rafael Marques da Silva Júnior, representante da comunidade civil Ricardo Luis Patroni, 41 
representante dos técnico-administrativos; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Apoio: Fabiane 42 
de Oliveira Alves; Sara Regina Brazolin e Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistentes em 43 
administração da Secretaria Geral. Havendo quorum legal, o vice-reitor, após cumprimentar os 44 
presentes, abre a sessão, com os Comunicados da Reitoria: 1) congratula os novos diretores e 45 
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vice-diretores dos Centros que tomaram posse em 1º de dezembro último e registra o 1 
agradecimento da Reitoria e deste Conselho aos que deixam os cargos; 2) informa que o 2 
Restaurante Universitário (RU) já iniciou suas atividades e apresenta dados estatísticos do 3 
primeiro dia; 3) noticia a assinatura do 5º Termo Aditivo, firmado com a Construtora Augusto 4 
Veloso, acrescentando que são grandes as chances da inauguração do Bloco A, em março de 5 
2010; 4) informa que a empresa JWA venceu a licitação para a construção do campus de São 6 
Bernardo do Campo. Comunicados dos Conselheiros: 1) professor Martins relata a ocorrência de 7 
um incidente envolvendo o diretor do CMCC, professor Valdecir Marvulle e a representante 8 
discente da graduação, Fernanda Bloise. Tendo em vista a ausência do primeiro, foi sugerida a 9 
abordagem do assunto em outra oportunidade; 2) professor Siloto anuncia que foi indicado pelo 10 
reitor para intermediar os assuntos relacionados ao futuro campus de Mauá, tais como visitar 11 
potenciais terrenos, discutir com os centros a definição dos cursos que serão criados, entre 12 
outros; 3) professor Caputi solicita esclarecimentos quanto à política geral de segurança nos 13 
Blocos A e B, pois tomou conhecimento do processo licitatório da compra e instalação de 14 
catracas. Maiores detalhes deverão ser apresentados pela Mesa, na próxima sessão; 4) professor 15 
Sidney divulga material do I Simpósio Docente da UFABC, realizado em junho de 2008. 16 
Registra também uma homenagem ao professor Sinclair Mallet Guy Guerra, pela contribuição na 17 
concretização do material. Ordem do Dia: “Aprovação do subsídio no custo da alimentação aos 18 
alunos da pós-graduação”. Professor Rodrigues relata que a Resolução elaborada prevê subsídio 19 
de até 60%, pois o mesmo está condicionado à existência recursos orçamentários alocados na 20 
Fonte 250 (Recursos Próprios não Financeiros), mas antecipa a intenção de aumentar esse 21 
percentual. Com o Art. 3º, sugere que em 2010, os recursos próprios provenientes do aluguel 22 
pela área pública destinada ao Restaurante Universitário fiquem limitados a 90% e os 10% 23 
restantes sejam reservados no caso de eventual pagamento de multa contratual. Informa que o 24 
Art. 4º estabelece a extensão do subsídio aos alunos de pós-graduação de outras Instituições de 25 
Ensino Superior (IES) que estiverem estudando na UFABC. Conclui ressaltando a necessidade 26 
da criação de uma política de assistência estudantil única para nortear a concessão de subsídios. 27 
Abre-se para discussão. Professor Caputi observa que, no Art. 4º, falta estabelecer a Instância 28 
responsável por administrar tal subsídio, ao que professor Rodrigues supõe que tais disposições 29 
constarão da política de assistência estudantil a ser discutida por este Conselho. O representante 30 
discente da pós-graduação, James, apoia a proposta do relator e recomenda que a normatização 31 
do subsídio aos alunos visitantes seja delegada à CPG. Professor Siloto propõe a retirada do Art. 32 
4º e sugere o encaminhamento do assunto ao NAE, propondo a criação de uma política de 33 
subsídio que englobe os alunos visitantes em suas diferentes modalidades. Professor Milioni 34 
encaminha cada artigo para votação. Artigos 1º e 2º aprovados por unanimidade e sem 35 
alterações. Professor Rodrigues propõe incluir na redação do artigo 3º: “a partir de 2010”, pois 36 
os recursos provenientes do aluguel do RU serão obtidos somente a partir do próximo ano, mas 37 
ressalta que há fonte de recursos suficientes até o final de 2009. Proposta aprovada por 38 
unanimidade. Artigo 4º: a proposta da relatoria obteve 3 votos favoráveis e a proposta do 39 
professor Siloto foi aprovada com 12 votos favoráveis e 1 abstenção. A Resolução em sua 40 
totalidade recebe aprovação unânime e será encaminhada à CLN para adequação textual. 41 
Professor Caputi solicita registro em ata, da proposta apresentada pelo professor Siloto, para que 42 
seja encaminhada ao NAE a solicitação para elaboração de uma política de assistência ao 43 
estudante. “Recurso à Normatização para Concessão de Progressão por Capacitação”. Professor 44 
Siloto relata que o recurso interposto pela CIS concentra-se nas seguintes disposições da CI 45 
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580/2009 emitida pela CGRH: 1) cumprimento do interstício de 18 meses para obtenção da 1 
primeira progressão por capacitação dos servidores técnico-administrativos; 2) não aceitar 2 
Declarações de Conclusão de Curso, somente os respectivos Certificados, no requerimento da 3 
progressão. Divulga o documento encaminhado pela CGRH a este Conselho, em que fundamenta 4 
sua posição e acata o segundo aspecto do recurso. Mediante a análise das informações, o relator 5 
entende que não compete ao ConsUni interpretar a legislação pertinente e sugere que a Reitoria 6 
encaminhe consulta formal ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Abre-se para 7 
debates. Professor Caputi concorda com o encaminhamento da relatoria em relação ao primeiro 8 
questionamento, mas em relação ao segundo, acredita ser possível adotar medidas 9 
administrativas com efeitos retroativos à CI 580/2009, uma vez que houve mudança interna na 10 
interpretação da legislação, hoje entendida como ilegítima. Dr. Reginaldo declara que analisou a 11 
questão da retroatividade e verificou que não se trata de interpretação da legislação, mas sim de 12 
um procedimento administrativo da UFABC que passou a entender que é suficiente a 13 
apresentação de Declaração de Conclusão de Curso, proporcionando tratamento igualitário a 14 
todos os que apresentaram a documentação antes e depois da CI 580/2009, retroagindo, assim, a 15 
todos os seus efeitos. Acrescenta ainda que, se for o entendimento do ConsUni, será feita a 16 
revisão deste ato administrativo. Propõe como encaminhamento à votação: a) em relação ao 17 
primeiro ponto, que a UFABC realize consulta formal, por intermédio da Reitoria, ao Ministério 18 
competente; b) quanto ao segundo ponto, que o ConsUni acolha o recurso interposto pela CIS, 19 
para rever a decisão administrativa da UFABC, que permitiu a progressão baseada na 20 
apresentação de Declarações de Conclusões de Cursos, tão somente a partir da CI 580/09, de tal 21 
forma que as declarações apresentadas, anteriores a essa CI, também tenham o efeito de ensejar o 22 
direito à progressão. Professor Milioni encaminha para votação e ambas as propostas são 23 
aprovados por unanimidade. Próximo item: “Regimento Interno da Reitoria”. Professor Caputi 24 
solicita que o assunto seja transferido ao Expediente, considerando que sua promoção à Ordem 25 
do Dia ocorreu na IV sessão extraordinária e pelos mesmos motivos que expôs à ocasião, 26 
defende a continuidade da discussão, com foco nas competências básicas de cada órgão da 27 
Reitoria, a fim de propiciar maior consistência à estruturação que será deliberada futuramente. 28 
Como a sugestão foi direcionada à Mesa, cabe a esta julgar sua procedência. Professor Milioni 29 
decide pela improcedência da solicitação, pois o Conselho deliberou pela manutenção do assunto 30 
na Ordem Dia na referida sessão. Deste modo, professora Gisele Ducati, substituindo o professor 31 
Marvulle na relatoria, recorda os destaques encaminhados à ocasião pelo relator: 1) eliminar do 32 
Art. 2º os incisos VII – Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão e X – Administração de Recursos 33 
Humanos, para compatibilidade com o novo Estatuto; 2) eliminar do Art. 8º o trecho: “[...] 34 
representa a Universidade junto aos órgãos externos no que diz respeito aos cursos de pós-35 
graduação”, ou acrescentá-lo aos artigos equivalentes das outras pró-reitorias, para fins de 36 
simetria; 3) correção do inciso X, Art. 9º, que atribui a emissão de diplomas de mestrado e 37 
doutorado à Pró-reitoria de Pós-graduação, pois tal atividade é de competência da Secretaria 38 
Geral; 4) incluir o Capítulo VII – Dos núcleos de pesquisas, ensino e extensão, no do Capítulo 39 
IX – Dos órgãos de apoio complementar; 5) adicionar, nos Órgãos de Apoio Complementar, uma 40 
Secretaria de Mobilidade Acadêmica Internacional, cujas atribuições deverão ser, entre outras: a) 41 
agilizar a obtenção de vistos junto aos consulados para participações em atividades acadêmicas e 42 
de pesquisas de professores e estudantes em outros países; b) agilizar a celebração de convênios 43 
entre a UFABC e outros órgãos acadêmicos e de pesquisa no exterior, visando o intercâmbio de 44 
professores e alunos; 6) criação, dentro dos Órgãos de Apoio Complementar, de uma Ouvidoria, 45 
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órgão exigido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) na avaliação 1 
das Instituições de Nível Superior. Observa que os destaques 1, 2 e 3 foram contemplados no 2 
documento elaborado pela Pró-reitoria de Planejamento e que aponta as mudanças ocorridas no 3 
Regimento Interno até o momento. Por fim, reforça a recomendação do relator para que o 4 
assunto seja encaminhado à CLN para adequação textual. Abre-se para discussão. O 5 
representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Ioshua Terner, propõe a inclusão 6 
de inciso IX, no Art. 21, com a seguinte redação: “Centralizar as informações que ensejem um 7 
calendário de eventos da UFABC, no intuito de evitar eventos concomitantes que dividam o 8 
público e prejudiquem a sua operacionalização. Professor Caputi questiona em que momento 9 
este Conselho decidiu restringir o Regimento Interno da Reitoria aos órgãos já existentes, de 10 
modo a não comportar propostas de alterações e quais foram os critérios adotados para que os 11 
Núcleos Especiais passem a integrar os Órgãos de Apoio Complementar. Professor Derval 12 
propõe a criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), vinculada à Reitoria, explicando que 13 
se trata de exigências do MEC para o reconhecimento dos cursos. Professor Gregores retoma a 14 
questão dos Núcleos e recorda que no Regimento Geral, os mesmos são vinculados à Pró-reitoria 15 
de Pesquisa, fato que lhe parece adequado. Sugere, então, manter essa coerência no Regimento 16 
Interno da Reitoria. Professor Guiou pondera que estruturas muito diferenciadas são 17 
denominadas “núcleos” e não classificaria os Núcleos Especiais: “Cognição e Sistemas 18 
Complexos” e “Ciência, Tecnologia e Sociedade” como Núcleos de Pesquisa, pois estes 19 
englobam a graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa. Destaca ainda a existência de 20 
Núcleos Operacionais como o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e o Núcleo de 21 
Assistência Estudantil (NAE) e considera apropriado alterar tais nomenclaturas, a fim de evitar 22 
entendimentos dúbios. Professor Martins apoia os objetivos do Núcleo Avançado de São José 23 
dos Campos, porém considera inoportuna sua menção no documento, uma vez que ainda não 24 
está formalmente implantado. Professor Gregores discorda do ponto de vista do professor Guiou, 25 
no tocante à mudança de nomenclatura, esclarecendo que a denominação “núcleo” tem previsão 26 
legal, no Art. 50 do Regimento Geral. Discorda ainda que os Núcleos Especiais abranjam 27 
graduação, pós-graduação e extensão, porque se concentram apenas na pesquisa e não em cursos; 28 
competência esta, das pró-reitorias. No ensejo, propõe a exclusão do Núcleo Avançado de São 29 
José dos Campos, a fim de possibilitar uma inclusão mais genérica, que abrangerá no futuro, 30 
outros núcleos em cidades diferentes, de acordo com a estratégia e necessidade da UFABC. 31 
Professor Caputi salienta que é favorável à existência dos Núcleos Especiais, discordando, 32 
entretanto, da maneira como foram criados e propõe uma discussão maior sobre suas atribuições. 33 
Dr. Reginaldo concorda com a necessidade do estudo, da organização e da normatização desses 34 
núcleos, entretanto, afirma que existe fundamento legal para a criação dos mesmos. Professor 35 
Gilberto expõe que a idéia dos Núcleos Especiais surgiu nas Universidades 36 
“departamentalizadas”, onde se encontram ligados à Reitoria e são espaços privilegiados para 37 
discussão de interdisciplinaridade. Pondera que para evitar que se transformem em estruturas 38 
administrativas, concorda em classificá-los como Núcleos de Pesquisa e vinculá-los à Pró-39 
reitoria de Pesquisa. Apresenta também ponderações quanto ao registro da vida acadêmica do 40 
aluno compor as atribuições das pró-reitorias. Sugere que seja criada uma Secretaria de Registro 41 
Acadêmico que certifique a idoneidade dos dados de cada aluno. Professor Reily compartilha da 42 
posição do professor Gilberto quanto aos Núcleos que, se criados como unidades de apoio 43 
especial, logo se tornarão pequenos Centros. Professor Siloto esclarece que, em relação ao 44 
controle acadêmico de emissão e registro de diplomas, o assunto foi objeto de discussão entre as 45 
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partes envolvidas e a decisão tomada foi a de que o controle acadêmico ficaria nas pró-reitorias e 1 
de que o registro e a emissão dos diplomas, na Secretaria Geral. Esclarece ainda que ao dedicar 2 
capítulos exclusivos aos Núcleos Especiais, a proposta visou propiciar à UFABC o apoio a 3 
determinadas áreas para pesquisa, ensino ou extensão, mediante os interesses estratégicos 4 
internos ou até da sociedade brasileira. Professor Caputi discorda da interpretação do Dr. 5 
Reginaldo, no tocante a classificação dos Núcleos Especiais como Órgãos de Apoio 6 
Complementar, pois receia que tal órgão passe a abrigar quaisquer propostas que não se 7 
enquadrem na estrutura existente e considera, ainda, que os referidos Núcleos foram criados em 8 
caráter estratégico. Portanto, julga incompatível que projetos de tamanho porte estejam 9 
enquadrados de forma tão restrita no Estatuto. Percebe duas possibilidades para regularizar a 10 
questão: considerá-los como núcleos de pesquisa ou admiti-los como núcleos distintos, 11 
entretanto, caberá a legitimação e delimitação de suas atuações. Professor Milioni observa que as 12 
últimas reflexões visam uma revisão estrutural da UFABC, fato que não integra as motivações da 13 
Reitoria atual ao propor este documento que pretende apenas documentar a estrutura existente, 14 
com pequenas variações e contribuir para a regulamentação de CD’s e FG’s. Professor 15 
Kamienski é favorável à continuação da discussão do assunto e a regulamentação do mesmo no 16 
Regimento Interno da Reitoria. Professor Siloto concorda com a proposta do professor 17 
Kamienski. Professor Caputi considera que a questão dos núcleos deve ser amplamente discutida 18 
e que não há condições de deliberar parcialmente o documento. Assim, propõe o adiamento da 19 
discussão. Para contrapor, a Mesa encaminha, como proposta, a votação do documento por 20 
seções ou capítulos, possibilitando destacar artigos para discussão posterior. Após votação, a 21 
proposta de autoria do professor Caputi obtém 6 votos favoráveis, sendo aprovada a proposta da 22 
Mesa com 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Professor Milioni encaminha essa questão para 23 
votação. Inicia-se a deliberação dos artigos 1º, 2º e 3º, que antecedem o Capítulo I. Professor 24 
Siloto solicita que o artigo 2º seja destacado. Professor Caputi questiona a abrangência do inciso 25 
VI do Art. 3º, que compete aos órgãos da Reitoria, determinar a movimentação de pessoal do 26 
corpo técnico-administrativo. Professor Siloto informa que a intenção é permitir a transferência 27 
de servidores entre as coordenadorias das pró-reitorias, ficando desobrigada a consulta a órgãos 28 
externos. Professor Caputi propõe a alteração do inciso VII, desse mesmo artigo, para: “realizar 29 
estudos dentro de sua área de atuação e elaborar propostas para o aperfeiçoamento continuo dos 30 
serviços”. O Conselho decide que a quantidade de votos não será calculada; será feito somente o 31 
registro da proposta vencedora. Submetida à votação, a proposta do professor Caputi é aprovada. 32 
Professor Milioni encaminha para votação os artigos 1º e 3º, com o destaque aprovado. Artigos 33 
aprovados sem abstenções. Capítulo I – Da Vice-reitoria. Na ausência de discussões, professor 34 
Milioni encaminha o Art. 4º e o seu Parágrafo Único para votação. Aprovados por unanimidade. 35 
Capítulo II – Das Pró-reitorias. Professor Milioni informa a presença de proposta da relatoria que 36 
acrescenta ao capítulo, originalmente composto somente pelo Art. 5º, artigos 6º e 7º: “compete a 37 
cada Pró-reitoria a elaboração do seu respectivo Regimento Interno” e “compete a cada Pró-38 
reitoria representar a Universidade junto aos órgãos externos no que diz respeito as suas 39 
respectivas áreas de atuação”, respectivamente. Professor Caputi sugere colocar a sigla de cada 40 
Pró-reitoria junto ao Art. 5º; solicita que o Art. 6º seja destacado e questiona o que motiva a 41 
existência do Art. 7º. Professor Siloto recorda que o disposto atende o destaque nº 2 da relatoria. 42 
Professor Milioni submete à votação os artigos 5º e 7º. Aprovados por unanimidade. Seção I – 43 
Da Pró-reitoria de Graduação. Professor Caputi sugere a exclusão do inciso VII porque traduz 44 
uma determinada política acadêmica, que poderá ser estabelecida pelo ConsEP e implementada 45 
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pela PROGRAD. Propõe a alteração do inciso VI para: “coordenar o acompanhamento e a 1 
avaliação do ensino de graduação, aplicando os critérios institucionais estabelecidos no Conselho 2 
de Ensino e Pesquisa”. Professor Milioni encaminha ambas as sugestões para votação. 3 
Aprovadas. Professor Gilberto propõe a criação de um inciso que atribua à PROGRAD a 4 
manutenção do sistema de registro de dados e informações relativos à oferta de disciplinas. A 5 
discussão acerca da proposta segue com considerações favoráveis. Ao final, identifica-se a 6 
presença das seguintes propostas para o inciso VIII: 1) de autoria da relatoria: “manter um 7 
sistema de registro de dados e informações relativos à vida acadêmica dos alunos de graduação”; 8 
2) de autoria do professor Kamienski: “manter um sistema de registro de dados e informações 9 
relativos às atividades da graduação”. Professor Milioni encaminha para votação. Aprovada a 2ª 10 
proposta. Com a anuência de todos e como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da 11 
palavra, o vice-reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17h47. --------------12 
Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2009, no horário das 14h, no auditório do 8º andar do 13 
Bloco B da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5.001, Santo André, 14 
realizou-se a continuação da V sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 15 
UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo professor Adalberto Fazzio, 16 
reitor, com a presença dos seguintes participantes: Alexandre Reily Rocha, pró-reitor de 17 
pesquisa; Armando Caputi, representante docente do CMCC; Armando Zeferino Milioni, vice-18 
reitor; Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do CCNH; Cleiton Domingos Maciel, 19 
representante discente suplente da pós-graduação; Derval Rosa, pró-reitor de graduação; 20 
Eduardo de Moraes Gregores, pró-reitor de pós-graduação; Elaine Cristina Silva dos Santos, 21 
representante discente da pós-graduação; Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Felipe 22 
Cesar Torres Antonio e Fernanda Toscano Bloise, representantes discentes da graduação; 23 
Gilberto Martins, diretor do CECS; Guiou Koyabashi, pró-reitor de extensão;  Ioshua Terner, 24 
representante suplente dos servidores técnico-administrativos; Jesus Franklin Andrade Romero, 25 
representante docente do CECS; Luiz de Siqueira Martins Filho, representante docente do 26 
CECS; Marcos Roberto da Silva Tavares, representante docente do CCNH; Plínio Zornoff 27 
Táboas, representante docente suplente do CMCC; Rafael Marques da Silva Júnior, 28 
representante da comunidade civil; Ricardo Luis Patroni, representante dos técnico-29 
administrativos; Ricardo Siloto da Silva, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento 30 
institucional; Sidney Jard da Silva, chefe de gabinete; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. 31 
Ausentes: Alaor Chaves, representante da comunidade civil; Carlos Alberto Kamienski, 32 
representante docente do CMCC; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos 33 
servidores técnico-administrativos; James Moraes de Almeida, representante discente da pós-34 
graduação; José Carlos Rodrigues da Silva, pró-reitor de administração; Marcela Sorelli Carneiro 35 
Ramos, representante docente do CCNH; Reginaldo Fracasso, procurador federal. Apoio: 36 
Marcela dos Santos e Sara Regina Brazolin, assistentes em administração da Secretaria Geral. 37 
Havendo quorum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, com 38 
os comunicados da Reitoria: 1) apresenta os dados dos concursos realizados para contratação de 39 
171 docentes no período de julho a dezembro de 2009: 973 candidatos inscritos, sendo 136  40 
aprovados; 100 bancas examinadoras com 316 membros; 2) comunica audiência com o Ministro 41 
da Educação para o próximo dia 21, ocasião em que apresentará a lista tríplice para a nomeação 42 
do próximo reitor; 3) apresenta números referentes a utilização do Restaurante Universitário. 43 
Comunicados dos Conselheiros: Professor Caputi encaminha proposta de moção para manifestar 44 
o apoio deste Conselho e da Comunidade Acadêmica ao projeto de Lei nº 6.472/2009, que altera 45 
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o Art. 1º da Lei nº 11.145/2005. A moção é aprovada por aclamação e será encaminhada aos 1 
líderes partidários do Congresso Nacional; Comissão de Educação e Cultura; Trabalho, 2 
Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; Constituição, Justiça e Cidadania. 3 
Professor Plínio questiona qual encaminhamento será dado com relação à aprovação da criação 4 
dos novos cursos de pós-graduação, conforme discutido na última sessão do ConsEP. Professor 5 
Milioni esclarece que a inserção dos dados pode ser iniciada e assegura que haverá esforços para 6 
a realização de uma sessão extraordinária antes da finalização desse processo. Ordem do Dia: 7 
“Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)”. Professor Siloto informa que a UFABC 8 
encontra-se em processo de reconhecimento dos cursos de graduação e apesar de não se tratar de 9 
documento obrigatório, as propostas do PDI serão comparadas ao projeto de cada curso. Tendo 10 
em vista a proximidade dessa etapa e o longo período em que o documento foi divulgado, 11 
considera prudente a discussão e conclusão do assunto nesta sessão. Não há objeções. O relator, 12 
professor Gilberto Martins, apresenta breve histórico da elaboração do documento e discorre 13 
acerca de sua estrutura, organizada nos seguintes capítulos: 1) perfil institucional; 2) projeto 14 
pedagógico institucional; 3) implementação e organização acadêmica; 4) corpo docente, técnico-15 
administrativo e discente; 4) organização administrativa; 5) autoavaliação institucional; 6) 16 
infraestrutura física e instalações acadêmicas; 7) atendimento aos portadores de necessidades 17 
especiais; 8) capacidade e sustentabilidade financeira. Segue com as seguintes observações para 18 
aprimoramento do texto: a) item 1.4: Graduação. Complementar o termo “Bacharelado” com o 19 
adjetivo “Interdisciplinar”; b) item 2.4: Políticas de Pesquisa. Consta “Projeto de Iniciação 20 
Científica”, enquanto que a denominação correta é “Programa de Iniciação Científica”. Observa 21 
ainda que o Programa Voluntário de Iniciação Científica não foi mencionado e no parágrafo 22 
seguinte constam apenas os núcleos interdisciplinares de pesquisa, então propõe: “grupos de 23 
pesquisa disciplinares e interdisciplinares”; c) item 3.1.1: Programação de Abertura de Cursos de 24 
Graduação. Como não está clara a lógica utilizada no campo “turmas” nas tabelas com a 25 
previsão de implantação dos Bacharelados, Licenciaturas e Engenharias, sugere a supressão do 26 
mesmo e constar somente o número de alunos; d) item 3.4: Oportunidades Diferenciadas de 27 
Integralização dos Cursos. Há incorreções nos números de disciplinas, créditos totais e 28 
obrigatórios; e) item 6.2: Organização Estudantil. Não há menção quanto ao Diretório Central 29 
dos Estudantes (DCE); f) item 7.2.3: Conselho de Desenvolvimento. Considera importante 30 
destacar que este colegiado ainda não foi implementado. Conclui com parecer favorável à 31 
aprovação da presente versão do PDI. Abre-se para discussão. Professor Caputi propõe que após 32 
os devidos ajustes, o documento seja aprovado em caráter utilitário, uma vez que na ausência da 33 
urgência exposta, o Conselho não estaria discutindo-o neste momento. Sugere que o PDI seja 34 
uma fotografia daquilo que já existe na UFABC e o Conselho promova a formação de uma 35 
comissão voltada à elaboração de um plano para discussão do assunto junto à comunidade. Ao 36 
final, considerando que é preciso omitir questões ainda não discutidas, propõe a supressão dos 37 
seguintes fragmentos: a) 4º parágrafo do item 2.4: Políticas de Pesquisa: “A UFABC pretende 38 
estimular e valorizar os docentes com vocação e inclinação para a pesquisa, através de uma 39 
política diferenciada para ascensão funcional e de distribuição de carga didática. O intuito é 40 
aumentar o percentual de bolsistas de Produtividade Científica do CNPq, que é uma distinção e 41 
um reconhecimento públicos ao trabalho de um pesquisador”. O destaque é acatado sem 42 
objeções; b) menções ao ensino à distância. Após ampla discussão, com considerações 43 
favoráveis e contrárias à supressão, professor Fazzio encaminha para votação as alterações de 44 
cada item em que há menção ao EaD, no item 2.5: retirada do aposto: “nas modalidades 45 
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presencial e à distância” é aprovada com 10 votos favoráveis, 6 contrários e 4 abstenções. Item 1 
2.7: altera a redação para: “Desenvolvimento e utilização de novas tecnologias de ensino para a 2 
melhoria da aprendizagem e para a ampliação do alcance da educação da UFABC no espaço e 3 
no tempo”. Aprovada com 8 votos favoráveis, 7 contrários e 4 abstenções. Item 3.1.3: a proposta 4 
que mantém o texto original é aprovada por 11 votos e 2 abstenções; c) 1º subitem: professor 5 
Caputi retira sua proposta e secunda a encaminhada pelo professor Siloto, que consiste na 6 
supressão apenas do seguinte trecho: “formação estratégica: através de núcleos de pesquisa 7 
como [...]”. Proposta aprovada com 18 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção; 3º subitem: 8 
onde se lê: “grupos de pesquisa”, leia-se: “núcleos de pesquisa”. Aprovado por 9 votos 9 
favoráveis, 4 contrários e 7 abstenções. A alteração também será adotada no 3º parágrafo do item 10 
2.4. Ainda no 3º subitem, sugeriu-se a retirada do trecho: “A UFABC já possui dezenas de 11 
grupos de pesquisa interdisciplinares que são formalizados pela instituição (pela Pró-reitoria de 12 
Pesquisa) através do registro na CAPES”. Proposta aprovada com 8 votos favoráveis, 2 13 
contrários e 6 abstenções; d) 3º e 4º parágrafos do item 11.1: professor Luiz Martins propõe 14 
substituir os parágrafos pelo texto do Art. 82 do presente Estatuto. Não há objeções. Segue-se 15 
para os destaques do professor Gregores no item 1.4: Áreas de Atuação Acadêmica, seção da 16 
pós-graduação: a) alterar o 2º parágrafo para: “Os cursos Nanociências e Materiais Avançados; 17 
Ciência e Tecnologia/Química; Energia; Matemática Aplicada; Engenharia da Informação e 18 
Física foram submetidos e recomendados pela CAPES”; b) retirar a seguinte menção no 3º 19 
parágrafo: “particularmente USP e UNICAMP”; c) suprimir os 4º e 5º parágrafos e incluir a 20 
redação: “O objetivo da universidade é formar uma pós-graduação com aproximadamente 2000 21 
estudantes com cerca de 20 cursos de pós-graduação que reflitam as atividades envolvidas em 22 
seus grupos de pesquisa”; d) na tabela de cursos, incluir o doutorado em física e corrigir o 5º 23 
mestrado elencado para “Matemática Aplicada”. Destaques aprovados por unanimidade. A 24 
representante discente da graduação, Fernanda, sugere a seguinte redação para o 3º parágrafo do 25 
item 6.2: “Nas câmaras, comitês e comissões assessoras e setoriais a participação discente tem 26 
sido garantida”. Proposta acatada. Professor Jesus propõe incluir no último parágrafo do item 27 
2.7: “Atuação, desenvolvimento e ações sustentáveis em geral nas áreas: ambiental, 28 
planejamento e gestão urbana e metropolitana [...]” e incluir como último parágrafo do item 29 
3.2.3: Atividade Prática Profissional, Complementares e de Estágios: “A UFABC visa pela 30 
orientação de conteúdos curriculares e espaços laboratoriais, de forma a garantir atribuições 31 
profissionais aos egressos dos cursos que assim o exigem”. Professor Siloto complementa a 32 
primeira proposta sugerindo a alteração do título do item 2.7 para: Responsabilidade 33 
Socioambiental. Não há objeções. Professor Plínio observa que o item 3.2.3 não trata dos 34 
estágios obrigatórios das Licenciaturas. Professor Derval discorda e acrescenta que as 35 
especificidades das Licenciaturas, quanto aos estágios, originaram a reformulação que está em 36 
andamento. Professor Gregores acrescenta os seguintes destaques: e) item 1.2: no 5º parágrafo 37 
consta que a UFABC submete aplicativos de propostas de cursos à CAPES, enquanto que o 38 
correto é a submissão de propostas de cursos; f) item 1.4, seção da pesquisa. Retirada da menção 39 
ao “Supercomputador” e “Cluster”, em razão do primeiro ser uma denominação para a máquina 40 
de memória compartilhada e o segundo tratar de seu modo de operação. A mesma observação 41 
aplica-se ao item 9.6: Infraestrutura Laboratorial-didático e Pesquisa; g) item 2.4, nos 1º e 3º 42 
parágrafos, substituir “programas de pós-graduação”, por “cursos de pós-graduação”; h) item 43 
3.1.2: Programação de Abertura de cursos de Pós-graduação. A fim de evitar que as disposições 44 
fiquem centradas no curso de Biossistemas, sugere a retirada do 1º parágrafo e iniciar o 2º 45 
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conforme segue: “As linhas de pesquisa dos cursos de pós-graduação [...]” ; i) último parágrafo 1 
do mesmo item: “Há ainda a previsão de diversos cursos de pós-graduação ‘stricto senso’, 2 
entre os quais podemos citar: Biossistemas; Ciências Humanas e Sociais; Planejamento e 3 
Gestão do Território; Neurociência e Cognição; Ciência da Computação; Ensino, História e 4 
Filosofia das Ciências e Matemática e Engenharia Elétrica” ; j) item 7.1: a Biblioteca deve 5 
constar vinculada à Reitoria, conforme o Estatuto e futuro Regimento Interno da Reitoria; l) no 6 
mesmo item, incluir na Pró-reitoria de Pós-graduação as divisões: acadêmica; administrativa e de 7 
apoio aos cursos; m) item 7.2.2: Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP). Secunda a proposta 8 
do professor Caputi para exclusão do trecho que elenca as câmaras e comitês assessores. O 9 
destaque “h” é aprovado com 13 votos favoráveis e 6 abstenções, os demais são acatados por 10 
aclamação. Professor Fazzio encaminha para votação o PDI com as alterações. Aprovado por 11 
unanimidade. Acrescenta que o modo para continuidade e ampliação do assunto junto à 12 
comunidade será discutido em futura sessão ordinária deste Conselho. Considerações finais: 1) 13 
conforme solicitado em sessão passada, professor Milioni esclarece que a compra de catracas 14 
integra o projeto executivo do campus, assim como cancelas e sinalizações de estacionamento, 15 
equipamentos já em processo de licitação. Professor Caputi opina que as políticas de segurança 16 
devem ser discutidas, nesta Instância, no início de 2010; 2) o representante dos servidores 17 
técnico-administrativos, Ioshua Terner, solicita que a implantação de ponto eletrônico para sua 18 
classe seja discutida, tendo em vista que a consulta realizada em outubro último mostra que 58% 19 
dos servidores são contrários a este controle de frequência. Professor Fazzio recorda que se trata 20 
de solicitação da Controladoria Geral da União (CGU) e caberá deliberação por parte deste 21 
Conselho; 3) Professor Derval Rosa informou que a Pró-reitoria de Graduação respondeu as 22 
diligências solicitadas pelo Ministério da Educação para o reconhecimento dos cursos dos 23 
bacharelados e licenciaturas. Decide-se pelo encerramento da pauta e retomada dos itens 24 
faltantes na próxima sessão ordinária. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da 25 
palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17h49. Do que 26 
para constar, nós, Marcela dos Santos; Sara Regina Brazolin e Soraya Aparecida Cordeiro de 27 
Macedo, assistentes em administração da Secretaria Geral, em conjunto com a secretária geral, 28 
Eloísa Quitério, lavramos e assinamos a presente Ata, aprovada pelo magnífico reitor, professor 29 
doutor Adalberto Fazzio, e pelos demais presentes à sessão. A Secretaria Geral comunica que, 30 
devido a problemas técnicos, o final da gravação dessa sessão foi perdido. 31 
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