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Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2011, no horário das 14h, no auditório 112-0, 1 
Torre 3 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av dos Estados, 5001, 2 
Bloco A, Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realizou-se a I sessão extraordinária conjunta 3 
dos Conselhos Universitário (ConsUni) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da 4 
UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor 5 
Helio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros: Gustavo Martini Dalpian, vice-6 
reitor; Adelaide Faljoni Alario, representante dos coordenadores dos cursos de pós graduação; 7 
Alexsandre Figueiredo Lago, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 8 
Humanas (CCNH); Anderson Orzari Ribeiro, representante docente do CCNH; André Filipe 9 
de Moraes Batista, representante suplente dos técnicos administrativos; André Ricardo 10 
Oliveira da Fonseca, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 11 
Cognição (CMCC); Antônio Cândido Faleiros, representante suplente docente do CMCC; 12 
Antônio Carlos Costa Campi Junior (até às 16h), representante discente de graduação; Arilson 13 
da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); 14 
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do CCNH; Carlos Alberto da Silva, 15 
representante docente do CCNH;  Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; 16 
Carlos Eduardo Capovilla, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 17 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Claudionor Francisco do Nascimento, representante 18 
docente do CECS; Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores dos cursos de 19 
graduação; Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação; Edmarcio Antonio Belati, 20 
representante docente do CECS; Eduardo de Moraes Gregores, representante docente do 21 
CCNH; Emery Cleiton Cabral Correia Lins, representante docente do CECS; Fátima Crhistine 22 
da Silva, representante dos técnicos administrativos; Fernando Zaniolo Gibran, representante 23 
docente do CCNH; Felipe Augusto Pereira V. Santos e Oliveira, representante discente da 24 
graduação (a partir das 17h); Gilberto Martins, diretor do CECS; Guilherme Afonso Siqueli, 25 
representante suplente discente de graduação (até às 17h); Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 26 
representante dos técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, representante pró-27 
reitor de pesquisa; Igor Leite Freire, representante docente do CMCC; Israel da Silveira Rêgo, 28 
representante docente do CECS; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; Jean-29 
Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; João Gabriel Spir Costa, representante 30 
discente da graduação; Joel Pereira Felipe, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 31 
afirmativas; José Fernando Queiruga Rey, coordenador do Bacharelado em Ciências e 32 
Tecnologia (BC&T); Juliana Alves Pereira Sato, representante discente de pós-graduação; 33 
Juliano Marques Nunes, representante discente de graduação; Leandro Mouta Trautwein, 34 
representante docente do CECS; Marcelo Busotti Reyes, representante suplente docente do 35 
CMCC; Marcos Joel Rúbia, pró-reitor de administração; Maria de Lourdes Merlini Giuliani, 36 
representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante 37 
dos técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; 38 
Monã Hegel Beneti, representante suplente discente de graduação; Nasser Ali Daghastanli, 39 
representante docente do CECS; Oswaldo Ortiz Fernandes Junior, representante dos técnico-40 
administrativos; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Plínio Zornoff Táboas, 41 
pró-reitor de extensão; Rogério Perino de Oliveira Neves, representante docente do CMCC; 42 
Rosana Aparecida Pereira, representante suplente dos técnicos administrativos; Rosana 43 
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Denaldi, pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional; Sérgio Daishi Sasaki, 1 
representante docente do CCNH; Sônia Maria Malmonge, representante docente do CECS; 2 
Thamires Andrade Lima, representante discente de pós-graduação; Valdecir Marvulle, diretor 3 
do CMCC; Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não votantes: Ariel Luiz, 4 
representante suplente dos técnicos administrativos; Bernardo Mendes, discente do BC&H; 5 
Marcela dos Santos, chefe da Divisão de Conselhos; Marcelo Oliveira da Costa Pires, 6 
representante docente suplente do CCNH; Soraya Aparecida Cordeiro, secretária geral e 7 
Tatiana Lima Ferreira, representante suplente docente do CMCC. Ausência justificada: 8 
Jefferson José da Conceição, representante da comunidade civil. Ausentes: Josué Silva dos 9 
Santos, representante discente de pós-graduação; Luan Guedes de Souza, representante 10 
discente de graduação; Maria Gabriela da Silva da Cunha Marinho, representante docente do 11 
CECS; Rodrigo Reis de Oliveira, representante discente de graduação; Maria das Graças 12 
Bruno Marietto, representante docente do CMCC; Nathália Villa dos Santos, representante 13 
discente de pós-graduação; Thiago Leite Gonçalves, representante discente de graduação e 14 
Oduvaldo Cacalano, representante da comunidade civil. Apoio: Larissa Alves Andrade e 15 
Aline Regina Bella, assistentes em administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, 16 
o magnífico reitor, professor Helio Waldman, após cumprimentar os presentes, abre a sessão 17 
às 14h25. Pauta única: “Apresentação do Relatório Final do Grupo de Trabalho 18 
Multicâmpus”. Professor Waldman relata que a questão da atuação multicâmpus da UFABC 19 
ganhou maior destaque após a conclusão dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho (GT) 20 
criado para a elaboração de um projeto acadêmico preliminar do câmpus Mauá. O relatório 21 
desse GT foi apresentado ao ConsUni em maio de 2010 e, durante as discussões, 22 
identificaram diversas questões que precisavam ser aprofundadas antes de darem 23 
prosseguimento às ações que levassem à criação do referido câmpus. Recorda que a lei de 24 
criação da UFABC determinava sua atuação em caráter multicâmpus, portanto, esse aspecto 25 
não estará em discussão. Ressalta que os câmpus encontram-se em regiões próximas, 26 
possibilitando maior interação entre eles, no entanto, faz-se necessário estabelecer os termos 27 
dessa interação. Informa que será elaborado um planejamento operacional, no sentido de 28 
maximizar as oportunidades e minimizar os desgastes resultantes dos deslocamentos entre os 29 
câmpus. Destaca que, para discutir os objetivos e a configuração multicâmpus da UFABC do 30 
ponto de vista estrutural e operacional, foi criado GT Multicâmpus em 18 de junho de 2010, 31 
sob a presidência do professor Derval e composto pelos professores Rosana Denaldi, Ricardo 32 
Gaspar, Armando Caputi, Gilberto Martins, Valdecir Marvulle, Arnaldo Rodrigues, além do 33 
técnico em assuntos educacionais, Gustavo Galati. Destaca que o relatório final desse GT foi 34 
disponibilizado aos Conselheiros que puderam verificar a existência de diversos modelos de 35 
atuação multicâmpus, uma vez que o estudo se ateve aos aspectos operacionais e estruturais. 36 
Acredita que se deve buscar um equilíbrio na escolha de um modelo, a fim de explorar o 37 
potencial de interdisciplinaridade, minimizar os percalços operacionais e manter-se a 38 
oportunidade de interação entre os câmpus. Por fim, ressalta o caráter não-deliberativo da 39 
presente sessão e passa a palavra ao presidente do referido GT. Professor Derval relata que as 40 
principais fontes de informação para a elaboração do presente relatório foram: a Matriz da 41 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 42 
(ANDIFES); o projeto pedagógico da UFABC; a Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2005, que 43 
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cria a UFABC e Exposição de Motivos (EM) Interministerial nº 179/2004/MEC/MP, um 1 
documento elaborado em 2004 com a proposta da região para criação da UFABC. Destaca os 2 
principais desafios para implantação da questão multicâmpus: 1) preservação da identidade 3 
pedagógica e institucional num projeto que possui a interdisciplinaridade como um de seus 4 
pilares básicos; 2) planejamento dos diversos câmpus, diante da ausência de parâmetros sobre 5 
o tamanho da UFABC, num horizonte de médio e longo prazo, e a perspectiva de novos 6 
cursos e áreas; 3) maximização do fluxo de documentos e informações entre os câmpus; 4) 7 
transporte para o deslocamento entre os câmpus, que deverá ser o menor possível, poupando 8 
tempo dos servidores e discentes e minimizando os custos envolvidos; 5) estimativa do 9 
aumento do quadro de servidores em face ao crescimento físico inerente a uma universidade 10 
multicâmpus; 6) definição, a partir de um estudo mais profundo, da viabilidade econômica 11 
para o funcionamento ideal dos câmpus. Dentre os pressupostos pedagógicos e institucionais, 12 
destaca: a) preservar a interdisciplinaridade proposta pelo projeto; b) garantir que cada 13 
câmpus tenha uma vida acadêmica própria, mantendo a unidade institucional, de maneira a 14 
favorecer a concentração dos cursos de formação específica vinculados a um determinado 15 
bacharelado interdisciplinar (BI) num mesmo câmpus; c) proporcionar liberdade de escolha 16 
ao aluno para cursar, simultaneamente, disciplinas de diferentes cursos; d) oferecer cursos de 17 
formação específica nos diferentes câmpus, segundo critérios de afinidade; e) concentrar 18 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com afinidades; f) considerar perspectivas de 19 
médio prazo, tendo em vista a quantidade de alunos e câmpus, além dos tipos de bacharelados 20 
interdisciplinares e cursos de formação específica. Apresenta os possíveis cenários de atuação 21 
multicâmpus e ressalta que a intenção do GT foi a de elencar todos os possíveis 22 
planejamentos. Modelo A: prevê câmpus autônomos, com toda a estrutura replicada em cada 23 
localidade. Modelo B: refere-se aos bacharelados interdisciplinares oferecidos em todos os 24 
câmpus e os cursos de formação específica dos BIs concentrados por afinidades. Neste 25 
cenário, as disciplinas obrigatórias dos BIs seriam oferecidas em todos os câmpus e as 26 
disciplinas obrigatórias de um curso específico seriam oferecidas no câmpus onde o curso 27 
seria finalizado. Modelo C: representa um panorama em que o ingresso no BI se dará em um 28 
único câmpus e os cursos de formação específica seriam concentrados em diferentes câmpus, 29 
por afinidade. Modelo D: o BC&T seria oferecido em Santo André, o BC&H em São 30 
Bernardo do Campo (SBC) e os cursos de formação específica ficariam concentrados por 31 
afinidade. Modelo E: sugere a situação que se encontrava, quando o GT se reuniu: que o 32 
BC&T e o BC&H sejam oferecidos no câmpus SBC; o BC&T no câmpus Santo André; 33 
cursos de formação específica, vinculados ao BC&T oferecidos no câmpus Santo André; 34 
cursos de formação específica vinculados ao BC&H, oferecidos no câmpus SBC e BC&T, 35 
mais um novo BI, oferecidos em um novo câmpus. Acrescenta que para análise dos cenários 36 
expostos, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: interdisciplinaridade; eficiências 37 
acadêmica e administrativa; recursos humanos e financeiros e deslocamento. Sob essa 38 
perspectiva, o Modelo A não cumpre nenhum desses parâmetros. A viabilidadade do Modelo 39 
B está atrelada a um número maior de entrada de alunos nos BIs. O Modelo C foi criticado 40 
em relação à mobilidade, comprometimento da expansão e flexibilidade das disciplinas na 41 
matriz curricular, bem como por dificuldades operacionais. No Modelo D, há uma dificuldade 42 
de expansão das Engenharias em Santo André e implica na questão da interdisciplinaridade. 43 
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Acrescenta que o Modelo E foi considerado transitório e gera problemas com relação ao aluno 1 
ingressante em São Bernardo do Campo, comprometendo a flexibilidade curricular. Dessa 2 
forma, foi criado pelo GT o Modelo Transitório F em que seriam ofertados BC&T e BC&H 3 
em SBC; BC&T em Santo André e após bacharelados interdisciplinares BC&H e BC&T com 4 
afinidades, contemplando ainda a possibilidade de que alguns cursos vinculados ao BC&H 5 
venham a ser futuramente oferecidos em Santo André, dependendo do planejamento de 6 
expansão de vagas e cursos. Tal modelo facilitaria a expansão, a flexibilidade curricular, 7 
diminuiria a questão do deslocamento, entre outros. Dentre as recomendações do GT, foram 8 
listadas: I) que os resultados obtidos sejam considerados no novo Plano de Desenvolvimento 9 
Institucional (PDI) e incorporados na pauta do futuro Conselho de Desenvolvimento 10 
Institucional; II) realizar um estudo mais profundo sobre a nova Matriz Andifes, com o 11 
objetivo de definir a escala mínima de funcionamento dos câmpus; III) que os cursos de pós-12 
graduação devem, preferencialmente, acompanhar os BIs ou curso de formação específica, de 13 
acordo com a afinidade, ou acompanhar o câmpus que apresente a infraestrutura mais 14 
adequada aos mesmos; IV) que o ensino, a pesquisa e a extensão se estabeleçam considerando 15 
os pressupostos de minimizar os deslocamentos de alunos, docentes e técnicos 16 
administrativos; V) a revisão da matriz curricular dos BIs, com vista à real locação dos cursos 17 
de graduação e à criação de novos cursos; VI) a não-duplicação de cursos específicos em 18 
diferentes câmpus. Com relação aos modelos de estrutura multicâmpus, o GT recomenda, em 19 
curto prazo, o Modelo Transitório F, e que seja aberta ampla discussão sobre os demais 20 
modelos possíveis junto à comunidade da UFABC. Nesse sentido, sugere-se uma discussão 21 
inicial com a comunidade acadêmica por meio de seminários e workshops e, posteriormente, 22 
solicitar um posicionamento por parte dos Conselhos de Centro quanto às realocações de 23 
cursos e a criação de novos cursos, bem como propor resoluções no âmbito do ConsUni e 24 
ConsEPE que reflitam os resultados obtidos pelo GT e as discussões com a comunidade 25 
acadêmica. Abre-se para discussão. Professor Marvulle informa que o tema “multicâmpus” 26 
foi objeto de discussão em reunião extraordinária do Conselho do CMCC, sendo constatada, 27 
como uma das maiores preocupações dos Conselheiros, a falta de informações para decisão 28 
do modelo ideal à atual situação da UFABC. Acrescenta que, nesta ocasião, os docentes do 29 
CMCC também questionaram o significado da expressão “professor multicâmpus”. Diante 30 
dessas considerações, o Conselho do CMCC decidiu realizar uma pesquisa entre os docentes 31 
do CMCC para verificar a preferência dos mesmos em relação à atuação multicâmpus. As 32 
opções para resposta eram: 1) somente ministrar aula em Santo André; 2) somente ministrar 33 
aula em São Bernardo do Campo; 3) indiferente, desde que seja em quadrimestres distintos; 34 
4) indiferente, desde que seja em dias distintos. Informa que 76,2% dos docentes somente 35 
ministrariam aulas em Santo André; 8,9% não possuem preferência quanto ao câmpus, desde 36 
que as atividades em ambos não sejam no mesmo quadrimestre; 8,9% não possuem 37 
preferência quanto ao câmpus, desde que as atividades não sejam no mesmo dia e 1% 38 
somente ministrariam aulas em SBC. Diante desse resultado, foi realizado um estudo, em 39 
termos de carga didática, baseado nas vagas oferecidas ao BC&T e ao BC&H, e esse 40 
demonstrou que não haverá professores suficientes dispostos a ministrar aulas em SBC, 41 
mediante a atual demanda de ingresso no processo seletivo. Dessa forma, o Conselho do 42 
CMCC aprovou a Resolução que prevê que o Centro não obrigará nenhum docente ou técnico 43 
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administrativo a realizar atividade didática ou administrativa em um câmpus que não seja de 1 
comum acordo. Na qualidade de diretor do CMCC e responsável pela alocação didática, 2 
acrescenta que averiguou alguma solução ou encaminhamento para tal cenário, porém ainda 3 
não dispõe de informações acerca da logística de transporte ou infraestrutura em termos de 4 
sala de aula, laboratórios, entre outros. Enfatiza a necessidade de maiores informações para os 5 
demais encaminhamentos no âmbito do CMCC. Opina que o procedimento ideal, em termos 6 
de carga didática, seria concentrar todos os ingressantes do BC&T no câmpus Santo André e 7 
que seria menos oneroso oferecer alguma disciplina do segundo ano do BC&T a um discente 8 
que ainda possui disciplinas pendentes em SBC, do que oferecer todo o elenco de disciplinas 9 
aos 400 ingressantes do BC&T em SBC. Acredita que, dessa forma, a oferta de disciplinas 10 
será otimizada. Professor Plínio critica o teor do questionário disponível na pesquisa realizada 11 
no CMCC e considera que não foi explicitado o objetivo de tal pesquisa e acrescenta que, 12 
quando indagado, respondeu sua preferência para ministrar disciplinas em Santo André, no 13 
entanto, não significa que não cumprirá suas responsabilidades e não atenderá a outra unidade 14 
da UFABC, quando solicitado. Acredita que deliberações fundamentadas em uma pesquisa 15 
realizada dessa forma constrangem a quem respondeu o questionário. Professor Waldman 16 
avalia que as exposições dos professores Derval e Marvulle estão embasadas em pressupostos 17 
distintos. A primeira procura soluções para dimensionar a UFABC com a finalidade de 18 
atender aos objetivos da instituição; já a lógica da segunda, parte do pressuposto de que a 19 
instituição deve se adaptar às conveniências de seus servidores. Opina que é natural que se 20 
partindo de lógicas diferentes, chegue-se a soluções diferentes; contudo, esclarece que em 21 
nenhum dos editais é especificado em que câmpus o servidor deve atuar. Professor André 22 
agradece o trabalho realizado pelo GT Multicâmpus e a Reitoria pela oportunidade de os 23 
Conselhos Superiores discutirem a matéria conjuntamente. Discorda do entendimento que 24 
“um câmpus autônomo minimiza problemas, mas também minimiza a interdisciplinaridade”. 25 
Relata as dificuldades de um coordenador de curso na alocação de professores para a oferta de 26 
disciplinas em SBC no início do presente quadrimestre e opina que, infelizmente, hoje essa 27 
interdisciplinaridade é mantida não por desejo e sim por demanda. Declara que certas 28 
informações do GT são muito válidas, no entanto, o cenário atual não se limita a elas. 29 
Ressalta que a UFABC nasceu multicâmpus, mas não seu corpo docente. Considera que a 30 
comunidade deveria ter sido consultada, para então estruturarem os modelos a serem 31 
apresentados. Defende que os resultados da pesquisa realizada pelo CMCC não sejam 32 
desprezados, uma vez que 76% dos docentes desse Centro não desejam se deslocar para SBC. 33 
Solicita aos Conselhos e à Reitoria que seja aberta uma discussão sem modelos 34 
preestabelecidos, visto que novas informações surgiram desde quando o relatório do GT foi 35 
concluído. Professor Marvulle esclarece que era uma premissa do GT que os modelos fossem 36 
utilizados somente para que a comunidade discutisse e escolhesse o mais adequado, podendo, 37 
inclusive, apresentar outras opções. Professor Daniel Miranda informa que atuou no GT 38 
Multicâmpus, enquanto suplente do professor Caputi, e opina que alguns modelos foram 39 
descartados precocemente. Um deles previa a UFABC com caráter multicâmpus, mas não 40 
seus docentes. Avalia que a análise feita pelo GT foi fortemente baseada na graduação, mas 41 
desconsidera diversos outros aspectos institucionais importantes, como a qualidade de 42 
trabalho e de vida do docente. Acerca da pesquisa realizada no CMCC, pondera que a 43 
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pergunta “qual sua preferência?” é uma maneira de se indagar “qual o modelo adequado na 1 
sua opinião?”, sendo assim, destaca que o resultado da pesquisa mostra que 84% dos docentes 2 
acredita que a melhor maneira para se trabalhar é em apenas um câmpus. Professor Yossi 3 
entende que a discussão no âmbito dos Conselhos Superiores visa à escolha do modelo mais 4 
adequado, no entanto, para a elaboração das opções apresentadas, foram analisados dados que 5 
os Conselhos não tiveram acesso até o momento. Dessa forma, solicita que os dados que 6 
embasaram a análise do GT sejam disponibilizados a todos os Conselheiros. Professor Mauro 7 
concorda que a Lei de criação da UFABC não oferece margem para questionamentos quanto 8 
ao seu caráter multicâmpus, porém, defende que a aplicação desse conceito aos servidores da 9 
instituição seja mais discutida. Propõe que se observem também as implicações na Pós-10 
Graduação. Professor Kamienski informa que a Pós-Graduação está se preparando para se 11 
instalar também no câmpus SBC para que, à medida que os cursos passem a realizar suas 12 
atividades nesse local, encontrem a estrutura apropriada. Professor Waldman recorda que o 13 
idealizador da UFABC, professor Bevilacqua, à ocasião em que atuava como reitor, 14 
posicionou-se contrário ao docente permanecer vinculado a um câmpus, desde então, definiu-15 
se que os integrantes do corpo docente estariam vinculados à UFABC e não a um 16 
determinado câmpus. Concorda que o assunto pode ser rediscutido, porém esse é o 17 
entendimento que vem sendo aplicado até o momento, inclusive no que concerne aos técnicos 18 
administrativos. Pondera que a UFABC pode tentar acomodar-se a conveniência de seus 19 
servidores, porém muitos fatores impedem que se fuja dos compromissos institucionais 20 
multicâmpus. O representante discente da graduação, Juliano, concorda que a presença de 21 
dois câmpus autônomos não é prejudicial ao projeto pedagógico e acredita que um novo 22 
estudo deve ser realizado para identificar possíveis consequências não previstas nesse 23 
relatório. Observa ainda que o Modelo F foi apresentado como transitório, mas não há estudo 24 
de quanto tempo se levará para a implantação de um novo modelo. Professor Gilberto 25 
considera que o Modelo F tende a direcionar a instituição para o Modelo B. Informa que a 26 
ideia é eventualmente ter todos os cursos em todos os câmpus, ampliando-se a 27 
interdisciplinaridade. O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, relata que 28 
a discussão no âmbito do GT passou por um longo período conceitual para então chegarem a 29 
alguns consensos. Pondera que não identificou, em nenhum momento, durante esses debates 30 
que as decisões institucionais seriam submetidas às conveniências pessoais individuais ou 31 
coletivas. Recorda que alguns dados que foram importantes para que houvesse consenso no 32 
GT, com destaque ao relatório apresentado pela professora Rosana acerca dos recursos 33 
financeiros da UFABC. Baseados nisso, muitos membros do GT votaram a favor da 34 
ampliação de vagas em SBC. Outra questão importante é a combinação de cursos “caros” e 35 
“baratos”, pois os cursos pós-BC&H apresentam um custeio menor que os cursos pós-BC&T. 36 
Diversos Conselheiros ressaltam a importância de definir-se o papel dos servidores diante do 37 
caráter multicâmpus da UFABC. Nesse sentido, professor Joel menciona o item 2.5 do Edital 38 
nº 6, de 21 de agosto de 2007, a saber: “Aos ocupantes dos cargos da carreira de magistério 39 
superior da UFABC, tendo em vista sua natureza interdisciplinar e multicâmpus poderão 40 
também ser atribuídas atividades dos docentes correlatas a área de inscrição do concurso a 41 
serem desenvolvidas em todas as unidades”. Relata que o concurso que prestou possui esse 42 
mesmo disposto e que nos editais atuais consta: “Tendo em vista a natureza interdisciplinar e 43 



 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Conselho Universitário - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
ATA Nº 01/2011 

EXTRAORDINÁRIA 
 

7 
 

multicâmpus da UFABC fica a cargo dos órgãos competentes a atribuição das disciplinas a 1 
serem ministradas”. No ensejo, opina que está muito bem delineado que o Modelo B seria o 2 
mais interessante para a instituição neste momento. Declara ainda que não é contrário que 3 
surjam outros modelos, mas no trabalho apresentado pelo GT, considera ideal manter-se o 4 
Modelo E até a implantação do Modelo B, nos próximos 15 anos, sem desconsiderar a 5 
expansão e a perspectiva de um novo câmpus. Alguns Conselheiros informam que no edital 6 
do primeiro concurso de 2006 não estão especificados nenhum dos dois itens supracitados. 7 
Entende-se que a Procuradoria Jurídica poderá emitir parecer esclarecendo qual posição deve 8 
ser assumida. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, enfatiza a 9 
importância de considerarem os servidores técnicos administrativos na questão multicâmpus, 10 
uma vez que as propostas acordadas com o Ministério da Educação (MEC) e as perspectivas 11 
de crescimento da UFABC apontam um déficit dessa categoria de servidores. O MEC 12 
estabelece que haja 14 alunos por servidor TA, no entanto, dentre os números apresentados, 13 
consta um cenário de 29 alunos para cada TA. Destaca ainda que é possível observar alguns 14 
cenários em que o número de TAs é insuficiente. Professor Claudionor solicita um aparte. 15 
Questiona à Mesa e ao GT em que momento se decidiu implementar o modelo F transitório. 16 
Professor Dalpian responde que, em sua interpretação, o Modelo F foi consolidado quando o 17 
ConsUni aprovou a criação das Engenharias de Gestão, Biomédica e Aeroespacial em SBC. 18 
Esclarece à Conselheira Maria Isabel que, de fato, há uma limitação de TAs na UFABC, mas 19 
a Reitoria está atenta à questão e solicita continuamente mais servidores ao MEC, sendo que 20 
recentemente foi acordada a contratação de mais 60 TAs para atender, prioritariamente, ao 21 
câmpus SBC. Opina que o objetivo da presente sessão é justamente discutir os modelos que 22 
podem ser implementados e acredita que o Modelo B é mais adequado. Professor Derval 23 
recorda que o vínculo dos alunos a determinado câmpus é um compromisso da UFABC desde 24 
o momento da seleção via Sistema de Seleção Unificada (SiSU), porém o modelo pedagógico 25 
da instituição pressupõe flexibilidade e mobilidade, haja vista que o aluno possui a liberdade 26 
elaborar sua gestão acadêmica baseada em escolha de disciplinas. Dessa forma, ressalta que 27 
há compromissos legais, mas que o objetivo é não perder essa mobilidade que enriquece o 28 
modelo específico da UFABC. Representantes do GT Multicâmpus realizaram apresentações 29 
do relatório final junto aos Centros, no intuito de expandir o assunto para a comunidade; 30 
contudo, o número de participantes foi bem abaixo do esperado. Quanto aos técnicos 31 
administrativos, aponta que o número estabelecido em alguns cenários é diferente do 32 
estabelecido em outros; pondera que essa divergência é fruto do que havia sido pactuado e 33 
dos pressupostos dos documentos da Andifes. Concorda com algumas considerações do 34 
Conselheiro Galati e destaca que a complexidade encontrada pelo GT foi o equilíbrio entre 35 
atender o desejado versus o que é efetivamente possível. Professora Itana discorda que o 36 
ConsUni tenha deliberado sobre determinado formato multicâmpus e avalia como precipitada 37 
a decisão de transferir as referidas Engenharias para SBC. Reforça que as decisões estão 38 
sendo pautadas sem os dados necessários, tais como: planejamento orçamentário; 39 
planejamento de transporte e quantidade de TAs. Opina que o GT realizou um trabalho 40 
importante, entretanto, lembra que o mesmo não possui caráter deliberativo. O representante 41 
suplente dos técnicos administrativos, Ariel, entende que, direta ou indiretamente, o ConsUni 42 
já aprovou o Modelo F, mas que como está em discussão o planejamento da instituição, 43 
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considera como mais adequado o Modelo B. Questiona o próximo encaminhamento após esta 1 
sessão e solicita o comprometimento da Reitoria quanto ao encaminhamento dos dados 2 
necessários para fundamentar as decisões. Professor Waldman avalia que, dada a 3 
complexidade do assunto em pauta e sua aplicação em longo prazo, a maneira mais adequada 4 
seria conduzir as discussões por meio do PDI, cuja nova versão, referente ao período de 2012 5 
a 2022, deverá ser aprovada pelos Conselhos Superiores. Professora Rosana considera que 6 
falta pragmatismo na discussão e que não lhe parece possível definir que o professor da 7 
UFABC não é multicâmpus, uma vez que para essa finalidade, a UFABC deveria estar em um 8 
único câmpus ou dividida em câmpus por área de conhecimento. É necessário pensar como se 9 
irá conciliar a necessidade e interesses individuais dos docentes com a necessidade 10 
institucional, do aluno e da sociedade. Professor Anderson propõe que outros dados sejam 11 
levantados, entre eles, um estudo do tempo de deslocamento entre Santo André e SBC, em 12 
determinados horários; a porcentagem de alunos que alteram suas preferências durante o 13 
curso e o rendimento dos docentes diante da necessidade de deslocamento entre os câmpus. 14 
As decisões também devem considerar o bom rendimento dos professores e alunos e sugere a 15 
criação de um novo GT para o aprofundamento das discussões. Professor Claudinor propõe a 16 
criação de uma comissão conjunta entre ConsEPE e ConsUni para levantar os dados 17 
solicitados e apresentá-los a essas duas instâncias. Professor Igor ressalta que não há dúvidas 18 
de que a UFABC é multicâmpus, no entanto, opina que não está claro que esse conceito 19 
também se aplica a seus docentes e técnicos administrativos. Considera válido o 20 
encaminhamento dado pelo Conselho do CMCC, bem como a pesquisa realizada, que 21 
demonstrou que 19% dos docentes da UFABC apresentam certa rejeição do modelo adotado 22 
atualmente. Por fim, registra sua discordância quanto ao entendimento de que o ConsUni já 23 
deliberou acerca do Modelo F; parabeniza a Reitoria pela presente sessão conjunta e solicita 24 
que sejam convocadas mais sessões nesses moldes. Professor Arnaldo recorda que o relatório 25 
do GT Multicâmpus foi finalizado há quase um ano e possivelmente essa instância 26 
apresentaria resultados diferentes, caso tivesse concluído seu estudo diante da conjuntura 27 
atual da UFABC. Julga que há dois fatores primordiais: viabilidade de câmpus e 28 
deslocamento e sugere que a discussão continue mediante a disponibilização de mais dados 29 
aos Conselheiros, contemplando a possibilidade de a pró-reitora de planejamento e 30 
desenvolvimento institucional apresentar as informações referentes à questão orçamentária da 31 
UFABC aos Conselheiros. Professor Marvulle avalia que o Modelo Transitório F apresenta 32 
muitos problemas, como a questão do deslocamento dos docentes e a falta de disciplinas de 33 
opção limitada e livres para os alunos de SBC. Considerando que a UAFBC ainda está em 34 
processo de formação, entende como sendo um encaminhamento natural que, identificando-se 35 
equívocos, as decisões sejam repensadas e modificadas. Nesse sentido, informa que uma das 36 
sugestões apresentadas pelo CMCC é a de que os alunos do BC&T de SBC sejam realocados 37 
para Santo André, pois isso simplificaria muitos procedimentos e não implicaria nas 38 
Engenharias transferidas para SBC. O representante discente de graduação, João Gabriel, 39 
passa a palavra ao discente Bernardo Mendes, que se posiciona contrário a essa última 40 
proposta. O mesmo ressalta que é preciso considerar aspectos da vida dos estudantes, visto 41 
que muitos encontraram dificuldades para encontrar moradia no local e custo adequado nessa 42 
cidade. Caso o problema se resuma ao deslocamento dos docentes de Santo André para SBC, 43 
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que se defina, por exemplo, que em determinado quadrimestre o docente somente ministrará 1 
aula em um dos câmpus. Professor Waldman avalia que o debate foi produtivo e espera que o 2 
tema seja aprofundado, de tal maneira que à ocasião da apreciação da proposta do PDI, os 3 
Conselheiros já tenham uma posição amadurecida a esse respeito. Acrescenta que será 4 
solicitado parecer à Procuradoria Jurídica acerca da atuação multicâmpus dos servidores da 5 
UFABC. Professor Dalpian, presidente do GT criado para conduzir a produção do novo PDI, 6 
informa que essa instância dispõe de uma agenda para discussão de praticamente todos os 7 
assuntos inerentes à UFABC para os próximos 10 anos. A ideia é a de que o GT conduza a 8 
discussão junto à comunidade e ressalta a importância de todos participarem, já que o GT visa 9 
discutir temas como infraestrutura e atuação multicâmpus ao longo de 2012. Por fim, alguns 10 
Conselheiros registram que a questão do multicâmpus talvez seja muito extensa para estar 11 
atrelada aos debates referentes aos PDI, sugerindo-se que as discussões ocorram 12 
paralelamente e, ainda, reforçam os pedidos para que sejam disponibilizados mais 13 
informações, previamente às próximas sessões conjuntas. Professor Waldman informa que os 14 
Conselheiros poderão solicitar as informações que considerarem necessárias à Reitoria, que os 15 
providenciará junto às áreas responsáveis. Em seguida, tais informações serão divulgadas a 16 
ambos os Conselhos. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o 17 
magnífico reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 18h13. Do que para 18 
constar, nós, Marcela dos Santos, chefe da Divisão de Conselhos, Aline Regina Bella e 19 
Larissa Andrade, assistentes em administração da Secretaria Geral, em conjunto com a 20 
Secretária Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo magnífico reitor, 21 
professor Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 22 
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