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Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2009, no horário das 14h, na sala de reuniões do 1 
5º andar da Unidade Catequese da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Rua 2 
Catequese, 242, Centro, Santo André, realizou-se a III sessão ordinária do Conselho 3 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e 4 
presidida pelo professor Adalberto Fazzio, reitor, com a presença dos seguintes 5 
participantes: Alexandre Reily Rocha, pró-reitor de pesquisa; Armando Zeferino 6 
Milioni, vice-reitor; Armando Caputi, representante docente do Centro de Matemática, 7 
Computação e Cognição (CMCC); Carlos Alberto Kamienski, representante docente do 8 
CMCC; Eduardo de Moraes Gregores, pró-reitor de pós-graduação; Elaine Cristina 9 
Silva dos Santos, representante discente da Pós-graduação; Eloísa Helena da Silva 10 
Quitério, secretária-geral; Fernanda Toscano Bloise, representante discente da 11 
Graduação; Francisco de Assis Comarú, substituto em exercício do pró-reitor de 12 
extensão; Gilberto Martins, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 13 
Sociais Aplicadas (CECS); Hélio Waldman, pró-reitor de graduação; Ioshua Terner, 14 
representante suplente dos servidores técnico-administrativos; James Moraes de 15 
Almeida, representante discente da Pós-graduação; Jesus Franklin Andrade Romero, 16 
representante docente do CECS; Luiz de Siqueira Martins Filho, representante docente 17 
do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante docente do Centro de 18 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcos Roberto da Silva Tavares, representante 19 
docente do CCNH; Maurício Bianchi Wojslaw, substituto em exercício do pró-reitor de 20 
administração; Patrícia Dantoni, diretora adjunta do CCNH; Ricardo Luis Patroni, 21 
representante dos servidores técnico-administrativos; Ricardo Siloto da Silva, pró-reitor 22 
de planejamento e desenvolvimento institucional; Sidney Jard da Silva, chefe de 23 
gabinete e Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Ausentes: Felipe César Torres 24 
Antonio, representante discente da Graduação; Guiou Koyabashi, pró-reitor de 25 
extensão; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos servidores técnico-26 
administrativos; José Carlos Rodrigues Silva, pró-reitor de administração; Marcelo 27 
Augusto Leigui de Oliveira, diretor do CCNH e Reginaldo Fracasso, procurador federal. 28 
Apoio: Marcela dos Santos, assistente em administração da Secretaria Geral. Havendo 29 
quorum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, com os 30 
informes da Reitoria. 1) Comunica a nomeação da professora Meire Aparecida Gurgel 31 
de C. Miranda, 2ª colocada no concurso na área Ensino de Ciências – Biologia (Edital 32 
08/2008), após seu questionamento acerca da abertura de novo concurso na área, uma 33 
vez que o anterior estava vigente, com candidato aprovado; 2) informa que no próximo 34 
dia 11 de agosto, haverá uma sessão extraordinária deste Conselho para tratar, entre 35 
outros assuntos, do Regimento da Reitoria e do Relatório de Atividades de 2008; 3) 36 
apresenta dados referentes aos concursos de docentes em andamento; 4) comenta a 37 
reunião ocorrida em Brasília, com a participação de alguns servidores docentes e 38 
técnico-administrativos, para tratar do processo de divulgação da UFABC no sistema 39 
unificado do novo ENEM, esclarecendo que a Reitoria enviou ao Ministro da Educação 40 
(MEC) um texto explicativo com os diferenciais da UFABC para ser inserido no 41 
sistema; 5) esclarece que a divulgação que tem sido vinculada na mídia a respeito da 42 
construção do campus de Mauá até 2011, não são informações prestadas pela Reitoria, 43 
permanecendo válidas as informações repassadas na última sessão deste Conselho; 6) 44 
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explana os motivos que estão causando a prorrogação da entrega do restaurante 1 
universitário, entre eles os processos de licitação para os equipamentos e móveis e o 2 
fornecedor dos alimentos; 7) divulga a realização da pesquisa "Perfil e Opinião Discente 3 
2009", preparada por docentes e servidores técnico-administrativos da PROGRAD, 4 
PROPLADI e NAE, e que visa traçar o perfil dos alunos da UFABC. Segue-se para os 5 
informes dos Conselheiros. 1) Professora Marcela lê documento redigido em parceria 6 
com os professores Herculano Martinho, Márcia Tsuyama Escote e Patrícia Dantoni, 7 
que relata alguns fatos que veem ocorrendo em prejuízo das atividades da pesquisa 8 
experimental na UFABC, principalmente na Central de Equipamentos Multiusuário – 9 
CEM. Entre eles, destaca a demolição dos laboratórios da Santa Adélia em junho de 10 
2008, sem prévio conhecimento dos docentes; indefinições relativas às instalações 11 
elétricas ocasionando a perda de garantia de vários equipamentos e o incidente ocorrido 12 
durante o coquetel do evento: “Hands on Research in Complex Systems School”, 13 
quando as instalações da CEM foram utilizadas como cozinha e depósito, tendo sido 14 
inclusive desligados os aparelhos de ar condicionado e o desumidificador da sala. Alerta 15 
que, até o momento, nenhum desses fatos foi apurado e, tampouco, alguém foi punido. 16 
Quanto ao primeiro fato, professor Fazzio, Diretor do CCHN na ocasião, enfatiza que 17 
não procede a informação que o professor Bevilacqua não tenha comunicado o fato aos 18 
interessados. Quanto ao incidente ocorrido durante o evento, professor Marvulle exime 19 
de qualquer responsabilidade o coordenador do evento, professor Eduardo Guéron, uma 20 
vez que havia um servidor da Prefeitura Universitária designado para acompanhar os 21 
funcionários da empresa que atendia o evento. Opina que, à luz deste e de outros 22 
acontecimentos, o cargo de Prefeito Universitário seja ocupado por um docente. 23 
Professor Fazzio entende a preocupação, no entanto, pondera que o atual Prefeito tem 24 
agido com muita competência no cargo e que alguns dos problemas listados são de 25 
responsabilidade da Construtora. Enfatiza ser de suma importância a comunicação das 26 
ocorrências no instante em que ocorrem para que possam ser tomadas as providências 27 
cabíveis; 2) o representante discente da Pós-graduação, James, informa que a PROAD 28 
tem atrasado o pagamento das bolsas CAPES. Questiona os conselheiros acerca da 29 
viabilidade em encaminhar à Área Financeira recomendação formal para que os 30 
pagamentos de bolsas tenham prioridade. Solicitado ao discente que elabore um texto a 31 
ser deliberado ao final da sessão; 3) professor Luiz Martins relata o andamento da 32 
escola: “Hands-On Research in Complex Systems School” e comunica a programação 33 
das palestras; 4) a representante discente da Graduação, Fernanda, registra nota de 34 
agradecimento à Reitoria pelo apoio oferecido aos alunos para participação no 51º 35 
Congresso Nacional da União Nacional do Estudante e no ensejo, convida todos a 36 
comparecerem no II Circuito Musical da UFABC; 5) professor Milioni solicita que o 4º 37 
item do Expediente seja transferido para a Ordem do Dia, tendo em vista a importância 38 
do assunto para a Comissão de Revisão do Estatuto e Regimento Geral. Solicitação 39 
aprovada. Segue-se para a Ordem do Dia, com a aprovação da ata da II sessão ordinária, 40 
realizada em 26 de maio de 2009. Professor Caputi solicita alteração em seu sobrenome 41 
(pág. 1, linha 6). Professor Fazzio encaminha para votação. Aprovada por unanimidade, 42 
com essa alteração. Segue-se para o 2º item “Regimento Interno do ConsUni”. O 43 
relator, professor Marcos Tavares, tece elogios ao documento e mostra-se favorável à 44 
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aprovação do documento, em seu formato atual. Professor Milioni esclarece que optou 1 
por não enviar o documento para análise da CLN, preferindo adaptá-lo às alterações já 2 
aprovadas no Regimento Geral do ConsEP, uma vez que ambos os textos são 3 
semelhantes, tornando o processo mais ágil e produtivo. Abre-se para discussão. 4 
Professor Caputi lista as sugestões que não foram contempladas no texto: a) 5 
normatização do pedido de vistas; b) regulamentação do direito de veto do Reitor; c) 6 
pedidos de reconsideração e recurso. No entanto, avalia que não há prejuízo em aprovar 7 
o Regimento Interno nesta sessão e, futuramente, discutir a inclusão ou não dos itens 8 
acima. Observa que a palavra “presidente”, no texto está empregada de forma ambígua, 9 
aplicada tanto no sentido de “Presidente do Conselho” quanto “Presidente da Mesa”. 10 
Apresenta os destaques: 1) retirada dos artigos 12, 13 e 14, por considerá-los normas de 11 
comportamento que devem ser seguidas, mas não previstas em regimento; 2) explicitar 12 
na redação do Art. 11, a antecedência de 40 dias para indicação de relator, o que 13 
possibilitará um tempo maior para a interação com o assunto; 3) alterar a redação do 14 
Art. 22, conforme segue: “O Presidente da Mesa terá apenas o voto de qualidade”; 4) 15 
prever no Art. 32, o envio da ata no prazo de 15 dias antes da sessão; 5) acerca das 16 
comissões especiais e assessoras, incluir ao final do Art. 31, incisos XII e XIII: 17 
“aprovadas pelo Conselho”; 6) substituir “Presidente” por “Conselho” no Art. 32, inciso 18 
X, que trata da deliberação do calendário anual das sessões ordinárias. Não havendo 19 
manifestações adicionais, professor Fazzio encaminha os destaques 5 e 6 para votação. 20 
Aprovados por unanimidade. Professor Caputi retira o destaque 2, pois considera que a 21 
proposta deve ser melhor elaborada. Encaminha-se para votação o 1º. Destaque: 14 22 
votos contrários, 5 favoráveis e 1 abstenção. Diante da permanência do Art. 12, quanto 23 
ao “uso da palavra”, o representante dos servidores técnico-administrativos, Ioshua, 24 
propõe a criação de seu § 5º: “Ceder o direito de uso a um membro da UFABC, dentro 25 
das regras estabelecidas relacionadas no Expediente ou nos comunicados dos 26 
Conselheiros”. Professor Fazzio encaminha para votação: 5 votos contrários, 12 27 
favoráveis e 3 abstenções. A seguir vota-se o destaque 3 que obteve 13 votos contrários, 28 
5 favoráveis e 3 abstenções. Votação do destaque 4: 13 votos favoráveis e 4 abstenções. 29 
Professor Milioni informa que a redação deste item ficará a cargo da CLN. Professor 30 
Fazzio coloca em votação a aprovação do documento integral com a inclusão dos 31 
destaques apresentados. Aprovado por unanimidade. Em atenção ao 3º item da Ordem 32 
do Dia “Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros”, o relator, professor 33 
Caputi apresenta as seguintes propostas: 1) no item 1.1 inserir redação prevendo a 34 
criação da Comissão Eleitoral por meio de Portaria da Reitoria e, em item subsequente, 35 
estabelecer que esta Comissão nomeie seu Presidente; 2) criação do item 4.4 prevendo 36 
que a Comissão Eleitoral definirá e divulgará os horários e locais de abertura dos 37 
terminais de votação; 3) designar à Comissão Eleitoral a análise de recursos, conforme 38 
item 2.5, bem como a análise de pedidos de impugnação, conforme item 5.2; 4) inclusão 39 
do item 4.5, estabelecendo que a escolha e distribuição dos mesários nos locais de 40 
votação, caberá à Comissão Eleitoral. 5) exclusão do item 3.2 e alteração do 3.1, 41 
permitindo a distribuição de panfletos, utilização de cartazes, faixas e o uso da rede 42 
interna de universidade, com ressalvas quanto à integridade dos bens patrimoniais; 6) 43 
inclusão do item 4.6 vedando a realização de campanha eleitoral nos terminais de 44 
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votação e proximidades; 7) alteração do item 4.1 prevendo a aprovação do calendário 1 
eleitoral por parte do ConsUni; 8) supressão da expressão: “do referido Centro” ao final 2 
do item 4.3; 9) substituição de “Magnífico Reitor” por “Conselho Universitário” na 3 
redação do item 5.4, que estabelece o responsável por receber relatório e ata 4 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos; 10) no item 5.5, atribuir ao Conselho 5 
Universitário a homologação do relatório final e a elaboração da lista tríplice, a ser 6 
submetida ao Reitor, em consonância ao Art. 1º, § 4º, do Decreto 1.916 de 23 de maio 7 
de 1996; 11) criação do item 5.6 estabelecendo o prazo de sete dias, a partir da sessão 8 
do ConsUni de que trata o item anterior, para que o Reitor declare a chapa vencedora; 9 
12) alteração da redação do item 1.2, permitindo a inscrição somente aos portadores do 10 
título de doutor; 13) alterar o item 1.3.3, permitindo que somente os técnico-11 
administrativos lotados nos Centros tenham direito a voto; 14) alteração da fórmula 12 
constante no item 5.3; 15) alteração do calendário eleitoral, evitando conflito com a data 13 
da próxima sessão ordinária deste Conselho e permitindo uma ampliação no prazo da 14 
campanha eleitoral. Professor Fazzio agradece ao relator e informa que a mesa acatará 15 
os seguintes destaques de 1 a 4, de 6 a 12 e 15, colocando-os em votação. Aprovados 16 
por unanimidade. Em atenção ao destaque 5, são apresentadas sugestões que englobam 17 
propostas e reflexões a respeito de possíveis abusos e critérios de impugnação, 18 
principalmente quanto ao uso da rede interna. Professor Fazzio coloca em votação o 19 
destaque apresentado: “Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, 20 
faixas e a rede interna de informática, assim como qualquer outro meio de divulgação 21 
na UFABC, desde que não danifiquem os bens da universidade e estejam de acordo com 22 
as normas expressas neste Regimento”. Aprovado com um voto contrário. Quanto ao 23 
destaque 13, professor Caputi informa os critérios utilizados para propor a participação 24 
somente de técnico-administrativos lotados no Centro em questão: refletir a participação 25 
efetiva das categorias na contabilização dos votos e minimizar o desequilíbrio existente 26 
na fórmula atual quanto ao valor do voto técnico-administrativo, citando como exemplo 27 
o CMCC, onde há apenas 3 servidores, e o voto individual teria um valor superior aos 28 
demais Centros. Professor Milioni recomenda que antes da abordagem da equação, seja 29 
definido o conceito de colégio eleitoral. Após várias considerações e reflexões 30 
favoráveis ao destaque, principalmente no tocante a relação de subordinação dos 31 
funcionários lotados no Centro, o representante dos servidores técnico-administrativos, 32 
Ioshua, defende a participação de toda categoria, visto que algumas áreas possuem 33 
interação com os Centros, principalmente a PROGRAD. Professor Waldman concorda 34 
com a observação e encaminha proposta alternativa que limita o voto aos técnico-35 
administrativos lotados no Centro em questão, entretanto, abre a possibilidade para que 36 
os demais TA`s interessados, possam se inscrever, previamente para votar em apenas 37 
um Centro. É favorável à manutenção da fórmula original que garante as proporções: 38 
70%, 15% e 15% para docentes, técnico-administrativos e discentes, respectivamente. 39 
Professor Fazzio entende que existem três propostas, sendo a primeira a de manter o 40 
texto original que prevê que os eleitores serão os técnicos administrativos efetivos da 41 
UFABC; a segunda, servidores técnicos administrativos efetivos lotados no Centro em 42 
questão e a terceira, os técnico-administrativos lotados no Centro em questão e os 43 
demais técnicos interessados que se inscreverem previamente para votar. Professor 44 
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Milioni entende que as propostas 1 e 3 são bastante semelhantes, uma vez que permitem 1 
a participação de servidores externos aos Centros. Desta forma, professor Fazzio 2 
encaminha para votação a questão conceitual: “podem participar somente os técnico-3 
administrativos do Centro”. Proposta aprovada com 13 votos favoráveis e 6 contrários. 4 
No destaque 14 em que se discutiram as propostas das equações, principalmente no que 5 
se refere à desigualdade no peso dos votos entre as categorias, professor Fazzio propõe 6 
considerar para todos os Centros a mesma equação, em que o universo dos votos válidos 7 
é aplicado como quociente de cada categoria, mantendo-se os pesos: docentes 70%, 8 
técnico-administrativos 15% e discentes 15%, com o compromisso de revisitar este 9 
conceito no futuro. Aprovado por unanimidade. Antes de seguir para o próximo item da 10 
pauta, professor Fazzio abre espaço para esclarecimentos a respeito da restrição de 11 
acesso ao Bloco B, nos finais de semana e após o término das aulas do período noturno, 12 
imposta aos alunos de Graduação. O prefeito universitário, Marcos Joel Rúbia, comenta 13 
as limitações operacionais atuais para controle de acesso e trânsito dos alunos nas 14 
instalações do Bloco B e da Santa Adélia. Porém, caso o ConsUni autorize, as 15 
instalações poderão ser utilizadas em horário extraoficial, com o prejuízo de não haver 16 
os controles existentes nos demais horários. A coordenadora do Núcleo de Tecnologia 17 
da Informação, professora Christiane Marie Schweitzer, acrescenta que para a instalação 18 
de laboratórios de informática, na sala da unidade da Santa Adélia, são necessárias 19 
melhorias no acesso à internet, reformas estruturais e elétricas e disponibilização de 20 
servidores técnico-administrativos. A assessora da Graduação, Carla Oliveira, informa 21 
que já existe na Secretaria Acadêmica um formulário para os alunos requisitarem a 22 
permanência na UFABC em horário extraoficial. Comenta ainda, que na análise da 23 
quantidade de solicitações feitas pelos alunos, concluiu-se que a demanda atual é 24 
pequena, podendo ser atendida com os recursos existentes. A representante discente da 25 
Graduação, Fernanda, discorda da assessora de Graduação nesse aspecto e ratifica a 26 
importância da liberação do acesso à UFABC em tempo integral. Diante das 27 
considerações favoráveis à solicitação encaminhada pelos alunos, professor Fazzio 28 
agradece aos convidados e informa que agendará reunião para discutir o assunto. À 29 
ocasião, comunica que a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP foi 30 
credenciada pelos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, como fundação 31 
de apoio da UFABC. Segue-se para o 4º item da Ordem do Dia que trata da 32 
regulamentação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). O relator, professor Luiz 33 
Martins, aponta algumas divergências no texto, tais como: informações superficiais 34 
quanto às formas de apoio ao estudante; ausência da definição dos cargos de chefia, 35 
bem como de suas atribuições e critérios de seleção e descrição imprecisa do quadro de 36 
servidores permanentes alocados no NAE. Apresenta a seguir, sugestões de alterações 37 
na redação. 1) No Art. 3º, inciso I: “propor políticas de assistência estudantil, 38 
compreendendo programas específicos para assistência psicológica, assistência moradia, 39 
assistência social e outros programas de assistência que tratem os demais problemas que 40 
afetem a vida dos estudantes regularmente matriculados na UFABC e que dificultem 41 
sua permanência em condições de desenvolvimento pleno de suas atividades 42 
acadêmicas”; 2) no mesmo artigo, inciso VI: “promover eventos educativos e 43 
preventivos que possam contribuir para a formação do estudante”; 3) exclusão do inciso 44 
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VII do Art. 3º; 4) inclusão do Art. 7º: “A coordenação do NAE será exercida por um(a) 1 
coordenador(a), designado pelo Reitor” e a inclusão de parágrafo único definindo que as 2 
atribuições do coordenador serão: coordenar a preparação e a execução de propostas de 3 
programas de assistência estudantil, supervisionar as atividades dos servidores alocados 4 
no NAE, apresentar relatórios anuais de prestação de contas das atividades do núcleo”; 5 
5) transformar o texto anexo em artigo: “O quadro de servidores alocados no NAE são: 6 
I) “n” assistentes sociais; II) um administrador; III)  um pedagogo; IV) um secretário; 7 
V) “n” assistentes em administração. Abre-se para discussão. Professor Sidney 8 
demonstra sua satisfação com as propostas da relatoria, ressaltando que o atendimento 9 
do NAE não será exclusivo aos alunos de Graduação. Sugere ainda, a seguinte redação 10 
para manutenção do inciso VII, Art. 3º: “colaborar com as redes de solidariedade entre a 11 
universidade e a comunidade”. Professor Gregores sugere o emprego do termo 12 
“estudantes regulares”, diante da presença de duas categorias de estudantes na UFABC: 13 
regulares e especiais. Professor Fazzio encaminha para votação o documento integral 14 
com as alterações propostas pelos professores Luiz Martins, Sidney e Gregores. 15 
Aprovado por unanimidade. Em atenção ao item transferido para a Ordem do Dia: 16 
“Indicação de nome para compor a Comissão de Revisão do Estatuto e Regimento 17 
Geral, tendo em vista a saída de um membro atual”, professor Milioni informa que o 18 
desligamento do professor Marvulle deve-se ao pedido desse professor por alegar 19 
dificuldade de conciliação com suas demais atividades na UFABC, uma vez que o 20 
mesmo ocupava a posição de representante dos diretores de Centro, desde o início dos 21 
trabalhos da Comissão.  Assim, propõe o nome do professor Gilberto, que no passado já 22 
havia atuado na Comissão, garantindo, dessa forma, manter a memória da Comissão 23 
anterior. Não havendo outras sugestões ou manifestações contrárias, professor Fazzio 24 
considera a proposta acatada. O representante discente da Pós-graduação, James, lê a 25 
proposta de recomendação a ser encaminhada ao setor financeiro, conforme discutido 26 
no início da sessão: “O ConsUni recomenda ao setor financeiro da UFABC que os 27 
pagamentos de bolsas de demanda social da CAPES sejam prioritários”. Aprovada por 28 
unanimidade. Inicia-se o Expediente com o 3º item: “Regimento Eleitoral para eleição 29 
de Reitor”. Professor Fazzio esclarece que a decisão de antecipar a eleição e, 30 
consequentemente sua saída, se dá por motivos de ordem pessoal e, por esta razão, 31 
solicitou ao professor Milioni que encaminhasse a questão. Professor Milioni informa 32 
que a Reitoria recebeu no último dia 21, uma Nota Técnica encaminhada pelo Gabinete 33 
da Secretaria da Educação Superior, contendo os procedimentos que as instituições 34 
federais de ensino superior devem observar no processo de organização da lista tríplice, 35 
para fins de nomeação de Reitor. Com isso, o documento encaminhado a este Conselho, 36 
deverá ser alterado em alguns aspectos, como por exemplo, na inscrição conjunta de 37 
Reitor e Vice-reitor. Entretanto, não vê prejuízo em se iniciar os debates dos princípios 38 
essenciais. No documento a ser discutido, as principais diferenças em relação ao 39 
Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros, já apreciado por este 40 
Conselho, são as seguintes: 1) o apoio administrativo será oferecido pela Secretaria 41 
Geral; 2) a expressão “atos do Reitor” será substituída por: “[...] em Portaria da Reitoria 42 
formalizando o ato decisório do Conselho Universitário”; 3) a Comissão Eleitoral será 43 
composta pelos membros eleitos do ConsUni. Acrescenta que optou por aplicar o 44 
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mínimo de restrições no que tange a elegibilidade, permitindo a inscrição de docentes de 1 
todas as categorias (titulares, associados e adjuntos, em estágio probatório ou efetivos). 2 
Abre-se para comentários. Professor Luiz Martins informa que a opção está em 3 
consonância com o disposto no Decreto Nº 6.264, de 22 de novembro de 2007, referente 4 
à Lei Nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995. Professor Fazzio observa que na proposta 5 
de calendário, a data para apuração não está programada para ocorrer no mesmo dia da 6 
eleição, fato que considera de fundamental importância, ao que professor Milioni 7 
concorda. Professor Gregores ressalta que a legislação não prevê a candidatura 8 
exclusiva dos docentes da instituição, tornando-se necessária a modificação do item 1.2 9 
para: “Todos os docentes são elegíveis”. Professor Kamienski afirma que a UFABC não 10 
pode infringir a lei, mas acredita ser possível aplicar essa restrição se assim o ConsUni 11 
decidir. Não havendo manifestações adicionais, professor Milioni sugere a interrupção 12 
da sessão devido ao avançado das horas ao que é acatado. Antes do encerramento, 13 
professor Siloto discorre brevemente acerca do processo para elaboração da Proposta 14 
Orçamentária para 2010, assunto que retornará no Expediente da II sessão 15 
extraordinária deste Conselho, assim como os demais itens não discutidos. Professor 16 
Jesus sugere a criação de uma comissão para estudar soluções que tornem o longo 17 
período das sessões mais confortável, como: intervalos, alimentação e transporte. 18 
Professor Fazzio compreende a preocupação, porém compartilha que, em sua longa vida 19 
acadêmica, sempre presenciou sessões extensas de Conselhos Universitários. Como 20 
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a 21 
presença de todos e encerrou a sessão às 19h02. Do que para constar, nós, Marcela dos 22 
Santos e Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, assistentes em administração da 23 
Secretaria Geral, em conjunto com a secretária geral, Eloísa Quitério, lavramos e 24 
assinamos a presente Ata, aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Adalberto 25 
Fazzio, e pelos demais presentes à sessão. 26 
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