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Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2010, no horário das 14h, na sala de reuniões 1 
do 5º andar da Unidade Catequese da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 2 
Rua Catequese, 242, Centro, Santo André, realizou-se a I sessão extraordinária do 3 
Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada 4 
e presidida pelo professor Helio Waldman, reitor, com a presença dos seguintes 5 
participantes: Gustavo Martini Dalpian, vice-reitor (nomeado pela Portaria nº 181, 6 
publicada no Diário Oficial da União em 11 de fevereiro de 2010); Alexandre Reily 7 
Rocha, pró-reitor de pesquisa; Álvaro Batista Dietrich, substituto em exercício do pró-8 
reitor de extensão; Armando Caputi, representante docente do Centro de Matemática, 9 
Computação e Cognição (CMCC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, diretor do 10 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Eduardo de Moraes Gregores, pró-11 
reitor de pós-graduação; Eloísa Helena da Silva Quitério, secretária geral; Federico 12 
Bernardino Morante Trigoso, substituto em exercício do pró-reitor de planejamento e 13 
desenvolvimento institucional; Gilberto Martins, diretor do Centro de Engenharia, 14 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Gisele Ducati, vice-diretora do 15 
CCNH; Gustavo A. Galati de Oliveira,  representante dos servidores técnico-16 
administrativos; James Novaes de Almeida, representante discente da pós-graduação, 17 
Jesus Franklin Andrade Romero,  representante docente do CECS; Luiz de Siqueira 18 
Martins Filho, representante docente do CECS; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 19 
representante docente do CCNH; Marcos Roberto da Silva Tavares, representante 20 
docente do CCNH; Plínio Zornoff Táboas, representante docente do CMCC; Reginaldo 21 
Fracasso, procurador federal; Conselheiros presentes, mas que se abstiveram de seus 22 
votos, devido ao teor da sessão: Carlos Alberto Kamienski, representante docente do 23 
CMCC; Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação adjunto, Ausentes: Alaor 24 
Chaves, representante da comunidade civil; Armando Zeferino Milioni, chefe de 25 
gabinete; Elaine Cristina Silva dos Santos, representante discente da pós-graduação; 26 
Felipe Cesar Torres Antonio, representante discente da graduação; Fernanda Toscano 27 
Bloise, representante discente da graduação; Guiou Kobayashi, pró-reitor de extensão; 28 
José Carlos Rodrigues da Silva, pró-reitor de administração; Rafael Marques Silva 29 
Junior, representante da comunidade civil; Ricardo Luis Patroni, representante dos 30 
servidores técnico-administrativos; Ricardo Siloto da Silva, pró-reitor de planejamento 31 
e desenvolvimento institucional, Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Apoio: Sara 32 
Regina Brazolin e Soraya Macedo Cordeiro, assistentes em administração da Secretaria 33 
Geral. Havendo quorum legal, a Secretária Geral, Eloísa Quitério, abre a sessão, 34 
comunicando o afastamento e a substituição de dois membros do ConsUni, sendo: 35 
professor Federico Bernardino Morante Trigoso como substituto do professor Ricardo 36 
Siloto da Silva e professor Álvaro Batista Dietrich como substituto do professor Guiou 37 
Kobayashi. Passa a palavra para o professor Helio Waldman, reitor recém empossado e 38 
novo presidente do Conselho, que inicia a sessão, informando que o professor Armando 39 
Zeferino Milioni, chefe de gabinete, está ausente por estar em férias. Explica ainda, que 40 
o objetivo da presente sessão é atender ao estabelecido no Art. 33 do Estatuto da 41 
UFABC que dispõe que caberá ao Reitor a nomeação dos pró-reitores, cujos nomes 42 
deverão ser submetidos ao Conselho Universitário, para aprovação. Menciona haver um 43 
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projeto para a criação de uma sétima pró-reitoria, a “Pró-reitoria de Políticas 1 
Afirmativas e Assuntos Comunitários”, cuja indicação do nome do pró-reitor também 2 
ficará sujeita à aprovação do ConsUni. Assim, elenca o nome dos pró-reitores 3 
indicados: professor Derval dos Santos Rosa para a Pró-reitoria de Graduação; professor 4 
Carlos Alberto Kamienski para a Pró-reitoria de Pós-graduação; professor Sidney Jard 5 
da Silva para a Pró-reitoria de Extensão; professor Klaus Werner Capelle para Pró-6 
reitoria de Pesquisa; administrador Marcos Joel Rúbia para Pró-reitoria de 7 
Administração; professora Rosana Denaldi para Pró-reitoria de Planejamento e 8 
Desenvolvimento Institucional. Esclarece que dentre os escolhidos, somente o professor 9 
Sidney está ausente, visto que está em viagem ao exterior. Informa ainda, estar em 10 
posse de todos os currículos e pretende encaminhar os nomes indicados para votação em 11 
bloco. No ensejo, Professor Caputi sugere que cada escolhido se apresente, norteando 12 
princípios e valores gerais acerca da área na qual irão atuar e que após cada 13 
apresentação, a votação ocorra de forma individual e não em bloco, como sugere a 14 
Mesa. Propõe também, que num prazo razoável, os novos pró-reitores apresentem, ao 15 
ConsUni, seus planos de trabalhos. Professor Waldman apresenta duas questões 16 
sugeridas pelo professor Armando Caputi: 1ª) que a apresentação dos nomes seja 17 
realizada de maneira individual; 2ª) compromisso dos indicados em apresentar a esse 18 
Conselho uma proposta de trabalho. Abre-se para discussão. Professor Martins 19 
concorda com a segunda proposta apresentada pelo professor Caputi, considerando que, 20 
dessa forma, haverá maior engajamento dos pró-reitores com o Conselho. Professor 21 
Waldman considera importante a apresentação dos planos de trabalho e que uma data 22 
viável para a questão seria a sessão ordinária de junho de 2010. Professor Caputi 23 
concorda, porém sugere que o prazo para entrega dos planos seja na primeira quinzena 24 
de maio para que haja tempo suficiente para discussão junto aos Centros e à 25 
Comunidade. Professor Waldman encaminha para votação, primeiramente, a proposta 26 
para a apresentação dos planos de trabalho na primeira quinzena de maio e discussão 27 
dos mesmos em sessão ordinária do ConsUni, a realizar-se em 22 de junho de 2010. 28 
Proposta aprovada por 14 votos e 1 abstenção. Segue-se para a votação, quanto à forma 29 
de votação: 1º) proposta da Mesa para votação em bloco dos indicados; 2ª) proposta do 30 
professor Caputi para votação individual.  A 2ª proposta obteve 13 votos favoráveis. 31 
Desta forma, professor Waldman solicita aos escolhidos que façam uma breve 32 
apresentação e após cada uma, submeterá os nomes ao Conselho. Professor Derval Rosa 33 
se apresenta brevemente, destacando que, na UFABC, iniciou sua vida profissional 34 
como docente, ministrando disciplinas ligadas à Estrutura da Matéria e Projeto 35 
Interdisciplinar, além de ter assessorado o Professor Waldman, como pró-reitor adjunto 36 
de graduação.  É favorável a uma gestão democrática, com atuação em equipe com as 37 
demais pró-reitorias e diretorias de Centros, além de defender a importância da estreita 38 
relação com o Ministério da Educação. Professor Waldman encaminha para votação a 39 
indicação do professor Derval dos Santos Rosa para ocupar o cargo de pró-reitor de 40 
graduação. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao professor Carlos Alberto 41 
Kamienski, indicado para o cargo de pró-reitor de pós-graduação. Professor Kamienski 42 
declara que desde o seu ingresso na UFABC em 2006, fez parte da comissão de 43 
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implantação da pós-graduação. Em vista da expansão da UFABC, propõe uma Pós-1 
graduação participativa, interada com a pesquisa, graduação, e demais órgãos. Professor 2 
Waldman encaminha para votação a indicação do professor Carlos Alberto Kamienski 3 
para ocupar o cargo de pró-reitor de pós-graduação. Aprovado, com 1 abstenção. 4 
Professor Waldman informa que o professor Sidney Jard da Silva, indicado para ocupar 5 
o cargo de pró-reitor de extensão está em viagem ao exterior.  Assim, inicia a leitura do 6 
currículo lattes dele. Professor Sidney é professor do CECS, mestre e doutor em 7 
Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), com doutorado sanduíche no 8 
Departamento de Ciência Política do Massachusetts Institute of Technology (MIT). É 9 
autor do livro: Reforma da Previdência em Perspectiva Comparada: Executivo, 10 
Legislativo e Sindicatos na Argentina e no Brasil, Humanitas/Fapesp, 2007. Suas áreas 11 
de atuação são: políticas públicas, instituições políticas e processo decisório. Encaminha 12 
para votação a indicação do professor Sidney Jard da Silva para ocupar o cargo de pró-13 
reitor de extensão. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao indicado a Pró-14 
reitoria de Pesquisa, professor Klaus Werner Capelle. Possui graduação em Física, pela 15 
Universidade de Würzburg (Alemanha), mestrado em Física pela Universidade de New 16 
Mexico, em Albuquerque (USA), mestrado em Física pela Universidade de Würzburg 17 
(Alemanha), doutorado em Física pela Universidade de Würzburg (Alemanha) e livre-18 
docência pela Universidade de Würzburg (Alemanha). Acrescenta ter feito pós-19 
doutorado no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo 20 
(IFSC/USP), bolsista Jovem Pesquisador da FAPESP no Instituto de Química de São 21 
Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC/USP) e pesquisador visitante na University 22 
of Missouri na Columbia (USA), University of Bristol (Inglaterra), University of Lund 23 
(Suécia) e Freie Universitat Berlin (Alemanha). Antes de assumir o cargo de professor 24 
titular na UFABC, em setembro de 2009, foi professor da Universidade de São Paulo 25 
(IFSC/USP). Possui experiência na área de física quântica e química quântica, 26 
trabalhando com desenvolvimento e aplicações da teoria do funcional da densidade 27 
(DFT). Declara ter trabalhado em muitas universidades, entretanto, considera ímpar o 28 
dinamismo e o talento existentes na UFABC. Conclui, tecendo agradecimentos ao 29 
professor Alexandre Reily, que deixa a Pró-reitoria de Pesquisa. Professor Waldman 30 
encaminha para votação a indicação do professor Klaus Werner Capelle para ocupar o 31 
cargo de pró-reitor de pesquisa. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra para o 32 
indicado ao cargo de pró-reitor de administração, Marcos Joel Rúbia. Informa que é 33 
administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com 34 
especialização em Gestão Empresarial. Construiu sua carreira na iniciativa privada, 35 
especificamente em indústrias, onde trabalhou em vários segmentos da administração 36 
em geral. Informa ter ingressado na UFABC em 2006, no cargo de Administrador e ter 37 
sido designado para trabalhar na Prefeitura Universitária. Considera que a Pró-reitoria 38 
de Administração é uma área de apoio para as áreas fins –Ensino, Pesquisa e Extensão – 39 
afirmando que terá como grande desafio a melhoria na agilidade dos processos, em 40 
concordância aos preceitos legais. Entende que, com o crescimento da UFABC, haverá 41 
demandas mais complexas e novas necessidades e que a aproximação da Pró-reitoria de 42 
Administração com a comunidade faz-se necessária. Professor Waldman encaminha 43 
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para votação a indicação do administrador Marcos Joel Rubia para ocupar o cargo de 1 
pró-reitor de administração. Aprovado com 1 abstenção. Passa a palavra à professora 2 
Rosana Denaldi, indicada ao cargo de pró-reitora de planejamento e desenvolvimento 3 
institucional. A professora informa que é docente da UFABC desde 2009 e 4 
coordenadora do programa de pós-graduação: “Planejamento e Gestão de Territórios”. 5 
Possui formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo Iniciou sua experiência 6 
acadêmica em 1992, como docente da Universidade Católica de Santos, no curso de 7 
Planejamento Urbano. Conciliou a academia com outras atividades profissionais junto 8 
ao setor público, tendo sido Secretária de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 9 
Santo André. Informa que na PROPLADI serão tratadas questões de planejamento 10 
orçamentário, desenvolvimento e pesquisa institucional, além do planejamento das 11 
construções dos campi em São Bernardo do Campo e em Mauá. Explica a necessidade 12 
de realizar um diagnóstico da área em que atuará, para, só então, apresentar um plano de 13 
trabalho. Pretende adotar uma gestão que mantenha sintonia com o Ministério da 14 
Educação (MEC) e o trabalho em equipe com a comunidade acadêmica. Professor 15 
Waldman encaminha para votação a indicação da professora Rosana Denaldi para 16 
ocupar o cargo de pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional. 17 
Aprovado por unanimidade. Assim, encerra a pauta, parabeniza a todos os presentes, 18 
declarando estar satisfeito com o resultado da sessão, que estabeleceu uma identidade de 19 
propósitos úteis para os assuntos da UFABC, ressaltando a importância do trabalho em 20 
equipe. A secretária geral, Eloísa Quitério, informa que a nomeação e posse oficiais dos 21 
pró-reitores acontecerão no próximo dia 18, com exceção dos professores Sidney Jard 22 
da Silva e Rosana Denaldi que serão nomeados e empossados no dia 1º de março de 23 
2010. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o reitor agradeceu 24 
a presença de todos e encerrou a sessão às 15h30. Do que para constar, nós, Soraya 25 
Aparecida Cordeiro de Macedo e Sara Regina Brazolin, assistentes em administração da 26 
Secretaria Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo reitor, professor 27 
doutor Helio Waldman, e pelos demais presentes à sessão. 28 
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