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Aos 31 dias do mês de março 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 I 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: Armando 5 
Zeferino Milioni, vice-reitor; Armando Caputti, representante do corpo docente do Centro de 6 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Carlos Alberto Kamienski, representante do 7 
corpo docente do CMCC; Eduardo de Moraes Gregores, pró-reitor de pós-graduação e 8 
pesquisa; Elaine Cristina Silva dos Santos, representante do corpo discente de Pós-graduação; 9 
Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária-geral; Felipe César Torres Antonio e Fernanda 10 
Toscano Bloise, representantes do corpo discente de Graduação; Gilberto Martins, diretor do 11 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Guiou Kobayashi, 12 
pró-reitor de extensão; Hélio Waldman, pró-reitor de graduação; Ioshua Terner, representante 13 
suplente dos servidores técnico-administrativos; James Moraes de Almeida, representante do 14 
corpo discente de Pós-grduação; Jesus Franklin Andrade Romero, representante do corpo 15 
docente do CECS; José Carlos Rodrigues Silva, pró-reitor de administração; Luiz de Siqueira 16 
Martins Filho, representante do corpo docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 17 
representante do corpo docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcelo 18 
Augusto Leigui de Oliveira, diretor do CCNH; Marcos Roberto da Silva Tavares, 19 
representante do corpo docente do CCNH; Reginaldo Fracasso, procurador; Ricardo Luis 20 
Patroni, representante dos servidores técnico-administrativos; Ricardo Silotto da Silva, pró-21 
reitor de planejamento; Sidney Jard da Silva, chefe de gabinete e Valdecir Marvulle, diretor 22 
do CMCC. Convidados: Professor Luis Alberto Peluso. Ausentes: Gustavo Adolfo Galati de 23 
Oliveira, representante dos servidores técnico-administrativos; Márcio Rillo e Silvio 24 
Minciotti, representantes da comunidade civil. Apoio: Marcela Santos e Soraya Aparecida 25 
Cordeiro de Macedo, assistentes em administração da Secretaria Geral. Havendo quorum 26 
legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, com os informes da 27 
Reitoria. 1) Pronuncia as boas vindas aos novos conselheiros; apresenta o novo vice-reitor e o 28 
pró-reitor de graduação, professores Armando Zeferino Milioni e Hélio Waldman e à ocasião 29 
agradece às que deixaram os respectivos cargos, professoras Adelaide Faljoni-Alário e Itana 30 
Stiubiener; comunica que o professor Luiz Bevilacqua deixou o cargo de coordenador do 31 
Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos, ficando o professor Valdecir Marvulle, 32 
temporariamente, com essa função. 2) Houve o credenciamento da Fundação de 33 
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) como fundação de apoio da UFABC. 3) O 34 
escritório de arquitetura Benno Perelmutter Arquitetura e Planejamento Ltda. apresentará no 35 
próximo dia 1º, o projeto preliminar do campus de São Bernardo do Campo para a 36 
comunidade acadêmica. Acrescenta ainda que a Prefeitura de São Bernardo do Campo poderá 37 
disponibilizar uma área (Colégio Salete) para que a UFABC possa iniciar suas atividades. 4) 38 
Menciona a possibilidade de um novo campus da UFABC na cidade de Mauá-SP, em 2011. 39 
5) Comenta sobre a reunião ocorrida entre as universidades federais paulistas (UFABC, 40 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP e Universidade Federal de São Carlos – 41 
UFASCAR), solicitando ao professor Milioni, que representou a UFABC na reunião, que 42 
discorra, brevemente, sobre os temas discutidos. Professor Milioni informa que essas 43 
universidades  pretendem trabalhar conjuntamente em frentes de trabalho, tais como Pós-44 
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graduação e Pesquisa; Obras e Administração e Expansão e Vestibular.  A UFABC ficou 1 
responsável  pela frente da Pós-graduação e Pesquisa; a UNIFESP pela Expansão e Vestibular 2 
e a UFSCAR por Obras e Administração.  Comenta ainda a intenção das três federais 3 
unificarem a primeira fase de seus vestibulares. 6) Comunica que, conforme ofício do 4 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, houve o encaminhamento da proposta para 5 
alteração da redação contida no art. 1º da Lei nº 11.145, passando a constar no texto 6 
legislativo que: “a UFABC é uma fundação pública, dotada de personalidade de direito 7 
público”. 7) Orçamento de 2009: solicitado ao Ministério da Educação (MEC) reposição do 8 
saldo devolvido em 2008, o aporte de R$ 5 milhões para construção de laboratórios para as 9 
engenharias, entre outros itens discutidos. 8) Propõe a transferência do 6º item do Expediente 10 
para os Informes. Sugestão aceita. Esse item trata do pedido de esclarecimento acerca da 11 
intenção de se estabelecer ponto eletrônico, catraca ou equivalente na UFABC. Professor 12 
Rodrigues informa que os auditores da Controladoria Geral da União (CGU), por ocasião da 13 
auditoria realizada na UFABC em 2008, consideraram inadequado o procedimento atual e 14 
solicitaram a adoção de um sistema mais efetivo para o controle de freqüência dos servidores 15 
e que cabe aos dirigentes cumprirem as determinações legais impostas. O representante dos 16 
servidores técnico-administrativos, Ioshua, menciona que a categoria ressentiu-se da falta de 17 
comunicação e posicionamento da Reitoria, sendo que o assunto deveria ter sido discutido 18 
com os servidores, antes de qualquer decisão, tendo em vista que a legislação vigente não 19 
determina um prazo final para a implantação de um novo sistema. Professor Fazzio esclarece 20 
que não houve omissão da administração e se dispõe encaminhar essa discussão para um 21 
amplo debate, coordenado pela área de Recursos Humanos. Dr. Reginaldo defende que a 22 
análise desse assunto ocorra dentro do critério da razoabilidade, porém alerta que o não 23 
cumprimento da exigência, poderá ocasionar na rejeição das contas da UFABC. Levantadas 24 
algumas questões como: abonos de faltas, atrasos, compensações e horas extras, professor 25 
Fazzio esclarece que caberá a UFABC normatizar todas as situações. O representante dos 26 
servidores técnico-administrativos, Ricardo, lê o abaixo assinado, que a pedido do presidente 27 
do Conselho, segue, transcrito na íntegra:“Considerando: a) que há algum tempo temos 28 
notícias de que a administração da UFABC planeja implantar controle de ponto eletrônico 29 
para os servidores técnico-administrativos; b) que esse fato nunca foi oficialmente 30 
comunicado ou discutido com os servidores, nem foi pautado em instâncias deliberativas nas 31 
quais temos representatividade, como o Conselho Universitário; c) que a UFABC é uma 32 
instituição pública, financiada com recursos da sociedade para produzir e divulgar 33 
conhecimento, e que o ponto eletrônico é o primeiro passo no sentido de aumentar o controle 34 
sobre os membros da comunidade acadêmica e da comunidade externa; d) que a UFABC, 35 
sendo uma Universidade Pública, deve basear-se em autonomia, liberdade e democracia, 36 
inclusive nas relações de trabalho; e) que o ponto eletrônico representa, por parte da 37 
administração, uma desconfiança a priori em relação aos trabalhadores e uma exigência de 38 
quantidade de horas em detrimento de qualidade e condições de trabalho; f) que o ponto 39 
eletrônico não é capaz de controlar corretamente as horas trabalhadas, pois, em diversos 40 
locais onde ele é utilizado, os trabalhadores, impedidos de fazer hora-extra por normas 41 
internas, marcam o ponto no fim do expediente e são pressionados a continuar trabalhando a 42 
fim de terminar as tarefas que não puderam ser concluídas (durante as horas diárias). 43 
Sabemos que isso ocorrerá também aqui, já que a exigência é que cumpramos as tarefas 44 
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independentemente da carga horária. Por outro lado, ele registrará qualquer ausência e 1 
atraso, dificultando os acordos internos e atuará, portanto, como uma forma de aumentar o 2 
ritmo de trabalho, e não o contrário; g) que, pelas informações que temos, ele será 3 
implantado de forma claramente discriminatória, apenas para uma parcela dos servidores 4 
dessa Universidade, e, portanto, somente trará divisão e em nada contribuirá para as 5 
relações entre os diversos segmentos da UFABC. Nós, servidores técnico-administrativos 6 
abaixo-assinados, nos manifestamos contrários à implantação do ponto eletrônico e 7 
reivindicamos da Reitoria uma discussão ampla e aberta sobre as relações e condições de 8 
trabalho”. Professor Fazzio afirma que não entrará no mérito da questão e que o assunto será 9 
debatido conforme o já exposto. Na seqüência, solicita que os conselheiros façam seus 10 
informes ao final da sessão. Solicitação aceita. Encaminha a ata da V sessão ordinária, 11 
realizada em 18 de novembro de 2008 para votação. Aprovada sem alterações e com 12 
abstenções de 8 novos conselheiros que optaram por absterem-se por não terem participado da 13 
sessão anterior. Segue-se para o 2º item da Ordem do Dia: homologação da banca julgadora 14 
do processo de progressão funcional de professor adjunto IV para associado I, interessado: 15 
João Carlos da Motta Ferreira. Professora convidada Gisele Ducati, presidente da Comissão 16 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD), informa que a solicitação vai ao encontro do 17 
disposto na Portaria nº 7 do MEC, de 29 de junho de 2006, Art. 2º, § 1 e Art. 3º. Apresenta a 18 
seguinte composição para a banca: professores Hélio Waldman, Antonio Cândido Faleiros e 19 
Marat Rafikov. Professor Fazzio encaminha para votação. Aprovado por unanimidade. Segue-20 
se para o 3º item: Proposta de criação da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 21 
Institucional (PROPLADI) da UFABC. Professor Siloto, atual assessor de planejamento, 22 
discorre sobre o processo de criação da Pró-reitoria que tem por objetivo a compatibilização e 23 
a implementação das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI na 24 
perspectiva de melhor eficácia, eficiência e efetividade na gestão universitária. Cita  ainda as 25 
principais diretrizes da PROPLADI, descritas no documento encaminhado aos conselheiros e 26 
apresenta as três coordenadorias: Desenvolvimento Institucional; Planejamento e 27 
Acompanhamento Econômico e Planejamento Organizacional. Discorre rapidamente as 28 
atividades de cada coordenadoria e esclarece que o trabalho apresentado foi elaborado 29 
juntamente com a equipe atual da área. Professor Fazzio abre para discussão. Questionado se 30 
a Pró-reitoria de Planejamento abordará a análise do Projeto Pedagógico, professor Siloto 31 
afirma que em trabalho desenvolvido no início de janeiro junto à equipe de dirigentes, 32 
decidiu-se que a consolidação desse documento ficaria sob a coordenação do professor 33 
Bevilacqua. Professor Fazzio entende que esta função não cabe a Pró-reitoria de Planejamento 34 
e sim às áreas envolvidas. Professor Luiz Martins elogia a apresentação e questiona a ausência 35 
de maior formalização a respeito da composição, funcionamento e estrutura da Pró-reitoria, ao 36 
que professor Siloto esclarece que no Estatuto e Regimento Geral não há detalhamentos 37 
acerca da criação de pró-reitorias, apenas a exigência de submissão a esse Conselho. A 38 
representante discente de Graduação, Fernanda, solicita esclarecimentos sobre a composição e 39 
o andamento das atividades da Comissão do PDI ao que professor Fazzio informa que o 40 
assunto será abordado no Expediente. Professor Caputi sugere a seguinte mudança na redação 41 
no texto das atribuições da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional: “Coordenar as 42 
ações ligadas à execução, acompanhamento e avaliação do PDI, propondo atualização e 43 
melhorias aos conselhos superiores competentes”. Sugestão aceita. Professor Fazzio 44 
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encaminha a proposta para votação, com alteração. Aprovada por unanimidade. Em atenção 1 
ao item referente à aprovação da minuta para instituir a Comissão de Vagas de Concursos 2 
para Docentes para Magistério Superior, professor Fazzio apresenta proposta para instituir a 3 
Comissão que já vem trabalhando na coordenação de todo o processo envolvido na aprovação 4 
e distribuição de vagas para concursos de docentes. Encaminha a minuta de Resolução para 5 
discussão, com a alteração no Art. 2º, § 1º, onde se deve considerar que os membros serão 6 
indicados pelos Conselhos de Centro. Outras sugestões apresentadas: retirar da composição da 7 
Comissão a participação dos Coordenadores dos Núcleos de Cognição e Sistemas Complexos 8 
e de Ciência, Tecnologia e Sociedade; incluir nas atribuições dessa Comissão, a homologação 9 
das bancas de concursos indicadas pelos centros; eliminar o Art. 3º. Questionado acerca do 10 
processo de aprovação das vagas, professor Fazzio esclarece que a discussão ocorre 11 
primeiramente nos Centros e Pró-reitorias e após a definição da quantidade de vagas, os 12 
representantes dos centros apresentam os números para a Comissão, a quem caberá a decisão 13 
final. Porém, professor Caputi entende que a Comissão deve desempenhar papel propositivo e 14 
o ConsUni, deliberativo. Ao final, foram apresentadas 3 propostas que convergiram nos 15 
seguintes pontos: alteração do Art. 1º que atribui caráter propositivo à Comissão e que esta 16 
delibere unicamente sobre homologação de bancas; retirada do Art. 3º, retirada dos 17 
coordenadores de núcleos e permanência dos pró-reitores e diretores de centro na composição 18 
da Comissão. As propostas divergiram apenas no que tange à representação docente, 19 
conforme segue: 1) presença de um representante docente de cada centro, sendo um do 20 
ConsUNI e um do ConsEP; 2) presença de dois representantes docentes indicados pelos 21 
Conselhos de Centros e 3) três representares docentes indicados pelos Conselhos de Centro. 22 
Professor Fazzio encaminha as propostas para votação. Proposta 1: favoráveis: 7; proposta 2, 23 
favoráveis: 2; proposta 3: favoráveis: 7. Havendo empate entre as propostas 1 e 3, o 24 
presidente do Conselho, faz uso do voto de qualidade e opta pela proposta 1. A seguir, 25 
professor Fazzio sugere as seguintes alterações na pauta: retirar de pauta o 7º. item da Ordem 26 
do Dia e encaminhá-lo ao ConsEP; transferir do Expediente para a Ordem do Dia: o 2º e o 7º 27 
itens; transferir da Ordem do Dia para o Expediente o 6º item. Sugestões aceitas. Segue-se 28 
para o 5º item da Ordem do Dia: Aprovação da minuta de Resolução para a reestruturação do 29 
Comitê de Extensão Universitária (CEU). Professor Guiou relata que devido às mudanças na 30 
estrutura da UFABC, a composição do Comitê encontra-se desatualizada e, por esta razão, 31 
solicita a alteração dos membros. Após vários questionamentos, professor Fazzio enumera as 32 
seguintes sugestões de alterações: 1) Mudança na redação do Art. 1º, inciso III, ao invés de 33 
“aprovar”, considerar “propor” para que não haja conflito com as competências dos órgãos 34 
superiores; 2) Art. 2º, inciso III, considerar 3 representantes docentes, sendo um de cada 35 
centro, indicados pelos respectivos Conselhos de Centro; 3) Para o Art. 2º, inciso V, houve 36 
duas propostas, sendo: a) o representante discente da Graduação indicado pelo Diretório 37 
Central dos Estudantes (DCE); b) o representante discente da Graduação escolhido por meio 38 
de eleição entre seus pares.  4) Art. 2º, inciso VI, que o representante da Pós-graduação seja 39 
membro do ConsUni; 5) inclusão de um representante da comunidade externa, indicado pelo 40 
CEU; 6) retirar os Parágrafos 2º e 3º do Art. 2º. Professor Fazzio encaminha para votação as 41 
duas propostas que acatam todas as sugestões acima e se diferenciam apenas na escolha do 42 
representante discente de Graduação. Aprovada, com 11 votos favoráveis, a proposta em que 43 
o representante discente de Graduação será indicado pelo DCE. Segue-se para o item que trata 44 
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da criação da Comissão de Legislação e Normas (CLN) da UFABC. Professor Milioni relata 1 
que a CLN está prevista no Estatuto, a quem competirá apreciar todo e qualquer conjunto de 2 
normas a ela submetido, apontando eventuais equívocos lógicos e conflitos com a legislação 3 
interna e externa, propondo alternativas de redação objetivando eliminar problemas 4 
eventualmente encontrados e posterior encaminhamento a esse Conselho. Quanto à 5 
composição, Dr. Reginaldo justifica a impossibilidade de fazer parte, oficialmente, da CLN, 6 
por pertencer a órgão externo à UFABC. Entretanto, esclarece que a CLN contará com a 7 
assessoria jurídica permanente da Procuradoria da UFABC. Professor Fazzio abre para 8 
discussão. Encaminhadas as seguintes sugestões de alterações: No Art. 3º, inciso I, passa a 9 
ser: “apreciar todo e qualquer conjunto de normas a ela submetido pelo presidente do 10 
ConsUni”; no Art. 2º, inciso II, o representante docente de cada centro deverá ser indicado 11 
pelo ConsUni e no inciso III, considerar ambas as categorias (representantes discente e 12 
técnico-administrativo), ambos membros do ConsUni e indicados por este. Professor Guiou 13 
sugere que a CLN analise os aspectos jurídicos das propostas encaminhadas ao ConsUni, ao 14 
que professor Milioni esclarece que a CLN não possui esta competência. Professor Gilberto 15 
sugere que a Secretaria Geral ofereça o apoio administrativo necessário. Para contemplar a 16 
solicitação, professor Milioni complementa o parágrafo único do Art. 1º, que passará a ser 17 
assim descrito: “A CLN contará com a assessoria jurídica permanente da Procuradoria da 18 
UFABC e assessoria administrativa da Secretaria Geral”. Professor Fazzio coloca em votação 19 
a proposta com as alterações. Aprovado por unanimidade. A seguir, são indicados os 20 
seguintes membros para compor a CLN: Ana Maria Pereira Neto, representante suplente do 21 
CECS; Armando Caputi, representante do CMCC; Marcela Sorelli Correio Ramos, 22 
representante do CCNH e Edson Gomes da Silva, representante suplente dos técnico-23 
administrativos. Segue-se para o item que contempla a proposta para eleições extraordinárias 24 
para prover uma vaga de representante dos servidores técnico-administrativos no Conselho de 25 
Ensino e Pesquisa. O representante dos servidores técnico-administrativos, Ioshua, relata que 26 
devido ao fato de ter havido apenas uma candidatura homologada nas últimas eleições, 27 
solicita ao ConsUni que aprove a realização de eleição extraordinária para completar a 28 
representatividade da categoria. Encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade. O 29 
processo eleitoral será coordenado e realizado pela Comissão Eleitoral a ser nomeada pelo 30 
Reitor. Segue-se para o Expediente. Em atenção ao 1º item referente à escolha dos 31 
representantes de membros da comunidade externa no ConsUni, professor Fazzio agradece 32 
aos professores Silvio Augusto Minciotti e Márcio Rillo, cujos mandatos se encerrarão em 22 33 
de maio de 2009 e por isso solicita ao ConsUni que indique dois nomes para o novo mandato, 34 
na próxima sessão ordinária deste Conselho. Como sugestão, apresenta os seguintes nomes: 35 
Professor Alaor Silvério Chaves, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor 36 
emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Sr. Rafael Marques da Silva, 37 
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.  Segue-se para o 4º item: Proposta de 38 
criação do bacharelado interdisciplinar: “Bacharelado em Ciências e Humanidades” (BCH) e 39 
especialidades. Professor Fazzio enfatiza a importância do BCH para a UFABC e que o 40 
assunto tem sido discuto com os dirigentes. A seguir, agradece ao professor Peluso e passa a 41 
palavra a ele, o qual inicia sua apresentação. Professor Peluso relata um breve histórico da 42 
criação da proposta, enfatiza que a formatação do BCH deve ser equivalente a do Bacharelado 43 
em Ciência e Tecnologia (BC&T), preservando o caráter interdisciplinar e a autogestão do 44 
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aluno sobre sua carreira de estudos.  A seguir, comenta brevemente a grade curricular do 1 
BCH, já que este é um assunto a ser abordado pelo ConsEP e menciona os cursos de formação 2 
específica, sendo: 1) Bacharelado em Filosofia  2) Licenciatura em Filosofia 3) Bacharelado 3 
em Ciências Econômicas  4) Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas. Professor Fazzio 4 
abre para discussão. Em virtude do avançado das horas, professor Caputi sugere que a sessão 5 
seja encerrada e retomada em outra data, ao que professor Fazzio acata, porém mantém a 6 
discussão do tema em questão, nesta sessão. Professor Valdecir reporta-se a um trecho do 7 
Projeto Pedagógico da UFABC, que prevê a criação das Humanidades e Ciências Sociais na 8 
estrutura acadêmica da UFABC. A representante discente de Graduação, Fernanda, 9 
compartilha sua satisfação pela criação do novo curso, mas questiona a ausência de dados de 10 
caráter pedagógico, principalmente no que tange às semelhanças com o BC&T, além dos 11 
recursos financeiro e operacional que serão alocados para tal. Professor Fazzio afirma que 12 
todas as providências necessárias serão tomadas nesses aspectos e informa que a criação desse 13 
novo eixo na região tem sido objeto de manifestações positivas da comunidade. Professor 14 
Peluso acrescenta que a proposta foi elaborada com base nos recursos humanos existentes e 15 
que existe Edital aberto para a contratação de docentes. Outras questões levantadas foram: a 16 
falta de regulamentação no Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas; a possibilidade em 17 
adiar a decisão; a demanda para o BCH; as condições de infraestrutura, entre outros.  18 
Professor Sidney esclarece que não haverá problemas com a regulamentação do Bacharelado 19 
em Gestão de Políticas Públicas e quanto à preocupação acerca das condições de 20 
infraestrutura, afirma que a UFABC possui a garantia de apoio do MEC, na criação de novos 21 
cursos. Professor Fazzio acrescenta que pretende esclarecer maiores detalhes sobre o time 22 
para esta decisão na próxima reunião. A sessão foi interrompida às 19h43, tendo o magnífico 23 
reitor agradecido a presença de todos. Segunda parte: Às 14h do dia 2 de abril de 2009, na 24 
sala de reuniões do 5º. andar, realizou-se a continuação da I sessão ordinária do Conselho 25 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida 26 
pelo professor Adalberto Fazzio, reitor, com a presença dos seguintes participantes: Armando 27 
Zeferino Milioni, vice-reitor; Armando Caputti, representante do corpo docente do Centro de 28 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Carlos Alberto Kamienski, representante do 29 
corpo docente do CMCC; Cleiton Domingos Maciel, representante suplente do corpo discente 30 
de Pós-graduação; Eduardo de Moraes Gregores, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa; 31 
Elaine Cristina Silva dos Santos, representante do corpo discente de Pós-graduação; Eloísa 32 
Helena da Silva Quitério, secretária-geral; Fernanda Toscano Bloise, representante do corpo 33 
discente de Graduação; Gilberto Martins, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 34 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Guiou Kobayashi, pró-reitor de extensão; Hélio 35 
Waldman, pró-reitor de graduação; Ioshua Terner, representante suplente dos servidores 36 
técnico-administrativos; Jesus Franklin Andrade Romero, representante do corpo docente do 37 
CECS; José Carlos Rodrigues Silva, pró-reitor de administração; Luiz de Siqueira Martins 38 
Filho, representante do corpo docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 39 
representante do corpo docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcelo 40 
Augusto Leigui de Oliveira, diretor do CCNH; Reginaldo Fracasso, procurador; Ricardo Luis 41 
Patroni, representante dos servidores técnico-administrativos; Ricardo Silotto da Silva, pró-42 
reitor de planejamento; Sandro Silva Costa, representante suplente do corpo docente do 43 
CCNH; Sidney Jard da Silva, chefe de gabinete e Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. 44 
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Convidados: Professor Luis Alberto Peluso. Ausentes: Felipe César Torres Antonio, 1 
representante do corpo discente de Graduação; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 2 
representante dos servidores técnico-administrativos; James Moraes de Almeida, 3 
representante do corpo discente de Pós-graduação; Marcos Roberto da Silva Tavares, 4 
representante do corpo docente do CCNH; Márcio Rillo e Silvio Minciotti, representantes da 5 
comunidade civil. Apoio: Marcela Santos e Soraya Aparecida Cordeiro de Macedo, 6 
assistentes em administração da Secretaria Geral. Havendo quorum legal, o magnífico reitor, 7 
após cumprimentar os presentes, abre a sessão. Solicita ao professor Siloto que apresente um 8 
breve relato sobre a apresentação do Projeto Preliminar do campus de São Bernardo do 9 
Campo, ocorrido em 1º de abril. Professor Siloto informa que estiveram presentes cerca de 10 
1.000 pessoas no evento, incluindo docentes, técnico-administrativos e discentes. A equipe de 11 
projetos da Prefeitura Universitária se colocou à disposição para maiores esclarecimentos. 12 
Professor Fazzio comunica a criação de um boletim informativo semanal, a cargo da 13 
Assessoria de Imprensa, com o propósito de divulgar as informações relevantes da UFABC. 14 
Em atenção ao item do Expediente que trata da discussão acerca do Núcleo de Inovação 15 
Tecnológica – NIT, professor Guiou apresenta o projeto para a criação do Núcleo, o qual visa 16 
promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito da UFABC e a sua 17 
transferência ao setor produtivo.  Vários fatores foram apontados, dentre eles: o desestímulo 18 
ao pesquisador/inventor pela rigidez das regras, constituindo-se o NIT em órgão muito mais 19 
fiscalizador do que de apoio; a vinculação do NIT à Reitoria, sendo que o mais adequado 20 
seria o mesmo estar vinculado à Pró-reitoria de Pós-graduação ou Pesquisa; a divisão dos 21 
Royalties; o termo de Confidencialidade e Sigilo. Professor Guiou concorda que as regras 22 
estão demasiadamente rígidas, mas que são passíveis de adequação, assim como a distribuição 23 
dos Royalties, justificando que os membros da Comissão da Criação não são especialistas no 24 
assunto.  Professor Fazzio solicita que antes que o assunto retorne neste Conselho, sejam 25 
realizados seminários com profissionais da área, como por exemplo, professor Roberto de 26 
Alencar Lotufo, presidente da Agência de Inovação da Unicamp (INOVA) entre outros 27 
convidados. Agradece ao professor Jorge Tomioka, pelo trabalho apresentado. Em atenção ao 28 
próximo item referente à criação da Empresa Júnior da UFABC, professor Guiou informa que 29 
se trata de proposta encaminhada pelos alunos que solicitaram o apoio da Pró-reitoria de 30 
Extensão, tendo como objetivos: atuar na área de consultoria em engenharia e tecnologia; 31 
formação empresarial do aluno, visando estimular a aplicação de conteúdos teóricos na 32 
resolução de problemas práticos. O aluno Valério Melo dos Santos, integrante do projeto, 33 
justifica a solicitação, em nome dos demais alunos, solicitando o apoio da UFABC em 34 
questões como: a elaboração do Estatuto da empresa, a definição da razão social, aspectos 35 
jurídicos, espaço físico para sede, entre outros. Quanto aos aspectos jurídicos, Dr. Reginaldo 36 
sugere que a Pró-reitoria de Extensão solicite, por meio de processo, a assessoria jurídica 37 
adequada para esse fim, afirmando não haver deliberações extras para esse momento. Recorda 38 
apenas que o endereço a ser utilizado não poderá ser o da UFABC e que os alunos podem 39 
formalizar a empresa, independentemente de deliberação dos Conselhos. Em atenção ao item 40 
que solicita a análise da Resolução ConsUni que dispõe sobre a interpretação do Art. 45 do 41 
Estatuto da UFABC, professor Milioni explica que, de acordo com o artigo 19 do Estatuto da 42 
UFABC, o ConsUni é o órgão deliberativo para decidir acerca de casos omissos ou 43 
controversos no próprio Estatuto e no Regimento Geral e como o artigo 45 do mesmo 44 
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Estatuto não deixa clara a diferença entre Bacharelado de Ciência e Tecnologia e bacharelado 1 
interdisciplinar, sugere que o ConsUni delibere, por meio de Resolução, que se estabeleça que 2 
o termo “BC&T”, usado no Estatuto da UFABC, seja aceito como uma espécie de 3 
bacharelado interdisciplinar, passando a não conflitar com a criação e implantação de 4 
qualquer outra espécie de bacharelado na UFABC. Abre-se para discussão. Alterações 5 
sugeridas: a) que o termo “Bacharelado Interdisciplinar (BI)” seja escrito com letras 6 
minúsculas e se retire a sigla “BI”; uma vez que esse termo pode ser confundido com o 7 
Bacharelado Interdisciplinar existente na Universidade Federal da Bahia; b) no Art. 1º. onde 8 
lê-se “interpretar”, considerar “estabelecer” e onde lê-se “sinônimo de BI” seja considerado 9 
“espécie de bacharelado interdisciplinar”. Professor Caputi opina que essa proposta se 10 
caracteriza em mudança e não em interpretação estatutária. Dr. Reginaldo discorda, 11 
justificando que o Estatuto não impede  a criação de novos cursos. O assunto voltará na 12 
Ordem do Dia na próxima sessão desse Conselho. Segue-se ao próximo item que aborda a 13 
escolha da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – VUNESP para 14 
contratação do vestibular de 2010. Professor Waldman comenta que a escolha da VUNESP 15 
ocorreu porque a Instituição já realiza os vestibulares da UFABC, desde 2006. Outras 16 
questões levantadas: a) possibilidade de unificação dos vestibulares entres as universidades 17 
federais paulistas, UFABC, UNIFESP e UFSCAR; b) a taxa de inscrição que deverá ser 18 
mantida em R$ 90,00, podendo haver isenção, a critério da UFABC.  Professor Fazzio 19 
comenta sobre a proposta do MEC para a unificação dos vestibulares das IFES, utilizando a 20 
nota do ENEM.  Comenta que esse assunto deverá ser discutido de maneira mais detalhada 21 
em reunião a ser realizada com os reitores de outras IFES, no próximo dia 6. Ainda acerca do 22 
assunto, professor Milioni compromete-se em encaminhar o texto gerado pelo MEC e outro 23 
da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – 24 
ANDIFES, aos conselheiros. Em atenção ao item referente a apresentação das atividades 25 
realizadas pela Comissão de Revisão do Regimento Geral e Estatuto da UFABC, professor 26 
Marvulle distribui, aos conselheiros, novo documento com pequenas modificações. Relata um 27 
breve histórico desde a criação da Comissão e apresenta os principais pontos de evolução dos 28 
trabalhos. A primeira comissão foi instituída em 10 de abril de 2007, objetivando trabalhar 29 
alterações no Regimento Geral. Em seguida, detectou-se a necessidade em incluir também a 30 
revisão do Estatuto. No entanto, o Conselho precisa deliberar se haverá a continuidade desses 31 
trabalhos e caso positivo, qual será a nova composição dessa Comissão. Faz uma 32 
apresentação detalhando todo o trabalhado já realizado, informando que a Comissão é 33 
favorável à permanência da maioria dos membros atuais, em razão de todo o histórico e 34 
experiência obtidos até então. Abre-se para discussão. Professor Fazzio concorda com a 35 
permanência de parte dos membros atuais, no entanto, por ser essa Comissão, assessora desse 36 
Conselho, indica o vice-reitor para presidi-la e que sejam mantidos os professores Valdecir 37 
Marvulle, Guiou Kobayashi e Sandro Silva e Costa e que sejam indicados outros nomes na 38 
próxima sessão desse Conselho. Professor Milioni elogia a apresentação do professor 39 
Marvulle e no ensejo, coloca-se favorável à continuidade dos trabalhos, uma vez que o 40 
Estatuto é, naturalmente, um documento passível de aperfeiçoamento. Demonstra a 41 
preocupação com o grau de incompletude nas ações da UFABC, condicionadas à revisão 42 
desses documentos. Um exemplo dessa incompletude é a não implantação do Conselho de 43 
Desenvolvimento, previsto no atual Estatuto. Possui consciência de seu papel pro-tempore e é 44 
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favorável às mudanças, entretanto sente-se constrangido em implantar uma reforma estrutural 1 
do porte da fusão dos três centros, por exemplo. Defende que essa é uma questão a ser 2 
debatida com toda a comunidade acadêmica e refletida na representatividade de um reitor 3 
eleito. Finaliza, colocando-se favorável a ocupar a presidência da Comissão. A seguir, 4 
professor Sandro, membro da Comissão desde o início, concorda com a continuidade dos 5 
trabalhos, colocando-se à disposição para continuar na Comissão, mas considera importante a 6 
participação de novos membros. Professor Gilberto justifica a demora excessiva na evolução 7 
dos trabalhos da Comissão, em virtude da discussão acerca na Lei (direito publico e privado) 8 
da UFABC, a qual ocasionou uma interrupção nos trabalhos, de aproximadamente 8 meses. 9 
Professor Marvulle concorda com os professores Sandro e Gilberto quanto à necessidade de 10 
levar o assunto para uma primeira discussão junto à comunidade acadêmica, mesmo não 11 
havendo consenso na proposta que será apresentada. Professor Milioni justifica que não 12 
houve a intenção, em sua fala, de criticar o trabalho da Comissão e se desculpa, caso tenha 13 
havido esse mal entendido. Professor Fazzio agradece o trabalho da Comissão e salienta 14 
alguns pontos apresentados pelo professor Milioni, dentre eles a demora da conclusão dos 15 
trabalhos, apesar de compreender que o Estatuto da UFABC é uma proposta inovadora, 16 
devendo ser muito bem analisada antes de ser apresentada à comunidade acadêmica. Cita 17 
outras demandas urgentes da UFABC como a implantação do SIE, conclusão das obras nos 18 
campi da UFABC, contratação de 172 professores; negociação com o MEC para novas vagas 19 
de servidores; planejamento das atividades pedagógicas nos campi de São Bernardo do 20 
Campo e Mauá; política do vestibular, revisão da alocação das funções gratificadas e cargos 21 
de direção; melhoria do sistema de divulgação da UFABC, alterações no Regimento Geral e 22 
Estatuto; atividades essas que pretende dar continuidade nesta gestão. Professor Caputi 23 
destaca que há duas questões nesse momento: a apresentação e continuidade dos trabalhos 24 
realizados pela Comissão e as novas demandas urgentes para o funcionamento da 25 
universidade. Entende que a Comissão não tem poderes para mudar o Estatuto, mas sim 26 
apresentar uma proposta a esse Conselho. Segue-se para o próximo item que trata da 27 
apresentação da proposta de realização do evento: ”Semana da Biologia”. Professor Guiou 28 
apresenta a proposta para a realização do evento, porém após várias argumentações de alguns 29 
dos presentes, professor Fazzio sugere que o assunto seja retirado de pauta.  Sugestão aceita. 30 
Quanto ao último item referente à apresentação do curso de Especialização em Gestão 31 
Pública. professor Guiou apresenta a proposta para o curso, cujo objetivo é a capacitação dos 32 
servidores técnico-administrativos da UFABC em desenvolver uma visão geral da gestão de 33 
instituições públicas, no contexto de transformações econômicas, sociais e políticas nacionais 34 
e internacionais. O curso está dividido em três partes, sendo: a) aulas com disciplinas teóricas; 35 
b) ensino à distância; c) disciplinas práticas.  Abre-se para discussão. Professor Gilberto apoia 36 
e questiona de onde surgiu a idéia do curso, ao que professor Guiou informa que foi iniciativa 37 
do professor Siloto e do servidor Expedito Nunes. O representante suplente dos técnico-38 
administrativos, Ioshua, tece elogios à proposta e ressalta que há servidores capacitados para 39 
contribuírem no curso. O assunto deverá retornar na Ordem do Dia da próxima sessão 40 
ordinária desse Conselho. Informes dos conselheiros: 1) Professor Rodrigues informa que a 41 
Secretaria Geral irá repassar o material sobre o ponto eletrônico aos conselheiros; 2) O 42 
representante suplente dos técnico-administrativos, Ioshua, sugere a criação da ouvidoria na 43 
UFABC e que o assunto seja abordado nas próximas sessões; 3) Professor Guiou solicita que 44 
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seja registrado em ata o agradecimento para o grupo que trabalhou no desenvolvimento da 1 
primeira versão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Como nenhum dos 2 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de todos 3 
e encerrou a sessão às 17h42. Do que para constar, eu, Soraya Aparecida Cordeiro de 4 
Macedo, assistente em administração da Secretaria Geral, em conjunto com a secretária geral, 5 
Eloísa Quitério, lavramos e assinamos a presente Ata, aprovada pelo magnífico reitor, 6 
professor doutor Adalberto Fazzio, e pelos demais presentes à sessão. 7 
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