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Aos 2 dias do mês de agosto do ano de 2011, no horário das 14h, no auditório 111-0 da 1 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sito à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre 2 
III, 1º andar, Bangu, Santo André, realizou-se a VI sessão extraordinária do Conselho 3 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e 4 
presidida pelo magnífico reitor, professor Helio Waldman, com a presença dos 5 
seguintes Conselheiros: Gustavo Martini Dalpian, vice-reitor; Alexsandre Figueiredo 6 
Lago, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 7 
Anderson Orzari Ribeiro, representante docente do CCNH; Arnaldo Rodrigues do 8 
Santos Júnior, diretor do CCNH; Bruna da Silva Magno, representante suplente discente 9 
de graduação; Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; Claudionor 10 
Francisco do Nascimento, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem 11 
e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Derval Rosa, pró-reitor de graduação; Fátima 12 
Crhistine da Silva, representante dos técnicos administrativos; Itana Stiubiener; 13 
representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Joel 14 
Pereira Felipe; pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Josué Silva 15 
dos Santos, representante discente de pós-graduação; Klaus Werner Capelle; pró-reitor 16 
de pesquisa; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante suplente docente do CMCC; 17 
Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS; Marcos Joel Rúbia, pró-reitor de 18 
administração; Oswaldo Ortiz Fernandes Júnior, representante dos técnicos 19 
administrativos; Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de extensão; Rosana Denaldi, pró-20 
reitora de planejamento e desenvolvimento institucional; Sônia Maria Malmonge, 21 
representante docente do CECS e Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Ausentes: 22 
Jefferson José da Conceição e Oduvaldo Cacalano, representantes da comunidade civil; 23 
Rodrigo Reis da Silva Oliveira, representante discente de graduação e Thamires 24 
Andrade Lima, representante discente de pós-graduação. Não-votantes: Eloisa Helena 25 
da Silva Quitério; secretária geral; Rosana Carvalho, chefe da Auditoria Interna e 26 
Soraya Aparecida Cordeiro, chefe da Divisão de Conselhos. Apoio: Isabel Bezerra de 27 
Lima Franca e Marcela dos Santos, assistentes em administração da Secretaria Geral. 28 
Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a 29 
sessão às 14h10 com os Informes da Reitoria: 1) professor Waldman comunica que, 30 
conforme email encaminhado aos conselheiros em 22 de julho de 2011, quanto à 31 
inserção dos dados dos responsáveis por atos de gestão que possam causar impacto na 32 
gestão da UFABC, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 33 
Federal (SIAFI), esse procedimento se faz necessário para atender ao disposto na 34 
Instrução Normativa nº 63/2010, emitida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), cujo 35 
Art. 10º classifica como responsáveis pela gestão: I- dirigente máximo da unidade 36 
jurisdicionada; II- membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de 37 
hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso 38 
anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; III- 39 
membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja 40 
responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e 41 
eficácia da gestão da unidade. Questionado sobre os impactos na atuação dos 42 
Conselheiros, professor Waldman esclarece que os atuais membros já são, 43 
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intrinsecamente, responsáveis pela aprovação das contas da UFABC. A partir de agora 1 
os mesmos integrarão o rol de responsáveis do SIAFI, uma providência administrativa 2 
que facilita o contato do TCU com os Conselheiros, caso necessário. A auditora Rosana 3 
Carvalho acrescenta que somente os membros do ConsUni serão cadastrados, devido às 4 
atribuições deste Conselho, tais como: aprovação de convênios, planos de atividades 5 
universitárias e orçamento interno da UFABC; 2) professor Waldman propõe que o 6 
ConsUni registre uma moção de congratulações ao professor Luiz Bevilacqua, ex-reitor 7 
da UFABC, pelo recebimento do Prêmio Anísio Teixeira, conferido ao mesmo no 8 
último dia 11 de julho, durante as comemorações de 60 anos da Coordenação de 9 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ressalta que é uma grande 10 
honra para a UFABC que o mentor de seu projeto pedagógico seja agraciado com esse 11 
prêmio, um reconhecimento de grande expressão e importância na história da educação 12 
brasileira. Sugere o seguinte texto para a moção de congratulações: “O Conselho 13 
Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC na sua VI sessão 14 
extraordinária realizada em 2 de agosto de 2011, congratula o professor Luiz 15 
Bevilacqua, ex-reitor da UFABC, pelo prêmio Anísio Teixeira concedido pela 16 
coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) e recebido no 17 
palácio do planalto em 11 de julho de 2011. O Conselho parabeniza também a própria 18 
CAPES pela feliz escolha do nome do professor Bevilacqua para essa homenagem, 19 
faça-se justiça a  uma biografia profícua e brilhante, sempre voltada para o avanço da 20 
ciência e da educação superior, consciente da centralidade de ambas na construção de 21 
uma sociedade mais humana e solidária. A UFABC se orgulha de figurar nessa 22 
biografia”. Moção aprovada por aclamação. Ordem do Dia: ‘Reedição do curso de 23 
Especialização em Tecnologia de Sistemas de Informação (TSI) – modalidade EaD’. 24 
Professor Plínio relata que a proposta foi apreciada pelo Comitê de Extensão 25 
Universitária (CEU), que se posicionou favorável ao reoferecimento do TSI, mediante a 26 
disponibilização de recursos financeiros por parte da Universidade Aberta do Brasil 27 
(UAB)/CAPES, uma vez que não há previsão orçamentária para essa finalidade na Pró-28 
Reitoria de Extensão. Na qualidade de relator, corrobora com o encaminhamento do 29 
CEU. Abre-se para discussão. Solicitam-se maiores esclarecimentos acerca das 30 
condições necessárias para a segunda edição do curso e sobre a comissão criada para 31 
estudar a oferta de cursos na modalidade à distância. Professor Plínio explica que, 32 
mediante a autorização deste Conselho para o reoferecimento do TSI, serão realizadas 33 
negociações junto à UAB/CAPES para pactuação dos recursos financeiros necessários. 34 
Havendo sucesso nessa etapa, a PROEX realizará todo gerenciamento do curso. Acerca 35 
do segundo questionamento, professor Waldman recorda que o assunto ‘educação à 36 
distância’ encontra-se sob um regime provisório, visto que todas as iniciativas nesse 37 
sentido devem ser submetidas à aprovação deste Conselho. Na tentativa de superar esse 38 
quadro, foi criado um Grupo de Trabalho para elaborar a proposta de criação do Núcleo 39 
de Tecnologias Educacionais (NTE), instância que prestará suporte à graduação, pós-40 
graduação e extensão no uso de novas tecnologias educacionais no ensino presencial e a 41 
distância. O GT será composto pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 42 
professora Denise Consonni, representante da PROGRAD; professor Alexandre Kihara, 43 
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representante da PROPG; servidora Lilian Santos Leite Menezes, representante da 1 
PROEX; professora Lúcia Franco, representante da UAB; professor Gustavo Pavani, 2 
representante do NTI e professor Edson Pimentel. Professor Waldman encaminha a 3 
proposta para votação nos termos do parecer, que requer disponibilidade de recursos 4 
para o efetivo oferecimento do curso. Aprovado por unanimidade. Como nenhum dos 5 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de 6 
todos e encerrou a sessão às 14h38. Do que para constar, nós, Isabel Bezerra de Lima 7 
Franca e Marcela dos Santos, assistente em administração, em conjunto com a chefe da 8 
Divisão de Conselhos, Soraya Aparecida Cordeiro e a secretária geral, Eloísa Quitério, 9 
lavramos e assinamos apresente Ata, aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor 10 
Helio Waldman, e pelos demais presentes à sessão. 11 
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