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Aos 26 dias do mês de maio 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 2 
Catequese, 242, Centro, Santo André, realizou-se a II sessão ordinária do Conselho 3 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida 4 
pelo professor Adalberto Fazzio, reitor, com a presença dos seguintes participantes: Alda 5 
Maria Napolitano Sanchez, substituta em exercício do pró-reitor de planejamento; Alexandre 6 
Reily Rocha, pró-reitor de Pesquisa; Armando Zeferino Milioni, vice-reitor; Armando Caputi, 7 
representante do corpo docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 8 
Carlos Alberto Kamienski, representante do corpo docente do CMCC; Eduardo de Moraes 9 
Gregores, pró-reitor de pós-graduação; Elaine Cristina Silva dos Santos, representante do 10 
corpo discente de Pós-graduação; Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária-geral; Felipe 11 
César Torres Antonio e Fernanda Toscano Bloise, representantes do corpo discente de 12 
Graduação; Gilberto Martins, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 13 
Aplicadas (CECS); Guiou Kobayashi, pró-reitor de extensão; Hélio Waldman, pró-reitor de 14 
graduação; Ioshua Terner, representante suplente dos servidores técnico-administrativos; 15 
James Moraes de Almeida, representante do corpo discente de Pós-graduação; Jesus Franklin 16 
Andrade Romero, representante do corpo docente do CECS; Luiz de Siqueira Martins Filho, 17 
representante do corpo docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante do 18 
corpo docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcelo Augusto Leigui 19 
de Oliveira, diretor do CCNH; Marcos Roberto da Silva Tavares, representante do corpo 20 
docente do CCNH; Maurício Bianchi Wojslaw, substituto em exercício do pró-reitor de 21 
administração; Reginaldo Fracasso, procurador federal; Ricardo Luis Patroni, representante 22 
dos servidores técnico-administrativos; Sidney Jard da Silva, chefe de gabinete e Valdecir 23 
Marvulle, diretor do CMCC. Convidados: Professores Gisele Ducati, presidente da CPPD e 24 
Plínio Zornoff Táboas (CMCC). Ausentes: Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante 25 
dos servidores técnico-administrativos; José Carlos Rodrigues Silva, pró-reitor de 26 
administração; Ricardo Siloto da Silva, pró-reitor de planejamento. Apoio: Marcela Santos e 27 
Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistentes em administração da Secretaria Geral. 28 
Havendo quorum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, 29 
com os informes da Reitoria. 1) Tece boas vindas ao novo pró-reitor de pesquisa, professor 30 
Alexandre Reily Rocha e agradece ao professor Gregores, por ter exercido ambos os cargos 31 
concomitantemente. 2) Comunica a publicação no Diário Oficial da União, no dia 25 de maio, 32 
das Portarias nºs 193 e 194/2009, que atribuem aos servidores presentes: Alda Maria 33 
Napolitano Sanchez e Maurício Bianchi Wojslaw, o encargo de substitutos interinos do pró-34 
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional e do pró-reitor de administração, 35 
respectivamente, o que os habilita o direito de voto, nessa sessão. 3) Solicita as seguintes 36 
alterações na pauta: a) que o 1º item do Expediente passe para a Ordem do Dia, pois há uma 37 
determinação do Ministro da Educação, que o reitor somente poderá viajar ao exterior com 38 
autorização do Conselho; b) transferir o 9º item do Expediente, pela urgência de deliberação 39 
do assunto, para a Ordem do Dia. Professora Gisele justifica que segundo as leis vigentes, a 40 
avaliação dos professores deve ser homologada até o quarto mês antes do final do período de 41 
36 meses. Portanto, explica que os primeiros professores que ingressaram em agosto de 2006, 42 
estão com o processo em atraso. Professor Fazzio questiona se há algum outro comentário ou 43 
sugestão. Professor Caputi solicita que o 4º item do Expediente seja transferido para a Ordem 44 

 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Conselho Universitário 

 
ATA Nº 02/2009 

 



 2 

do Dia pela própria natureza da solicitação. Professor Fazzio salienta que existe uma 1 
comissão da Reitoria trabalhando intensamente nessa questão e solicita que o professor 2 
Milioni comente a respeito. Professor Milioni informa que já ocorreram duas reuniões para 3 
tratar do esboço do Regimento da Reitoria e o estabelecimento de regras para alocação de 4 
gratificações do tipo CD e FG. Professor Guiou solicita que o 6º item do Expediente passe 5 
para a Ordem do Dia, mas prefere apresentar a razão durante a relatoria. Professor Gregores 6 
sugere que a solicitação continue no Expediente e que, após a apresentação e argumentação 7 
do professor Guiou, o Conselho decida se o assunto poderá ser encaminhado para votação ao 8 
que professor Guiou confirma. Professor Marvulle solicita a alteração do 6º item da Ordem do 9 
Dia para o 3º, por questões de saúde e professora Giseli solicita que o 8º item do Expediente, 10 
se possível, passasse a ser o primeiro do Expediente. Professor Fazzio esclarece que este 11 
assunto não deveria passar pelo ConsUni e sim pela Reitoria, após apreciação pela CPPD. Dr. 12 
Reginaldo confirma, pois este deve seguir os mesmos trâmites dos editais para professor 13 
titular e adjunto, exceto pelo fato de ser necessária uma consulta previa a Pró-reitoria de 14 
Administração para a previsão orçamentária. Recorda que há normativas quanto a professor 15 
visitante por meio de Resoluções aprovadas nos conselhos. Todas as alterações na pauta 16 
foram acatadas, já que não houve disposições contrárias. 4) Comunica que o corte de 12 17 
milhões no orçamento da UFABC já foi reposto e obteve a informação de que o repasse do 18 
orçamento remanescente de 2009 será efetuado em breve. 5) Informa que houve um seminário 19 
a respeito de ensino à distância, com a professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, 20 
coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UNIFEI, e que a UFABC está 21 
retomando o projeto da Universidade Aberta. Solicita aos professores interessados no tema 22 
que colaborem com o projeto. Passa para os comunicados dos conselheiros. 1) A 23 
representante discente de Graduação, Fernanda, comunica que, de 15 a 19 de julho, haverá o 24 
Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes e os alunos estão preparando uma 25 
delegação da UFABC para participação no mesmo. 2) Professor Milioni discorre acerca dos 26 
trabalhos da Comissão de Revisão do Regimento Geral e Estatuto.  Informa que a Comissão 27 
vem se reunindo quinzenalmente e preparou um cronograma de trabalho, dividindo os 28 
assuntos em três grandes temas: revisão do Estatuto atual; análise de possíveis novos estatutos 29 
para a UFABC e a revisão do Regimento Geral. A Comissão trabalha, neste momento, no 30 
primeiro tema e este foi dividido em duas partes: a visita aos pontos, onde há alguma dúvida 31 
de natureza legal e aos pontos que caracterizam uma diferença muito grande entre o texto 32 
atual do Estatuto e prática vigente. A versão preliminar está sendo apreciada pelos membros 33 
da comissão, a qual deverá ser submetida ao ConsUni. Após esta etapa, darão atenção ao 34 
Regimento Geral, que é um documento hierarquicamente inferior, e, simultaneamente, 35 
começarão os estudos das novas versões dos possíveis Estatutos que descreverão diferentes 36 
modelos universitários a serem debatidos pela comunidade. Professor Caputi solicita um 37 
tempo ao final da sessão para abordar alguns pontos levantados pelos docentes do CMCC. 38 
Professor Fazzio acrescenta que também deseja comentar sobre o campus de Mauá ao final da 39 
sessão. O representante dos servidores técnico-administrativos Ioshua solicita esclarecimentos 40 
acerca do restaurante universitário, ao que professor Fazzio esclarece que a obra deverá ser 41 
finalizada no início de julho. Informa ainda que, há o processo de licitação da cozinha e que 42 
foi criada uma comissão para definir a contratação da empresa de alimentação. A servidora 43 
Alda informa que existe um grupo na Pró-reitoria de Planejamento para trabalhar no processo 44 
de licitação e para discutir o edital, termo de referência para a contratação da empresa que 45 
fornecerá os alimentos e todos os detalhes envolvidos na questão. O representante dos 46 
servidores técnico-administrativos, Ricardo, questiona os horários de funcionamento do 47 
restaurante ao que Alda informa que já constam do disposto no termo de referência dois 48 
horários: das 11h às 14h30 e das 17h às 19h30. Segue-se para o 1º item da Ordem do Dia, 49 
aprovação da ata da I sessão ordinária, realizada em 31 de março de 2009. Professor Caputi 50 
adverte que comentará acerca da concepção da ata e não da redação ou dos servidores 51 
envolvidos em sua elaboração. Entende que a ata é o documento mais importante das reuniões 52 
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e deve conter não apenas um resumo dos acontecimentos, mas todas as discussões relevantes, 1 
já que a ata é a memória do Conselho. Menciona que, tanto na ata 1 quanto na ata 2, há 2 
discussões acerca do BC&H que foram perdidas. Acredita que a leitura ficará um pouco 3 
enfadonha, mas que são discussões que precisam ficar registradas. Com relação à ata 1, na 4 
página 3, linhas 34 a 38, que faz referência a Pró-reitoria de Planejamento, houve uma fala da 5 
Reitoria para a apresentação, o quanto antes, dos regimentos das pró-reitorias e não consta da 6 
ata. Professor Milioni questiona se o docente encaminhará uma proposta de alteração ao que 7 
professor Caputi afirma não ser possível por precisar ouvir a gravação para então efetuar uma 8 
sugestão; solicita ainda que as atas sejam encaminhadas o quanto antes aos conselheiros para 9 
que possam fazer sugestões com embasamento. Professor Fazzio passa a palavra à secretária 10 
geral, a qual comenta que essa sessão do ConsUni de 31 de março gerou uma transcrição bem 11 
extensa devido as 10 horas de reunião.  Explica que, em outras universidades, algumas atas 12 
são literais e outras descrevem apenas as deliberações e destaques mais importante. Houve a 13 
opção, desde o início, da adoção de um meio termo, uma vez que as gravações integrais são 14 
mantidas e, poderão ser requisitadas, em casos de dúvidas. Quanto ao encaminhamento 15 
antecipado das atas, o Regimento Geral dispõe que os documentos devem ser entregues em 16 
até 48 horas antes das sessões e por isso, considera pertinente encaminhar a ata com a 17 
convocação e pauta, como ocorre atualmente. Professor Caputi compreende, mas acredita ser 18 
mais saudável para a análise e sugestões dos conselheiros a entrega antecipada da ata. 19 
Professor Gilberto opina que as atas são bem fiéis ao que foi discutido e deliberado. Comenta 20 
ainda sobre uma proposta feita neste fórum que previa que as sessões seriam gravadas, 21 
inclusive em vídeo, e disponibilizada a toda comunidade. Acredita que fazer uma resenha é 22 
extremamente difícil e por isso, a disponibilização do áudio é pertinente. Concorda que a ata, 23 
se possível, seja liberada o quanto antes para análise dos conselheiros. Professor Fazzio 24 
encaminha para votação, salientando que um ponto é a capacidade da Secretaria Geral enviar 25 
a ata, assim que estiver pronta, aos conselheiros e outro ponto que encaminha para votação é a 26 
ata, com o compromisso de que a Secretaria Geral irá analisar se houve omissão das 27 
informações citadas pelo professor Caputi. Ata aprovada por unanimidade. Segue-se para 28 
aprovação da ata da I sessão extraordinária, realizada em 16 de abril de 2009. Professor Luiz 29 
Martins comenta que na página 3, linha 2, gostaria de sugerir a seguinte redação: “não é 30 
contra, mas tem preocupações sobre as condições de implantação”. Professor Caputi sugere 31 
que na linha 20 da página 3, seja feita a seguinte redação: “encaminha para votação a 32 
aprovação do BC&H, de forma independente do BC&T, assim como as especialidades 33 
propostas”. Após esclarecimentos de alguns dos presentes, professor Fazzio encaminha para 34 
votação com ambas as observações. Aprovado por unanimidade. Segue-se para o 3º da Ordem 35 
do Dia: “Aumento da representação docente nos Conselhos de Centros”.  Professor Marvulle 36 
explica que quando da primeira eleição para o Conselho de Centro em 2007, atendeu-se ao 37 
Estatuto que previa que os Conselhos seriam compostos por, no mínimo, 3 docentes do 38 
próprio centro, um representante discente e um representante técnico-administrativo lotado no 39 
centro, todos eleitos por seus pares. À ocasião, defendeu, no ConsUni, proposta dos 40 
professores do CMCC que solicitavam uma representação docente maior. A proposta não foi 41 
aceita e manteve-se o número mínimo indicado pelo Estatuto, com a promessa de que o 42 
assunto seria discutido futuramente. Tendo em vista que o mandato dos atuais conselheiros 43 
termina em julho, solicitou que o assunto fosse colocado na Ordem do Dia para que houvesse 44 
tempo hábil para realizar as eleições. Resgatando a solicitação dos professores de dois anos 45 
atrás, sugere um aumento na representação docente para, no mínimo, 6 sendo que cada 46 
Conselho de Centro deliberasse sua composição, a partir deste mínimo. Comenta ainda a 47 
sugestão recebida de incorporar em sua proposta, a possibilidade de cada Centro ter como 48 
membro efetivo do seu Conselho, um docente dos outros Centros, visando uma melhor 49 
interligação e relacionamento entre os mesmos e, tendo considerada a sugestão, a proposta 50 
que coloca em discussão, é a seguinte: a composição mínima dos Conselhos de Centros será 51 
de 6 docentes do próprio Centro, e 1 docente de cada um dos demais Centros, perfazendo um 52 
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total de, no mínimo, 8 docentes. A proposta contempla ainda que os eleitos serão escolhidos 1 
por seus pares e haverá suplentes. O representante dos servidores técnico-administrativos, 2 
Ioshua, questiona se dentro dos números apresentados, isto é, 6 docentes do próprio centro, 3 
considerou-se a figura do diretor e vice-diretor ao que professor Marvulle esclarece que não, 4 
pois ambos não são eleitos. Entende como correta a observação e altera a proposta para, no 5 
mínimo, 8 docentes mais os diretores e vices. Professor Waldman questiona se os 6 
representantes dos outros centros serão indicados ou eleitos pelos docentes dos seus centros. 7 
Professor Marvulle responde que, em sua opinião, deveriam ser eleitos. Professor Milioni 8 
antecipa ser favorável à proposta, mas observa que o assunto deveria ter sido encaminhado 9 
para discussão no Expediente. Outra observação refere-se à forma do documento que, 10 
segundo ele, deveria ter sido apresentada em formato definitivo, provavelmente como 11 
resolução, que, uma vez aprovada, não geraria dúvidas quanto ao seu teor. Professor Marvulle 12 
justifica que a opção por esse tipo de encaminhamento deveu-se, em sua opinião, à 13 
necessidade de aguardar a revisão do Estatuto antes de propor mudança em artigo, ao que 14 
professor Milioni esclarece que a Comissão que estuda a revisão do Estatuto e Regimento 15 
acolherá todas as decisões encaminhadas por meio de resoluções. Dr. Reginaldo esclarece que 16 
o artigo 38 do Estatuto prevê a possibilidade de ampliação, pois quando se refere a “no 17 
mínimo”, faculta ao ConsUni ampliar a representatividade. Segue-se uma discussão sobre a 18 
pertinência da participação de docentes de outro centro e qual a melhor opção de escolha. 19 
Professor Marvulle esclarece que o objetivo da proposta é promover o inter-relacionamento 20 
entre os centros, com possíveis trocas de experiências. Opina que o representante deveria ser 21 
escolhido no Conselho de Centro, sem a necessidade de eleição direta. Professor Jesus 22 
comenta que não vê muita lógica na proposta e cita como exemplo alguns assuntos discutidos 23 
no Conselho do CECS: recursos, estágios, concurso e discussão do conteúdo das disciplinas 24 
das engenharias, onde a seu ver, não caberia a participação docente de outros centros, 25 
levando-se em consideração que as reuniões são abertas a toda comunidade acadêmica. 26 
Professor Marvulle discorda e enfatiza que os exemplos citados são de extrema importância 27 
para discussão entre os centros, além da infraestrutura, assunto em pauta nos 3 Centros. Cita 28 
ainda: a questão das disciplinas divididas entre os centros, daí a importância da discussão 29 
conjunta e as decisões relativas aos concursos que devem ser compartilhadas, uma vez que 30 
existem várias áreas afins entre os Centros. Professor Leigui é favorável a eleição direta com 31 
a prerrogativa de indicação, somente se não houver interessado. Professor Gilberto solicita 32 
esclarecimentos quanto ao item “cada Conselho de Centro definirá para o próximo mandato a 33 
sua composição, respeitando um número mínimo de membros”. Esclarece que na composição 34 
atual do CECS, o Conselho interpretou como sua prerrogativa a definição sobre este número e 35 
convidou os coordenadores dos cursos de graduação para serem membros natos do Conselho; 36 
desta forma, questiona a necessidade de alterar esta prática. Dr. Reginaldo responde que, por 37 
ocasião das primeiras eleições para representantes dos centros, este assunto foi objeto de 38 
consulta e a resposta foi que a decisão não caberia aos colegiados e diretorias, mas sim ao 39 
ConsUni. Professor Fazzio entende que a proposta apresentada não atribui qualidade aos 40 
membros, sendo assim, os coordenadores poderiam participar, sem direito a voto. Professor 41 
Caputi encaminha duas propostas: 1) inclusão dos coordenadores de cursos, principalmente os 42 
de graduação; 2) aumento da representação mínima docente para 10, independente da 43 
participação dos coordenadores de curso. Professor Waldman comenta que incluir os 44 
coordenadores no Conselho de Centro, de certa maneira, daria a esses Conselhos uma 45 
natureza de Comitê de Graduação local e essa questão se articula com outra, que é a 46 
estruturação da graduação, que está em discussão. Professor Marvulle recorda que se esta 47 
sugestão for acatada, os coordenadores da pós-graduação também deverão ser incluídos e, 48 
neste caso, a dificuldade seria nos cursos ligados a mais de um centro, por exemplo, 49 
Biossistemas. Pondera que, por ser esta uma questão delicada, sugere não adotá-la enquanto 50 
não ocorrer a estruturação da Pró-reitoria de Graduação. Quanto à composição mínima, o 51 
número 6 é a menor quantidade viável. Professor Plínio acredita que a inclusão dos 52 
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coordenadores de Graduação para participarem nos Conselhos de Centro, neste momento, 1 
talvez não seja apropriada. O representante dos servidores técnico-administrativos, Ioshua, 2 
comenta sobre a proporcionalidade na composição dos Conselhos e demonstra sua 3 
preocupação com o fato de haver diminuição na participação discente e técnico-4 
administrativa, em comparação ao que ocorre hoje. Enfatiza não ser contra o aumento no 5 
número de docentes, desde que se mantenha a proporcionalidade para as demais categorias. 6 
Pondera ser prematuro votar a proposta e solicita que o assunto retorne numa próxima sessão. 7 
O representante dos discentes da Pós-graduação, James, propõe que exista diferenciação na 8 
categoria discente, isto é, considerar uma vaga para a Graduação e outra para a Pós-9 
graduação. Questiona como poderia ser feita a divisão dos alunos entre os Centros, uma vez 10 
que a Pós-graduação possui vários cursos interdisciplinares, ao que professor Marvulle 11 
esclarece que, na última eleição, todos os alunos votaram em todos os centros e a proposta 12 
seria manter o mesmo critério. A representante discente da Graduação, Fernanda, afirma que 13 
não ocorreu desta forma, uma vez que os alunos que já haviam votado em determinado centro 14 
foram impedidos de votar nos outros. Professor Marvulle informa que esta não foi a instrução 15 
passada aos mesários na primeira eleição em 2007. Fernanda informa que o problema ocorreu 16 
em 2008. Professor Gilberto justifica a não inclusão dos coordenadores de Pós-graduação, 17 
tendo em vista que a Pós-graduação possui regulamentação e estrutura independente dos 18 
Centros. Professor Marvulle justifica a inviabilidade da proposta, uma vez que, os Centros 19 
detêm minoria de técnico-administrativos e, se mantido o percentual proposto, os 3 servidores 20 
do CMCC fariam parte do Conselho; outra alternativa seria todos os técnico-administrativos 21 
da UFABC concorrerem nas eleições. Sugere que a discussão se concentre apenas na 22 
representação docente e que nova proposta seja apresentada às demais categorias. Professor 23 
Jesus propõe retirar o assunto de pauta, sugerindo ao professor Marvulle que elabore um 24 
documento contendo as justificativas específicas para participação de mais conselheiros e a 25 
proposta de inclusão dos técnico-administrativos e alunos. O representante discente de 26 
graduação, Felipe, apresenta a seguinte proposta: 10 representantes docentes, o diretor e o 27 
vice-diretor, o que significa 71% do total de membros do Conselho, e, as vagas restantes, 28 
seriam destinadas aos técnico-administrativos, representantes discentes da Graduação e da 29 
Pós-graduação, na proporção de 2, 1 e 1. Questionado sobre o término do mandato atual, 30 
Professor Marvulle informa que será 31 de julho. Antes de encaminhar o assunto para 31 
votação, professor Fazzio compreende a preocupação do professor Jesus, mas mostra-se 32 
favorável à representação inter-centros. Concorda com o professor Waldman quanto à 33 
representatividade dos coordenadores de Graduação nos Conselhos. É contrário a retirada do 34 
assunto de pauta. Professor Jesus reitera sua posição, alegando que gostaria de consultar seus 35 
colegas docentes, mesmo tendo ciência de que é preciso acelerar certos processos. Professor 36 
Fazzio encaminha para votação a proposta de retirada do assunto de pauta. Proposta rejeitada. 37 
Na sequência o representante dos técnico-administrativos, Ioshua, propõe a seguinte redação: 38 
“Os números dos representantes relacionados nos incisos 4 e 5, serão estabelecidos pelo 39 
próprio Conselho de Centro, observando a legislação vigente, ou seja, no mínimo um 40 
representante para cada categoria, observado o princípio de proporcionalidade entre as três 41 
categorias”. Passa-se a discutir o processo de eleição dos representantes dos TA´s e dos 42 
discentes, ressaltando as dificuldades, principalmente, nas eleições dos discentes de Pós-43 
graduação. Dr. Reginaldo esclarece que na eleição de técnico-administrativo, pelo menos um 44 
representante deve pertencer ao Centro. Professor Fazzio aponta duas propostas referentes a 45 
composição mínima de representantes docentes: 6 e 10. Encaminha a proposta para a 46 
composição mínima de 6 representantes em cada Conselho de Centro. Proposta aprovada com 47 
17 votos favoráveis. Encaminha para votação o item da proposta que trata da presença de 48 
representantes de outros centros nos colegiados dos Centros. Aprovada com 1 voto contrário. 49 
Professor Fazzio recorda a proposta do professor Leigui que prevê eleição para a escolha dos 50 
membros dos demais centros e, na ausência de candidatos, a indicação caberá ao Conselho. 51 
Encaminha para votação.  Aprovada com 3 abstenções. Questiona ao professor Caputi  quanto 52 
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ao interesse em manter a proposta em incluir os coordenadores de curso nos Conselhos.  1 
Professor Caputi responde que, mesmo sendo favorável, prefere retirar a proposta, pois 2 
entende que esta questão deveria ter sido votada juntamente com o número de representantes 3 
docentes. Professor Fazzio comenta que, se após a aprovação do Regimento da Graduação, 4 
ainda houver o mesmo entendimento, que o assunto retorne a este Conselho. Como ainda 5 
pairavam algumas dúvidas sobre a proposta, professor Marvulle propõe uma reformulação no 6 
texto acerca da composição docente: “o máximo igualitariamente entre discentes de 7 
Graduação; Pós e técnico-administrativos, de tal forma que a composição total do Conselho 8 
mantenha o mínimo de representação docente, sendo que este mínimo deverá ser maior ou 9 
igual que 70%”. Professor Caputi retoma o caso do CMCC, que está atualmente com 3 10 
servidores técnico-administrativos e, no caso de aumento da representação docente para 10 ou 11 
15, aumentaria o número desses representantes para 4, gerando vacância. Assim, sugere 12 
constar do texto algum dispositivo prevendo situações como esta. Professor Marvulle afirma 13 
que para esta eleição, não há problema e, obviamente, daqui a dois anos, a composição do 14 
CMCC será completamente diferente e pode ser que essa regra seja alterada. Professor Fazzio 15 
encaminha a proposta para votação. Aprovada com 2 abstenções. A seguir, solicita ao 16 
professor Valdecir que elabore uma redação, encaminhe para apreciação da Procuradoria 17 
Jurídica e dê conhecimento a todos, particularmente, para os demais diretores de centro. 18 
Segue-se para o item que trata da autorização dos afastamentos do reitor, ao exterior, 19 
conforme Ofício Circular nº. 596/2009-GM-MEC, de 11 de maio de 2009 e Portaria 20 
Ministerial nº. 404/2009, Art. 2º. Professor Fazzio informa que, conforme comentários no 21 
início da sessão, o Conselho Universitário é o órgão que autoriza as viagens do reitor ao 22 
exterior e a seguir apresenta os afastamentos previstos para este ano: 1) 12th International 23 
Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, em Weimar, na Alemanha, no 24 
período de 05 a 10 de julho de 2009, com a finalidade de participar e apresentar trabalhos 25 
como membro do Comitê do Programa; verba da FAPESP; 2) visita de colaboração científica 26 
ao professor Carlos Alberto Duque Echeverri, na Universidade de Antioquia, no Medellín, 27 
Colômbia, no período de 25 a 31 de julho de 2009, com a finalidade de coordenar o projeto 28 
CNPq/Colciências na área de nanomateriais e dar continuidade aos trabalhos científicos; 29 
verba: convênio CNPq/Colciências (Colômbia); 3) 33ª Conferência Internacional de Matéria 30 
Condensada, em Quito, Equador, no período de 16 a 22 de agosto de 2009, para participar e 31 
apresentar um Invited Talk; verba: Governo Equatoriano; 4) 10th International Conference on 32 
Frotiers of Polumers and Advanced Materials, em Santiago, Chile, no período de 28 de 33 
setembro a 02 de outubro de 2009, para participar e apresentar uma Plenary Lecture; verba: 34 
Rede Nano/CNPq. O reitor se retira da sessão, para que possa ocorrer a votação. Professor 35 
Milioni salienta que a aprovação é se o reitor poderá viajar, uma vez que, ainda que o 36 
Conselho aprove os afastamentos, pode ser que alguma das viagens não aconteça, em razão de 37 
possíveis cancelamentos de última hora. Não havendo objeções, encaminha para votação. 38 
Aprovado por unanimidade. À ocasião, professor Caputi comenta que há a necessidade das 39 
instituições regulamentarem internamente essas matérias, conforme reza o artigo 8º da 40 
Portaria Ministerial nº 404, encaminhada no anexo. Em atenção ao item que trata da 41 
apreciação do regulamento de estágio probatório dos docentes, professora convidada Giseli 42 
Ducati reitera a urgência em se discutir o assunto na Ordem do Dia, citando a Lei 8.112, onde 43 
no parágrafo 1º do artigo 20 está disposto que “quatro meses antes de findo o período do 44 
estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do 45 
desempenho do servidor”, ou seja, para os que ingressaram em agosto de 2006, já findou o 46 
prazo. Sobre o texto da Emenda Constitucional nº 19 de 4 de junho de 1998,  que reza que a 47 
estabilidade passa a ser 36 e não mais 24 meses, a CPPD definiu o seguinte: o servidor 48 
docente será avaliado após 36 meses de sua entrada na UFABC, sendo que a primeira 49 
avaliação ocorrerá após 12 meses; a segunda após 24 meses e a avaliação final, após 30 50 
meses, sendo esta a mais importante conforme consta no artigo 6º: “A avaliação final de 51 
desempenho do docente, a ser desencadeada no trigésimo mês, será realizada por comissão 52 
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designada para esse fim, com apreciação do Conselho de Centro e posterior apreciação da 1 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), deverá ser homologada pelo Reitor. 2 
Parágrafo Único: a comissão designada para esse fim, será instituída pelo Conselho de 3 
Centro e composta de três docentes do quadro, ocupantes de cargo/classe igual ou superior a 4 
do avaliado”.  Os pontos que serão avaliados pela comissão são os seguintes: assiduidade; 5 
disciplina; capacidade de iniciativa; produtividade e responsabilidade. No capítulo “DAS 6 
DISPOSIÇÕES GERAIS”, há artigos que são a reprodução da própria Lei; nas 7 
“DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS”, está o artigo 15: “Para os servidores docentes que 8 
entraram em efetivo exercício até a promulgação desta regulamentação, somente serão 9 
realizadas as avaliações periódicas previstas ainda possíveis”. Este artigo seria para 10 
contemplar os ingressantes em 2006, já que os procedimentos precisam ser feitos 11 
imediatamente. Comenta que, com relação à produtividade, a maioria desses professores 12 
obteve progressão de adjunto I para adjunto II e para os que entraram posteriormente, se não 13 
houver tempo para realizar a 1ª avaliação, serão realizadas as duas últimas. Professor Milioni 14 
questiona se há objeções quanto à existência do assunto e na ausência de manifestações, 15 
entende que há inclinação favorável à aprovação; sugere então que sejam apontadas as 16 
dúvidas de caráter pontual e, ao término dos esclarecimentos pontuais, aprova-se o texto 17 
como um todo. Questionada se a avaliação final computará apenas o período da última 18 
avaliação até o momento, professora Giseli responde que contará os 36 meses e que a própria 19 
comissão do Conselho elaborará a avaliação final, já que estará de posse das avaliações 20 
precedentes. Questionada ainda acerca dos seguintes pontos: 1) a estabilidade docente em 21 
casos de composição de comissões para tais avaliações; 2) a redação disposta no artigo 15; 3) 22 
redação descrita na conclusão do relatório periódico de avaliação de desempenho: “continuar 23 
em estágio probatório”, professora Gisele responde aos questionamentos: 1) explica que esta 24 
foi uma questão levantada na CPPD e decidiu-se por deixar a questão em aberto, justamente 25 
pela ausência atual de professores estáveis; 2) o artigo 15 se refere ao prazo; após algumas 26 
argumentações, Dr. Reginaldo sugere a seguinte alteração na redação do mesmo: “Para os 27 
servidores docentes que entraram em efetivo exercício até a promulgação desta 28 
regulamentação, a primeira e segunda avaliações serão realizadas somente se ainda 29 
possíveis.” Professor Caputi sugere que todos os artigos de natureza informativa sejam 30 
transformados em anexos. Pede esclarecimento ao Dr. Reginaldo quanto à Medida Provisória 31 
nº 431, transformada na lei nº 11.784 que amplia o estágio probatório de 3 para 4 anos. Dr. 32 
Reginaldo esclarece que a lei nº 11.784 alterou a possibilidade de afastamentos para a 33 
realização de pós-doc ou mestrado e doutorado, anteriormente permitidos após a conclusão do 34 
estágio probatório e, atualmente, com a exigência do mínimo de quatro anos para liberação. O 35 
representante dos servidores técnico-administrativos, Iushoa, questiona se a avaliação final 36 
que é feita quando o servidor completa 33 meses poderia ser adiantada. Professora Gisele 37 
afirma que a discussão na CPPD foi justamente essa. Para haver tempo hábil para o 38 
encaminhamento e homologação com 4 meses de antecedência do final do período, seria 39 
melhor começar no 20º mês. Professor Milioni observa que foram feitos vários pedidos de 40 
esclarecimentos e dois destaques: uma proposta de modificação na redação do artigo 15 e uma 41 
proposta de remoção da legislação para o anexo. Professor Milioni encaminha o primeiro 42 
destaque para votação. Aprovado por unanimidade. Professor Milioni questiona se alguém 43 
tem alguma observação acerca do segundo destaque que trata da remoção da legislação 44 
constante no texto para um anexo. Segue-se uma discussão onde alguns entendem não haver 45 
necessidade de manter e outros entendem necessário para facilitar a compreensão. Professor 46 
Milioni resume as alterações apresentadas: 1) retirada da transcrição referente ao art. 6º da 47 
Emenda Constitucional nº 19 no segundo considerando; 2) redação aprovada para o art. 15; 3) 48 
criação do “anexo 1” contendo o formulário para avaliação de desempenho; 4) criação do 49 
“anexo 2” contendo as leis mencionadas. Professor Caputi afirma que essas alterações não 50 
englobam sua proposta e a retira, pois esta sim prevê a exclusão de pontos que acredita não 51 
serem cabíveis ao ConsUni dispor como: “DAS DISPOSIÇÕES GERAIS”. E diante do 52 
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esclarecimento da professora Gisele que as leis citadas possuem caráter apenas informativo, o 1 
documento será elaborado considerando-se as alterações acima, com exceção da criação do 2 
“anexo 2”. Segue-se para o item: Escolha dos membros da comunidade externa para 3 
composição do ConsUni. Professor Fazzio relembra os nomes apresentados pela Reitoria na 4 
última sessão: professor Alaor Silvério Chaves, membro da Academia Brasileira de Ciências 5 
e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Sr. Rafael Marques 6 
da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Questiona se há outras 7 
indicações ao que professor Caputi entende que a comunidade deveria ser consultada de 8 
maneira mais ampla, inclusive com uma fundamentação maior dos nomes apresentados, para 9 
que os membros tivessem condições de discutir e deliberar a respeito. Reconhece ainda, que 10 
essas observações deveriam ter sido colocadas quando o assunto foi discutido no Expediente, 11 
mas se essa preocupação for compartilhada por mais conselheiros, sugere uma discussão 12 
sobre os procedimentos de indicação dos nomes e que a escolha dos representantes ocorra na 13 
próxima sessão. Professor Fazzio esclarece que esta é a prática adotada no Conselho, mas os 14 
conselheiros têm liberdade de indicar outros. Comenta ainda, que a indicação do nome do 15 
professor Alaor Chaves, não foi ao acaso, uma vez que se trata de alguém que conhece a 16 
UFABC, participou do projeto pedagógico e possui autoridade na área educacional. Entende a 17 
preocupação, mas afirma que há dificuldade em encontrar pessoas capacitadas, dispostas a 18 
participar e a comparecer nas reuniões. Recorda ainda, que os conselheiros tiveram 45 dias, a 19 
contar da data da última reunião, para indicarem outros nomes, e não o fizeram. Informa que 20 
os membros indicados foram consultados e aceitaram o convite, mas não significa que temos 21 
de elegê-los. Não é favorável a retirada de pauta, abrindo para discussão. O representante dos 22 
servidores técnico-administrativos, Ioshua, solicita maiores informações a respeito dos 23 
candidatos, antes da votação. Professor Fazzio resume o currículo do professor Alaor Silvério 24 
Chaves: atualmente membro da Sociedade Brasileira de Física, professor emérito aposentado 25 
da UFMG, participou da criação e elaboração do projeto pedagógico da UFABC, membro da 26 
Academia Brasileira de Ciência, possui vasta produção científica, pesquisador 1A do CNPq e, 27 
é uma pessoa que divulga o nome da UFABC em todas as oportunidades possíveis. Professor 28 
Sidney comenta que Rafael Marques da Silva é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 29 
de São Bernardo do Campo, estabelecido há mais de 50 anos na região com participação em 30 
processos importantes, tanto do ponto de vista político como econômico na história recente do 31 
país que defende uma maior interação com a universidade. Cita algumas iniciativas do 32 
sindicato: criação das câmaras setoriais na década de 90; construção do pólo tecnológico na 33 
região do ABC; proposta de convênio (na gestão da reitoria anterior) com a UFABC para 34 
atuação na área de rádio e TV educativa, uma vez obtiveram a concessão. Além da UFABC, o 35 
sindicato tem projetos com a Universidade Federal da Bahia e UNICAMP na área de 36 
formação e especialização dos trabalhadores. Enfatiza que existe uma disposição dos seus 37 
membros em participar de debates na área acadêmica, tecnológica, econômica, política e, 38 
neste sentido, o nome do Rafael foi pensado como um interlocutor, alguém que possa 39 
contribuir com maior interação entre a UFABC e a comunidade regional. Professor Caputi 40 
afirma que como ninguém seguiu na direção que propôs, entende ser desnecessário colocar 41 
em votação sua proposta e acrescenta que ao final desta sessão fará uma reflexão a esse 42 
respeito. Professor Fazzio encaminha para votação a indicação do nome do professor Alaor 43 
Chaves, aprovado com 1 voto contrário e  2 abstenções e o nome do Sr. Rafael Marques da 44 
Silva, aprovado com 1 voto contrário e 4  abstenções. Segue-se para o 4º item da Ordem do 45 
Dia: inclusão de dois representantes discentes de Graduação e um representante dos 46 
servidores técnico-administrativos lotado na PROGRAD, no Comitê de Graduação. Professor 47 
Waldman explica que o Comitê foi criado em setembro de 2006 e que à ocasião, os alunos e 48 
professores eram recém chegados e, portanto, não havia condições para realizar eleições, 49 
sendo os representantes docentes indicados e os discentes não tendo representação, o que 50 
dificulta muito o funcionamento do Comitê, uma vez que os assuntos discutidos são, em sua 51 
maioria, de interesse dos mesmos. Desta forma, está apresentando a proposta de inclusão de 52 
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dois discentes da Graduação. Quanto à inclusão do representante dos servidores técnico-1 
administrativos, lotado na PROGRAD, justifica-se pelas dificuldades encontradas no 2 
funcionamento e logística da área, citando como exemplo o recém concluído processo de 3 
matrícula. Entende ser do interesse dos próprios servidores terem uma representatividade no 4 
Comitê, visando inclusive à obtenção de melhores condições de trabalho. Esclarece ainda, que 5 
o Comitê de Graduação, tal como foi formado, é relativamente pequeno, mas agrega muitos 6 
convidados, particularmente os coordenadores de curso. Cita os membros titulares: pró-reitor 7 
de graduação, três diretores de centros e um docente representante de cada conselho de centro, 8 
totalizando 7 membros. Informa que o Comitê de Graduação está estudando a reestruturação 9 
da Graduação e, certamente decidirá pela extinção do Comitê atual, lembrando que a proposta 10 
será discutida nos conselhos superiores. Entretanto, como esse estudo ainda levará de 6 a 12 11 
meses para ser concluído, entende que existe a necessidade das representações dos alunos e 12 
dos TA’s com o intuito de haver decisões mais democráticas. O representante dos servidores 13 
técnico-administrativos, Ricardo, parabeniza a iniciativa e acredita que esta irá amenizar 14 
muitos conflitos. Sugere a inclusão de 2 representantes TA’s eleitos, não somente da 15 
PROGRAD, mas também técnicos de laboratórios ou servidores lotados na Biblioteca que 16 
poderiam contribuir muito no Comitê. Professor Waldman recorda que o aumento de 17 
representantes TA´s quebraria a regra de 70% da representatividade docente. Professor Fazzio 18 
sugere o coordenador do laboratório didático docente, para satisfazer parte da preocupação da 19 
categoria. Professor Waldman esclarece que o Comitê já conta com um representante do 20 
Comitê de Biblioteca, na figura de um coordenador pro tempore. Segue-se uma discussão 21 
acerca da escolha desses membros: caso sejam eleitos, questionam o prazo do mandato, uma 22 
vez que existe previsão de extinção do atual comitê. A sugestão foi a de que os membros 23 
escolhidos participem das reuniões de maneira informal, sem direito a voto (o que ocorre 24 
atualmente com os representantes discentes). Sobre a regra que trata da questão dos 70% da 25 
representação docente em comissões, professor Milioni explica que a Comissão de Revisão 26 
do Estatuto está analisando a questão, que vem inquietando parte da comunidade, e antecipa 27 
que uma das mudanças sugeridas, será justamente colocar todos nos nossos conselhos 28 
deliberativos coerentes com essa lei que, segundo Dr. Reginaldo, não é consensual entre as 29 
IFES. Professor Caputi recorda que esta questão não está completamente absorvida no Comitê 30 
e, desta forma, acredita não haver prejuízo neste momento ainda que a proporção fique um 31 
pouco abaixo de 70%, por se tratar de Comitê com tempo determinado para extinção. 32 
Professor Milioni afirma não ser contra a proposta e, considerando a urgência da aprovação, 33 
pondera se caberia fazer eleições neste momento, uma vez que o Comitê atual é formado por 34 
membros não eleitos. Sugere que os representantes dos discentes sejam os mesmos eleitos 35 
para o ConsUni ou ConsEP e os dos TA´s escolhidos de alguma forma indireta. Professor 36 
Waldman se dispõe a conversar com os atuais representantes discentes do ConsEP, já 37 
familiarizados com o funcionamento do Comitê, para que os mesmos sejam nomeados 38 
membros efetivos. Quanto aos dois representantes dos TA´s, professor Waldman considera 39 
que um deles deverá ser servidor da PROGRAD e, considerando que a Biblioteca é uma das 40 
áreas mais relacionada ao Comitê, deveria indicar o outro membro. Professor Fazzio 41 
encaminha para votação a proposta de 2 representantes discentes do ConsEP ou ConsUni e 2 42 
dos técnico-administrativos, sendo 1 lotado na PROGRAD e outro na Biblioteca. Aprovado 43 
por unanimidade. A seguir, solicita que sejam registrados em ata seus cumprimentos aos 44 
professores Hélio Waldman, Derval Rosa e toda a equipe da Pró-reitoria de Graduação, pelo 45 
grande progresso no processo de efetivação das matrículas, além de cumprimentar, em nome 46 
do professor Alexandre Reily, a equipe do NTI que colaborou para o sucesso desse trabalho. 47 
Segue-se para o 5º item da Ordem do Dia: Homologação das decisões do Comitê de 48 
Overhead. Professor Waldman solicita que o assunto seja retirado de pauta, para que as 49 
decisões sejam encaminhadas em primeira instância, à Procuradoria Jurídica. Segue-se para o 50 
6º item da Ordem do Dia: Estabelecimento de cronograma para elaboração do Regimento 51 
Interno da Reitoria da UFABC e outros procedimentos pertinentes. Professor Caputi relata 52 
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que se trata de solicitação para que a Reitoria apresente no Expediente da próxima reunião 1 
deste Conselho, minuta do seu Regimento Interno, contemplando a distribuição de CD´s e 2 
FG´s. Esclarece que, como Reitoria, entende-se todas as unidades a ela vinculadas: Pró-3 
reitorias, Gabinete, Procuradoria, Prefeitura universitária, entre outras. Professor Milioni é 4 
favorável à proposta e lamenta que o Conselho não tenha tomado iniciativas semelhantes no 5 
passado, entretanto não acredita que a proposta seja apresentada no formato de uma 6 
Resolução. Professor Caputi concorda e esclarece que o texto apresentado deve ter um caráter 7 
de decisão deste Conselho. Professor Fazzio coloca em votação. Aprovado por unanimidade. 8 
Inicia-se o Expediente e professor Fazzio pondera que devido ao adiantado da hora, os 9 
conselheiros façam comentários sucintos. Alguns dos presentes sugerem que a reunião seja 10 
interrompida, sendo outros contrários a proposta. Professor Fazzio acata a proposta de 11 
continuar a reunião e passa para o próximo item que trata do Regimento Interno do ConsUni. 12 
Professor Milioni inicia o relato informando tratar-se de assunto relativamente simples, 13 
portanto, não caberiam maiores debates. O assunto está sendo trazido, coerentemente, com a 14 
política da reitoria de terminar de institucionalizar a universidade o quanto for possível. 15 
Esclarece que o documento foi elaborado pela Secretaria Geral, e que após uma análise previa 16 
do conteúdo não encontrou nenhum ponto excessivamente polêmico. Elogia o texto, 17 
enfatizando que para a confecção do mesmo, houve a preocupação da Secretaria em consultar 18 
o regimento dos conselhos de outras universidades. Informa que solicitará ao presidente deste 19 
Conselho que encaminhe o texto para análise da CLN, de tal forma que na próxima sessão 20 
ordinária, já tenha uma avaliação quanto a eventuais conflitos com o Regimento Geral e 21 
Estatuto. Sugere ainda, que sugestões de alterações no texto sejam encaminhadas a Secretaria 22 
Geral. Professor Caputi questiona se o assunto voltará no Expediente ou na Ordem do Dia da 23 
próxima reunião, ao que professor Milioni confirma ser na Ordem do Dia. Professor Gregores 24 
pondera que se o assunto não for discutido nesta sessão, não poderá ser votado na Ordem do 25 
Dia da próxima, sem que ocorra uma discussão mais ampla. Professor Milioni considera que 26 
textos deste tipo devem ser vistos como exceção, uma vez que é praticamente impossível 27 
discuti-lo em um colegiado grande como este. Professor Caputi discorda, pois o Expediente 28 
foi criado justamente para que os conselheiros possam discutir sem ter de retomar toda essa 29 
discussão na Ordem do Dia. Entende que encaminhar propostas de alterações a Secretaria 30 
Geral somente caberia em questões pontuais, de redação, entre outras, mas se eventualmente 31 
houver alguma discordância um pouco mais profunda, isto seria inviável. Professor Milioni 32 
concorda com ambos, mas enfatiza novamente as dificuldades de discutir ponto a ponto um 33 
assunto tão longo. Supõe ainda, que os membros do ConsUni dialogarão com a Secretaria 34 
Geral e haverá um consenso para atender as sugestões que voltarão na próxima reunião na 35 
forma de destaque no documento. Conclui que, caso a opção seja discutir neste momento o 36 
texto inteiro, é favorável ao encerramento da reunião. Professor Gregores adverte que consta 37 
na própria proposta de Regimento do ConsUni que não há exceção, mesmo que o texto seja 38 
longo. Professor Fazzio entende a preocupação do professor Milioni, mas acredita que deve 39 
haver discussão para chegar a um consenso, principalmente por tratar-se do Regimento 40 
Interno do conselho.  Após mais algumas reflexões, propõe encerrar a discussão do assunto e 41 
encaminha o 6º item que trata de minuta de Resolução para concessão de Bolsas de Extensão. 42 
Professor Guiou explica que se trata de um Programa de Apoio a projetos de Extensão nas 43 
áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde e 44 
tecnologia do trabalho, e que haverá uma chamada geral através de um edital, para submissão 45 
de projetos de docentes, servidores técnico-administrativos e alunos. Enfatiza a importância 46 
do Comitê de Extensão Universitária (CEU) no acompanhamento e avaliação do resultado 47 
final dos projetos. Pondera que outras áreas já contemplam a alocação de bolsas, por exemplo: 48 
na pesquisa existe a de iniciação científica; na área profissional o estágio remunerado; no 49 
ensino a de monitoria entre outras. A bolsa de extensão prevê que o aluno esteja vinculado a 50 
um projeto, que deverá ser aprovado dentro de critérios que serão previamente estabelecidos e 51 
aprovados pelo ConsEP. Quanto a questão financeira, ressalta que a Pró-reitoria de Extensão 52 
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tem verba própria e que o assunto será tratado no ConsUni. Após a explicação, solicita que o 1 
assunto seja encaminhado para discussão e aprovação na Ordem do Dia. Questionado acerca 2 
da viabilidade jurídica da proposta, informa que a mesma não foi apreciada pela Procuradoria. 3 
Professor Gregores comenta tratar-se de Resolução praticamente idêntica a que instituiu as 4 
bolsas na Pós-graduação e faz alguns comentários: 1) É preciso descrever de qual ação 5 
orçamentária serão retirados os recursos para pagamento das bolsas. Dr. Reginaldo se 6 
manifesta e comenta ser esta sua principal dúvida, pois entende que não basta ter o recurso, é 7 
necessário saber se o mesmo está autorizado na via orçamentária para este fim. Professor 8 
Gregores confirma que a verba está autorizada, bastando somente especificar o número dessa 9 
ação orçamentária, que é a mesma disponível para o pagamento de bolsas de extensão para 10 
alunos de graduação da UFABC. 2) Especificar que as bolsas serão alocadas apenas para 11 
estudantes de graduação da UFABC. 3) Especificar a quantidade de vezes que a bolsa poderá 12 
ser renovada (sugere no máximo 24 meses), e estabelecer o prazo máximo de duração da 13 
mesma. Finalmente questiona o cálculo utilizado para a definição do número de 34 bolsas. 14 
Professor Guiou propõe que a renovação ocorra apenas uma vez e apresenta uma rápida 15 
explicação sobre o número de bolsas. Professor Waldman indaga se um projeto de divulgação 16 
da UFABC feito pelos nossos alunos junto ao público de vestibulandos, poderia ser encarado 17 
como um projeto de extensão ao que professor Guiou confirma. Esclarece ainda, que todo 18 
projeto precisa de um coordenador vinculado à UFABC. Professor Luiz Martins comenta que 19 
na proposta apresentada, falta estabelecer uma relação mais explícita da bolsa com o projeto 20 
que faz parte deste programa. Professor Guiou confirma que a bolsa faz parte do programa, 21 
mas que esta não precisa ser aprovada por este Conselho. Questionado acerca de alunos de 22 
pós receberem bolsas, Dr. Reginaldo esclarece que a Resolução se refere apenas a estudantes 23 
de graduação. Professor Jesus questiona quem avaliará as propostas ao que professor Guiou 24 
responde que a regulamentação ficará a cargo do Comitê de Extensão Universitária – CEU 25 
que, após aprovação do ConsEP,  provavelmente instituirá uma câmera ou comitê para fazer 26 
as avaliações. Segue-se discussão sobre a questão orçamentária, uma vez que bolsas alocadas 27 
em 2009 certamente terão continuidade no próximo ano e, neste caso teríamos que usar o 28 
orçamento de 2010 para mantê-las. Entre várias argumentações, Professor Gregores refere-se 29 
ao artigo 5º que diz “o montante dos recursos orçamentários a serem alocados a estas bolsas 30 
deverá ser aprovado anualmente pelo ConsUni, ficando limitado ao montante autorizado para 31 
o ano anterior até nova decisão do ConsUni e à disponibilidade de recursos orçamentários” 32 
Professor Fazzio encaminha para votação colocar o assunto na Ordem do Dia. Aprovado por 33 
unanimidade. A seguir, encaminha a proposta para votação, sendo aprovada por unanimidade. 34 
Antes de encerrar a reunião, professor Fazzio comunica que a UFABC promoverá no próximo 35 
dia 10 de junho um seminário sobre “Ações afirmativas nas universidades públicas”, com a 36 
presença dos professores Naomar de Almeida, reitor da Universidade Federal da Bahia 37 
(UFBA), Leandro Tessler, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Valter 38 
Roberto Silvério da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Enfatiza a importância 39 
da participação da comunidade acadêmica no evento. A sessão foi interrompida às 19h43, 40 
tendo o magnífico reitor agradecido a presença de todos. Segunda parte: Ao 1º dia do mês de 41 
junho do ano de 2009, as 14h, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese da 42 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Rua Catequese, 242, Centro, Santo André, 43 
iniciou-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 44 
UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo professor Adalberto 45 
Fazzio, reitor, com a presença dos mesmos participantes, com exceção de: Alexandre Reily 46 
Rocha; Felipe César Torres Antonio; Fernanda Toscano Bloise; Gisele Ducati; Marcos 47 
Roberto da Silva Tavares; Plínio Zornoff Táboas e Reginaldo Fracasso, mais a participação 48 
de: Douglas de Sousa Leite, representante suplente do corpo discente de Graduação; José 49 
Carlos Rodrigues Silva, pró-reitor de administração; Ricardo Siloto da Silva, pró-reitor de 50 
planejamento e Sandro Silva e Costa, representante suplente do corpo docente do CCNH. 51 
Havendo quorum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, 52 
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propondo a inversão da pauta para que o 5º item do Expediente seja o primeiro assunto a ser 1 
discutido, sendo a proposta aceita. Questionado acerca da retirada de pauta do item do 2 
Expediente: “Cante em Conjunto”, ao final da primeira parte desta sessão, esclarece que a 3 
Pró-reitoria de Extensão possui orçamento para esse tipo de atividade, não havendo a 4 
necessidade de aprovação pontual deste Conselho, bastando uma prestação de contas ao 5 
término do ano. O representante discente da Pós-graduação, James, comenta sobre uma 6 
determinação da Pós-graduação que estabelece que os alunos terão direito a uma cota de 7 
impressão de 100 cópias/ano e manifesta a indignação da categoria, que considera a 8 
quantidade insuficiente. Professor Fazzio sugere que a questão seja discutida ao final da 9 
sessão. Segue-se para o item: “Regulamentação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)”. O 10 
relator, professor Sidney, esclarece que este é um projeto de estruturação de apoio estudantil, 11 
entendido pela reitoria como um dos projetos prioritários deste ano. Discorre acerca dos 12 
objetivos gerais e específicos que são: assegurar a implantação e a execução de políticas 13 
afirmativas e de assistência estudantil na UFABC, garantindo o acesso e permanência do 14 
aluno na universidade em condições dignas; prestar ao corpo discente atendimento integral, 15 
considerando seus aspectos biopsicossociais; atender a demanda social de alunos em situação 16 
de vulnerabilidade; articular a rede de recursos sócioassistencial e fortalecer parcerias com a 17 
comunidade interna e externa. Comenta que o programa de apoio oferecido pelo NAE 18 
contempla as seguintes bolsas: auxílio, moradia e participação em eventos, apresentando os 19 
dados anuais referentes à concessão das mesmas. Acrescenta que a maioria das universidades 20 
filiadas à Andifes possui alguma pró-reitoria ligada a assuntos comunitários, estudantis ou 21 
tratam de políticas afirmativas e de assistência para estudantes e, em alguns casos, incluem 22 
políticas sociais para servidores. Outras possuem uma diretoria, secretaria, divisão ou núcleo, 23 
voltado para os mesmos assuntos, e que neste primeiro momento, a proposta da UFABC seria 24 
regulamentar essas atividades através do NAE. Abre-se para discussão. Questionado se o 25 
NAE pretende atuar nas ações relacionadas à saúde dos alunos, responde que apesar da 26 
importância do assunto, o mesmo não está sendo considerado prioritário e que o foco 27 
principal neste momento é a moradia estudantil. Professor Fazzio comenta que a universidade 28 
tem no quadro de servidores a médica Sandra Helena Abulquerque Gianinni, que presta 29 
atendimento 20 horas semanais e menciona contatos mantidos com o reitor da Universidade 30 
Federal de São Paulo (Unifesp) para tentar algum tipo de ação mais forte neste sentido. O 31 
representante dos servidores técnico-administrativos, Ioshua, pede esclarecimentos acerca da 32 
lotação orçamentária, gerenciamento e aprovação das verbas para a assistência estudantil, ao 33 
que Professor Rodrigues informa que a assistência estudantil possui rubrica própria, chamada 34 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), onde anualmente o governo federal 35 
destina uma verba que é rateada entre as universidades, através da matriz Andifes. Entretanto, 36 
como a UFABC ainda não integra esta matriz, recebe um orçamento específico para atender 37 
despesas pertinentes à rotina dos alunos, tais como: aluguel de ônibus circulares, alimentação 38 
(restaurante) e bolsas. Professor Caputi sugere que antes da aprovação da proposta como uma 39 
Resolução deste Conselho sejam efetuadas algumas alterações no texto apresentado: não 40 
utilizar certos adjetivos e atribuir um caráter mais específico a expressões que considera 41 
genéricas, por exemplo: atendimento geral e integral, aspectos biopsicossociais entre outros. 42 
Sugere ainda, que seguindo a linha do que está sendo desenvolvido no Regimento Interno da 43 
Reitoria, constem do documento informações complementares, exemplificando o capítulo V, 44 
Recursos Humanos, onde os cargos poderiam vir acompanhados de seus respectivos Cargos 45 
de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG) e justificativas da necessidade dos mesmos. 46 
Professor Gilberto questiona sobre a vinculação do NAE que hoje é ligado a PROGRAG e, 47 
pela proposta, ficará na reitoria. Recorda que no formato atual os editais de concessão de 48 
bolsas são encaminhados ao ConsEP e CONSUNI pela PROGRAD e, caso aprovada a nova 49 
estrutura como ficariam esses encaminhamentos. Com relação à alocação de bolsas, recorda 50 
que a social atendia um número muito pequeno de alunos devido aos requisitos exigidos, 51 
sendo que a bolsa moradia, por ter restrição menor no quesito renda per capita, poderia 52 



 13 

atender um número maior de alunos. Professor Sidney afirma que nesse período houve uma 1 
flexibilização da Resolução, com alteração no critério de renda per capita, o que possibilitou o 2 
acesso de mais alunos ao benefício. Sobre a bolsa moradia, apesar de ser mais flexível, é 3 
necessário que o aluno comprove residência na região, o que dificulta aumentar essa 4 
modalidade de auxílio e, no ensejo, registra um agradecimento aos alunos, servidores e à Pró-5 
reitoria de Planejamento pelo envolvimento e empenho neste projeto. Professor Sandro 6 
questiona sobre o auxílio para participação em eventos. Professor Sidney esclarece que existe 7 
uma Resolução já aprovada, mas comenta que ao final do ano passado houve problema com o 8 
contingenciamento de verba para atender a demanda. Professor Rodrigues esclarece que este 9 
Conselho aprovou o auxílio para participação em eventos na forma de adiantamento, mas 10 
ocorre que o governo federal não permite essa modalidade e, desta forma, não foi possível 11 
realizar nenhum pagamento. Para viabilizar o pagamento aos interessados, criou-se a 12 
modalidade de bolsa auxílio no valor de mil reais, que devido ao corte no orçamento do 13 
custeio da UFABC, não pode se implementada no início deste ano, mas uma vez que já houve 14 
reposição do orçamento, os pagamentos podem ser iniciados. Professor Marvulle entende que 15 
o NAE deve buscar uma atuação mais abrangente na universidade e não restrita apenas aos 16 
discentes de graduação. A questão psicológica também não está sendo contemplada, apesar de 17 
um dos objetivos gerais listados é tratar do tema “biopsicossocial”. Professor Sidney esclarece 18 
que o NAE não está vinculado a reitoria, e que ele está acompanhando a discussão na função 19 
de chefe de gabinete. Recorda que quando da reunião de janeiro último para a distribuição dos 20 
projetos prioritários da universidade, coube a ele coordenar o projeto de estruturação de apoio 21 
ao estudante. Esclarece ainda, que este documento não tem a pretensão de criar o NAE, a 22 
intenção é abrir a discussão quanto à regularização do NAE e, após essa definição elaborar 23 
um documento mais complexo e substancial e, a partir deste, definir qual será extensão do 24 
NAE, isto é, se os benefícios serão estendidos a alunos de pós-graduação e a servidores, o que 25 
o tornaria um núcleo de apoio à comunidade. Professor Marvulle solicita que as sugestões 26 
apresentadas por ele sejam contempladas neste estudo ao que professor Sidney confirma que 27 
serão. Professor Gregores concorda com a ampliação do atendimento do NAE a todos os 28 
estudantes regularmente matriculados na UFABC e acredita que esta atuação seja mais 29 
condizente uma vez aprovada sua vinculação com a reitoria. Opina que o pagamento do 30 
auxílio para participação em eventos, mesmo sendo através de bolsa, não é da competência do 31 
NAE, a seu ver, este é um auxílio oferecido para a realização de atividades como pesquisa e 32 
ensino, cujo pagamento poderia ser feito nos moldes que a pós-graduação utiliza para 33 
pagamento similar, isto é, natureza de despesa nº 18, com recursos PROAP/CAPES.  Neste 34 
caso, o interessado encaminharia um orçamento justificando as despesas para a participação 35 
no evento e, caso aprovado, se comprometeria a prestar contas dos recursos utilizados. 36 
Professor Rodrigues esclarece que os setores jurídico e contábil entendem que esta alternativa 37 
caracteriza adiantamento ao que professor Gregores discorda, e segue-se uma longa discussão 38 
sobre o assunto. Diante de entendimentos distintos, professor Fazzio propõe consultar a 39 
procuradoria jurídica para solucionar eventuais dúvidas. Professor Luiz Martins comenta que 40 
os problemas de moradia enfrentados pelos alunos não se resumem a questões financeiras, e 41 
sugere incluir no programa de bolsa moradia um apoio institucional de ajuda aos interessados 42 
em alugar um imóvel e, neste sentido, coloca-se a disposição da associação de alunos que 43 
tratam do assunto. Professor Fazzio enfatiza que tem mantido contato com o presidente da 44 
associação, visando encontrar soluções viáveis para atender a demanda dos alunos. Segue-se 45 
para o item: “Regimento Interno do ConsUni”. O relator, Professor Milioni esclarece que o 46 
documento foi elaborado pela Secretaria Geral que optou por fazer a menção textual do 47 
Estatuto e Regimento em determinados artigos, por exemplo, o 2º e o 3º, buscando oferecer 48 
um texto que não necessite da leitura de suas referências, isto é, tornando-o um documento 49 
auto-contido. A outra opção seria a supressão desses artigos, apenas fazendo referência aos 50 
mesmos no Estatuto ou Regimento, o que deixaria o texto bem mais conciso. Destaca também 51 
o cuidado que houve em indicar conflitos entre pontos do Regimento Interno com o Estatuto e 52 
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Regimento Geral. Coloca-se favorável ao documento abrindo para discussão. Professor 1 
Caputi resgata a sugestão de encaminhar o texto para análise da Comissão de Legislação e 2 
Normas, para uma leitura mais detalhada, o que certamente evitará comentários muito 3 
pontuais quando da votação. A seguir enumera algumas questões: 1) é favorável a um texto 4 
mais curto; 2) não cabe ao Regimento ditar regras de bom comportamento, como no artigo 5 
15º, § 2º; 3) Discorda do artigo 35º, inciso I, pois apesar de considerar a busca pelo consenso 6 
uma prática saudável, entende que os conselheiros devem agir da forma que acharem mais 7 
adequada, coerente e condizente com a situação. Complementa que, de uma maneira geral, 8 
retiraria todos esses tipos de referência do texto. A seguir comenta as questões de caráter mais 9 
específico: 1) artigo 12 - favorável a sessões públicas e sem limitação de espaço, pois entende 10 
que cabe ao conselho ou administração resolver a questão de espaço; 2) conforme já 11 
manifestado na reunião passada, reafirma sua posição quanto à estrutura das atas, que 12 
deveriam ser mais completas; 3) normatização do pedido de vistas; 4) procedimentos de 13 
reconsiderações e recursos quanto às deliberações do Conselho Universitário e prazos; 5) 14 
normatização do pedido de veto do reitor - uma ferramenta que ao mesmo tempo em que 15 
preserva a independência do conselho, resguarda o reitor. Em compensação, o reitor não terá 16 
direito a dois votos, somente ao voto de minerva quando houver empate; 6) a relatoria dos 17 
assuntos submetidos deve ser entregue a um membro independente do Conselho Universitário 18 
que elaborará e apresentará o parecer durante a sessão. Professor Fazzio concorda com a 19 
observação, lembrando que discutiu essa ideia em uma das primeiras reuniões como reitor. 20 
Professor Milioni comenta que todas as contribuições são bem vindas e, se possível, serão 21 
incorporadas ao documento, mas as que suscitam opiniões diferentes serão decidas pelo voto. 22 
Cita como exemplo o caso de dar ao presidente do conselho o voto de qualidade e sonegar 23 
dele o direito de votar como membro efetivo. O representante dos TA´s, Ioshua, comenta 24 
sobre o artigo 2º, § 3º e 4º, que tratam de suplência e vacância, que, segundo ele, deveria ser 25 
melhor explicitado, e acerca do artigo 8º, § 2º que trata das ausências dos membros às sessões. 26 
Relata que o representante titular dos TA´s, por ter assumido um cargo junto a reitoria, optou 27 
por não participar das sessões, deixando a vaga para o suplente; ocorre que da maneira como 28 
está redigido o texto, o mesmo ira perder o seu mandato, portanto questiona como ficará a 29 
situação. Professor Caputi sugere alterar o § 2º para: “A ausência do membro do ConsUni, 30 
titular ou suplente ...” Professor Gilberto solicita esclarecimento sobre o artigo 2º, § 5º e 6º 31 
questionando a necessidade do titular comunicar sua ausência, mesmo com a confirmação da 32 
presença de seu suplente. Observa ainda, que no parágrafo que trata da perda de mandato 33 
devido às ausências, não está especificado se o mesmo se aplica somente aos membros eleitos 34 
ou também aos natos. Sobre o artigo 22 entende que direta ou indiretamente, todos os 35 
assuntos são de interesse de alguma categoria, ao que professor Fazzio afirma que em votação 36 
envolvendo nomes, pode-se aplicar o voto secreto. Professor Milioni lembra a todos que se 37 
trata do primeiro Regimento, desta forma, deve-se considerar a hipótese do mesmo não 38 
contemplar todos os aspectos, mas com certeza será uma contribuição para nosso estágio 39 
atual. Professor Fazzio informa que encaminhará o documento para análise da CLN, 40 
ressaltando que sugestões de alterações devem ser encaminhadas a secretaria geral. O 41 
documento entrará na Ordem do Dia da próxima sessão deste Conselho. Segue-se para o item: 42 
“Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros”. O relator, professor Milioni 43 
informa que foi o autor do texto e que na elaboração do mesmo, baseou-se em textos de outras 44 
universidades, UFSCar, Unicamp e Unifesp, mas pondera que há pontos onde ainda pairam 45 
dúvidas, desta forma, sugestões serão bem vindas. Passa a discutir ponto a ponto a proposta, 46 
iniciando pelo item 5.3, que trata da paridade nas eleições e observa que haveria dificuldade 47 
em algumas das categorias, por exemplo: 1) utilizando os percentuais propostos, o CMCC não 48 
conseguiria preencher as vagas na categoria dos TA´s; 2) os alunos de Pós-graduação são 49 
ligados a mais de um centro, desta forma, é favorável a permitir que os mesmos tenham 50 
direito a votar nos 3 centros. No primeiro caso, sugere alteração no item 1.3.3. com a 51 
supressão do texto “lotados no Centro em questão”, o que permitiria aos servidores TA´s 52 
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votar nos candidatos dos 3 centros. Após algumas ponderações, resume o que entende como 1 
pontos passíveis de discussão na proposta: a equação e a definição das categorias de eleitores, 2 
isto é, os docentes seriam apenas os lotados no centro; os discentes seriam os de graduação e 3 
pós-graduação e os servidores técnico-administrativos seriam considerados todos os da 4 
universidade, independente do Centro a que pertencem. Desta forma, sugere alteração na 5 
equação, que passaria a ter os seguintes pesos, respectivamente: 70%, 15% e 15%. Aberta a 6 
discussão, são apresentadas sugestões: 1) item 1.3.2 – retirar do texto a expressão 7 
“regularmente matriculados”; 2) estender aos docentes a prerrogativa dada aos TA`s e 8 
discentes, isto é, permissão para votar nos candidatos dos 3 centros; 3) item 5.5 – suprimir, 9 
pois se caberá ao reitor a escolha do vencedor, através de lista tríplice não seria uma eleição, 10 
mas sim uma consulta à comunidade; 4) estabelecer um período mínimo, a partir da 11 
nomeação do servidor, para ter direito a votar; 5) liberação da utilização do e-mail 12 
institucional, desde que observadas normas de uso;  6) alterações no calendário – prazos 13 
muito apertados, levando-se em consideração o recesso das aulas. Professor Milioni esclarece 14 
que os pontos mencionados deverão ser votados como destaque. Professor Marvulle entende 15 
que a proposta deveria se ater a aprovação das regras, e o calendário tratado como outro item 16 
da pauta. Comenta inclusive, que conversou com o reitor a respeito de discutir conjuntamente 17 
o calendário das eleições de diretores e reitor. Desta forma sugere que a discussão não ocorra 18 
neste momento.  Segue-se uma longa discussão acerca do item 1.3 - categoria de eleitores, tais 19 
como: discordância quanto a proposta de todos os eleitores poderem votar nos candidatos dos 20 
3 centros, justificando que o diretor é o chefe imediato dos docentes e dos TA`s lotados no 21 
centro e, no caso dos alunos, a interferência é indireta; sugestão para que os alunos de pós 22 
votem nos centros onde o orientador está vinculado; ressalvas quanto a proposta de inclusão 23 
de todos os servidores TA´s como eleitores, defendendo que apenas os lotados nos centros o 24 
sejam; entre outras. Professor Waldman opina acerca da vinculação desta eleição com a de 25 
reitor, sendo favorável que os eventos estejam desvinculados no tempo. Professor Milioni 26 
informa que o documento com algumas das alterações sugeridas será encaminhado na pauta 27 
da próxima sessão, uma vez que o assunto estará na Ordem do Dia. Entretanto, como nem 28 
todas as sugestões estarão contempladas, solicita aos conselheiros que elaborem propostas 29 
específicas para serem discutidas e votadas como destaque. Professor Caputi consulta se não 30 
caberia à CLN os acertos no texto, ao que professor Milioni esclarece que a mesma não 31 
produz textos, mas apenas analisa redações e eventuais conflitos com outros documentos da 32 
universidade. Professor Fazzio é favorável à sugestão apresentada de alteração do calendário. 33 
Não havendo mais assuntos na pauta, dá inicio aos informes da reitoria. 1) campus de Mauá – 34 
relata que existe uma solicitação da Presidência da República, através do MEC, para a criação 35 
do campus e que estuda a possibilidade de montar uma comissão para discutir os pontos 36 
principais da proposta a ser enviada ao MEC: áreas de ensino, contratação de pessoal entre 37 
outros; 2) Universidade Aberta e ensino à distância. Comenta que a UFABC possui projeto 38 
aprovado, coordenado pelos professores Guiou e Itana e, provavelmente, a professora Lucia 39 
Regina Horta Rodrigues Franco, atualmente na Universidade Federal de Itajubá, com grande 40 
experiência na área, seja redistribuída para a UFABC e coordenará o projeto. Enfatiza que 41 
gostaria de contar com o engajamento de outros professores, uma vez que entende ser 42 
importante absorver as novas tecnologias desenvolvidas também para os cursos presenciais. 43 
Quanto ao início do curso, particularmente não tem a intenção de apressar nem retardar o 44 
processo, enfatiza apenas que o mesmo deverá iniciar quanto estiver tudo preparado. 45 
Professor Milioni comenta que consultou a Secretaria Geral acerca dos tramites deste assunto 46 
nos conselhos e, foi informado, que o mesmo não foi discutido em nenhum deles. Esclarece 47 
que a procuradoria foi consultada e respondeu que o projeto deve ser submetido ao ConsUni e 48 
ConsEP. Professor Guiou informa que o projeto teve início em 2007, sendo aprovado no 49 
Conselho da Extensão e no de Ensino e Pesquisa, mas não tem o histórico desta época. 50 
Quanto ao ConsUni, acreditou não haver necessidade de submissão, uma vez que não 51 
envolvia recursos da UFABC, ao contrário, o projeto traria recursos para a UFABC, da ordem 52 
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de aproximadamente 1,2 milhões entre pagamento de bolsas, vagas para docentes e servidores 1 
técnico-administrativos. Enfatiza que todos os itens estão sendo cumpridos e que tem 2 
condições de iniciar o curso em setembro. Professor Fazzio concorda que o assunto deve ser 3 
apreciado pelo ConsUni. Lembra ainda, que mesmo o projeto estando em nome dos 4 
professores, quando falamos de Universidade Aberta, trata-se do nome da UFABC. Professor 5 
Milioni manifesta-se absolutamente favorável ao ensino à distância e à adesão da UFABC ao 6 
conceito da Universidade Aberta do Brasil, entretanto ressalta que o projeto precisa seguir os 7 
procedimentos normais dentro dos conselhos, mesmo que para isso seja necessário solicitar 8 
que seja analisado em regime de urgência, mas é imprescindível a discussão do projeto na 9 
comunidade. Segue-se uma longa discussão sobre os tramites deste assunto na universidade, 10 
em que a secretária geral, Eloisa, afirma não ter ciência do mesmo ter sido apreciado nos 11 
conselhos, e os professores Guiou e Valdecir, afirmam o contrário. Professor Siloto explica 12 
que UAB é um programa do governo federal voltado para a educação à distância, sendo uma 13 
das modalidades de difusão do conhecimento cada vez mais praticada. Acrescenta que se a 14 
UFABC aderir, terá de contar com uma boa estrutura de software, hardware e administrativa, 15 
para atender as diversas formas de difusão, seja um curso de pós-graduação, graduação ou de 16 
especialização à distância. Professor Jesus comenta que o centro de engenharia tem projetos 17 
focados no ensino médio e em inovação tecnológica, áreas que poderiam ser priorizadas no 18 
ensino à distância. Professor Fazzio considera a ideia do ensino médio interessante, 19 
mencionando alguns exemplos que já ocorrem no país. Professor Guiou informa o curso de 20 
especialização em ciência e tecnologia é voltado para professores do ensino médio. Acerca da 21 
reivindicação do representante discente de Pós-graduação, James, professor Gregores 22 
esclarece que este não é o fórum para discutir a questão, mas sim o Comitê de Pós-graduação 23 
(CPG), enfatizando que os fóruns devem ser respeitados e fortalecidos. Aproveitando o 24 
ensejo, professor Fazzio comenta que muitas vezes questões menores e de fácil solução 25 
acabam tomando proporções maiores e, na tentativa de melhorar os encaminhamentos, a 26 
reitoria está discutindo a criação de uma ouvidoria. A seguir passa a palavra ao professor 27 
Caputi que havia se inscrito para abordar alguns pontos: 1) segurança no campus – relata que 28 
colegas docentes tiveram alguns problemas com os vigilantes e situações de constrangimento 29 
de ambas as partes, tais como: acesso dos docentes de carro nas dependências do campus; 30 
proibição de entrada dos estudantes na universidade no final de semana e porte de cacetetes 31 
por parte dos vigilantes, algo que considera desnecessário para a segurança do campus. 32 
Entende que o ConsUni deveria aprovar e normatizar as regras de segurança para que a 33 
prefeitura universitária  possa implementá-las, uma vez que os incidentes listados acima 34 
devem ter ocorrido pelo desconhecimento das normas. Professor Marvulle esclarece que 35 
acerca do acesso de alunos no final de semana, a prefeitura universitária enviou um 36 
comunicado a todos os diretores informando sobre a necessidade de uma autorização, emitida 37 
pelos diretores, sendo que esta regra já foi repassada a todos os professores. O ocorrido deve 38 
ser encarado como exceção. Professor Caputi adverte que essas regras nem sempre são de 39 
conhecimento de todos, e deve-se evitar situações de conflito entre docentes, discentes e 40 
vigilantes. Professor Rodrigues explica que vigilantes totalmente desarmados não são 41 
considerados vigilantes, mas sim porteiros e questiona qual é o entendimento dos professores 42 
em relação ao assunto. Professor Caputi coloca-se desfavorável ao uso, por entender 43 
desnecessário e constrangedor. Comenta ainda, que não há uma posição de consenso sobre o 44 
assunto entre os docentes. Professor Fazzio informa que é favorável ao desarmamento dos 45 
vigilantes. Professor Gregores afirma que a pós-graduação não recebeu orientação da 46 
prefeitura, quanto à autorização para o acesso dos alunos nos finais de semana. No ensejo, 47 
professor Kaminskie sugere a abertura dos laboratórios de informática em tempo integral. 2) 48 
Bloco A – relata que os docentes do CMCC estão preocupados com o andamento das 49 
discussões relativas à ocupação do bloco A. Questiona a existência da Comissão de ocupação 50 
do Bloco A e os estudos que estão em andamento. Professor Fazzio relata algumas decisões 51 
da comissão, entre elas a que determinou a instalação de um professor por sala, proposta que 52 
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vetou por falta de espaço físico, e por entender que a reitoria não pode autorizar algo que não 1 
tem condições de executar. Entretanto, afirma que esta decisão poderá ser alterada 2 
futuramente, quando da conclusão do campus de São Bernardo. O outro ponto refere-se à 3 
instalação da biblioteca. Conclui que, no momento é isso que pode esclarecer. Professor 4 
Caputi entende as colocações, mas acredita que este tipo de informação deve ser divulgado e, 5 
solicita que as discussões a respeito sejam transparentes, ao que professor Fazzio responde 6 
que trará a discussão a respeito do bloco A no momento certo. Complementa que cabe ao 7 
reitor a prerrogativa de preservar algumas discussões em prol da comunidade. Professor 8 
Siloto apresenta um relato da situação atual do espaço físico na universidade, discorrendo 9 
sobre a expectativa de conclusão do bloco A para o início do próximo ano letivo e obtenção 10 
do Colégio Salete. Com relação ao bloco A, comenta que a coordenação da obra está 11 
contatando os diretores de centro para tratar da parte específica de cada torre, isto é, os 12 
laboratórios. Quanto ao uso comum das salas para docentes, como as salas de aula, havendo o 13 
colégio Salete é uma situação, não havendo, será outra. Professor Caputi opina que, além dos 14 
diretores, a comissão deveria ser ampliada com mais 2 ou 3 docentes de cada centro e, a 15 
seguir, informa que o próximo item que discutiria refere-se a palestra sobre 16 
interdisciplinaridade apresentada pelo professor Alaor Chaves mas, tendo em vista que o 17 
mesmo estará presente na próxima sessão, acredita ser mais interessante abordar o assunto a 18 
ocasião, passando para o último item; 3) Orçamento 2010 da UFABC – solicita 19 
esclarecimentos sobre o prazo de encaminhamento do relatório para análise e aprovação deste 20 
Conselho, uma vez que não conhece os procedimentos e teme ter pouco tempo para análise. 21 
Outro ponto questionado refere-se ao relatório de atividades de 2008, ao que professor Fazzio 22 
informa que o assunto será abordado na próxima reunião. Quanto ao orçamento, professor 23 
Siloto esclarece que está marcada para o próximo dia 3 uma reunião com os pró-reitores para 24 
a determinação da macro proposta. Professor Caputi questiona se haverá uma reunião do 25 
ConsUni para conhecer, discutir e deliberar esta proposta. Professor Rodrigues informa que 26 
no orçamento de 2009 a liberação da verba foi feita pelo MEC, sendo essa a primeira vez que 27 
uma proposta interna será discutida pelo ConsUni (professor Fazzio solicita que esta 28 
informação conste em ata), pois não tínhamos pessoal técnico adequado para fazer uma 29 
proposta orçamentária. Outros assuntos abordados: Professor Jesus relata a preocupação dos 30 
docentes do CECS quanto a compartilhar a sala indefinidamente, pois determinadas 31 
atividades, como o atendimento de alunos para orientação, podem interferir na concentração 32 
do colega ao lado. Porém mostra-se mais tranquilo com a informação que a situação será 33 
temporária, reforçando a necessidade de divulgação desses dados por parte da reitoria. Sugere 34 
que as reuniões do Conselho sejam realizadas no Bloco B, com instalações melhores para 35 
acomodar os conselheiros e os membros da comunidade que desejarem participar das sessões. 36 
Como último item, discorre sobre a proposta do professor Marvulle referente à participação 37 
dos docentes e membros externos nos colegiados dos centros. Comenta que após conversar 38 
com vários colegas do CECS, a conclusão foi que o significado de interdisciplinaridade 39 
precisa ser melhor entendido no âmbito da UFABC e, pondera que se o professor Fazzio 40 
caminhasse aleatoriamente pelos corredores da universidade e perguntasse a duas pessoas seu 41 
entendimento a respeito do assunto, as respostas seriam totalmente diferentes. O representante 42 
dos servidores técnico-administrativos Ioshua, questiona a possibilidade de um dos ouvintes 43 
presentes a esta sessão fazer um comunicado e, não havendo manifestações contrárias, 44 
Leandro Chemalle informa que o MEC iniciou os preparativos para a Conferência Nacional 45 
de Educação (CONAE). Ressalta que no final de junho ocorrerá a Conferência Intermunicipal 46 
do ABC, com cotas para participação de docentes, discentes e servidores e considera 47 
importante a UFABC participar deste evento, uma vez que a não participação nesta etapa, 48 
implicará no impedimento da participação na Conferência Nacional. Professor Rodrigues 49 
comenta que em 2008 organizou o Fórum Regional Sudeste de Pró-reitores de Planejamento e 50 
Administração (FORPLAD) e, a ocasião, apresentou sua preocupação quanto à ausência de 51 
um plano de saúde para os servidores das IFES em geral e, particularmente da UFABC, onde 52 
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existe um compromisso seu com os servidores TA´s em relação a este assunto. Propôs então, 1 
licitar um plano de saúde único, em conjunto com todas as universidades da região sudeste. 2 
Apesar de alguma resistência inicial, conseguiu fazer com que a discussão chegasse ao 3 
FORPLAD Nacional, que se interessou pela proposta. Informa que recentemente, durante um 4 
evento em Brasília com a Secretaria de Assuntos Administrativos, teve a grata satisfação de 5 
receber a notícia que o MEC aceitou essa proposição e está discutindo a contratação do plano 6 
de saúde, com a inclusão de todas as IFES. Ressalta que o assunto está em discussão e análise 7 
jurídica, mas provavelmente teremos uma boa notícia a respeito. Professor Fazzio, 8 
respondendo a um dos questionamentos do professor Jesus, acredita que não existem grandes 9 
dúvidas, mas sim reações contra mudanças. Comunica que pretende realizar no segundo 10 
semestre uma grande conferência para mostrar as pesquisas realizadas na UFABC e, que 11 
talvez seja bom colocarmos em discussão a interdisciplaridade, não apenas a definição de 12 
conceito, mas as consequências na estrutura universitária. Comenta também, que muitos ainda 13 
não entendem o projeto pedagógico da UFABC. Professor Caputi concorda com o professor 14 
Jesus que este conceito ainda não é compreendido, pois é preciso distinguir o que é ação 15 
interdisciplinar e formação interdisciplinar. Propõe a reitoria, continuar a iniciativa de debates 16 
e palestras sobre o tema. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o 17 
magnífico reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17h30. Do que para 18 
constar, eu, Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistente em administração da Secretaria 19 
Geral, em conjunto com a secretária geral, Eloísa Quitério, lavramos e assinamos a presente 20 
Ata, aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Adalberto Fazzio, e pelos demais 21 
presentes à sessão. 22 
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