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Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2012, no horário das 14h, na sala S-312, Torre I, 1º 1 
andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, 2 
Santo André, realizou-se a III sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 3 
UFABC do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor 4 
Helio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros: Gustavo Martini Dalpian, vice-5 
reitor; Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, diretor do CCNH; Carlos Alberto Kamienski, 6 
pró-reitor de pós-graduação; Claudionor Francisco do Nascimento, representante docente do 7 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcelo Busotti, 8 
representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 9 
Edmárcio Antonio Belati, representante docente do CECS; Fernando Zaniolo Gibran, 10 
representante docente do CCNH; Francisco de Assis Comarú, substituto eventual do pró-11 
reitor de extensão; Gilberto Martins, diretor do CECS; Guiou Kobayashi, representante 12 
docente do CMCC; Igor Leite Freire, representante docente do CMCC; Tatiana Lima Ferreira, 13 
representante suplente docente do CMCC; João Manuel M. Coutinho, representante discente 14 
de graduação; Joel Pereira Felipe, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; 15 
José Carlos da Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; José Fernando 16 
Queiruga Rey, substituto do pró-reitor de graduação; Josué Silva dos Santos, representante 17 
discente de pós-graduação; Débora Machado Ayres, representante discente de graduação; 18 
Luiz Carlos da Silva Rozante, representante suplente docente do CMCC; Marcela Sorelli 19 
Ramos; substituta do pró-reitor de pesquisa; Marcelo Carlos Cunha Breganhola, representante 20 
dos técnicos administrativos; Maurício Bianchi Wojslow, substituto do pró-reitor de 21 
administração; Nasser Ali Daghastanli, representante docente do CECS; Reinaldo Luiz 22 
Cavasso Filho, representante suplente docente do CCNH; Rogério Perino de Oliveira Neves, 23 
representante docente do CMCC; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos 24 
administrativos; Sérgio José Custódio, representante discente de pós-graduação; Sônia Maria 25 
Malmonge, representante docente do CECS; Maria Gabriela S. Martins C. Marinho, 26 
representante docente do CECS. Ausências Justificadas: Mauro Coelho dos Santos, 27 
representante docente do CCNH; Jefferson José da Conceição, representante da comunidade 28 
civil. Ausentes: Anderson Orzoni Ribeiro, representante docente do CCNH; Eduardo de 29 
Moraes Gregores, representante docente do CCNH; Fátima Crhistine da Silva, representante 30 
dos técnicos administrativos; Josiene Silva, representante da comunidade civil; Leandro 31 
Mouta Trautwein, representante docente do CECS; Ricardo Senese, representante discente de 32 
graduação; Rodrigo Reis de Oliveira, representante discente de graduação; Rosana Denaldi, 33 
pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional; Sergio Daishi Sasaki, 34 
representante docente do CCNH; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. Não-votantes: 35 
Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Reginaldo Fracasso, procurador federal; 36 
Soraya Aparecida Cordeiro; secretária geral. Apoio Administrativo: Aline Regina Bella e 37 
Murilo Vicentin, assistentes em administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o 38 
magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h30 com os Informes 39 
da Reitoria: inicialmente, sugere que a II sessão ordinária deste Conselho, programada para o 40 
dia 26 de junho, seja adiada, pois, em razão da paralisação de parte das atividades provocada 41 
pela greve, os pareceres referentes aos assuntos constantes na Ordem do Dia não foram 42 
encaminhados à Secretaria Geral, o que impossibilita a discussão e posterior deliberação dos 43 
assuntos nesta Instância. Não havendo manifestações contrárias, a II sessão ordinária está 44 
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adiada até, provavelmente, o término da greve. Informes dos Conselheiros: 1) professor 1 
Gilberto comunica que, em reunião com presidente do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP) foi informado que, o curso de Engenharia de 3 
Materiais foi aprovado junto ao referido Conselho, tornando-se, assim, o primeiro curso de 4 
engenharia com titulação reconhecida pelo Conselho. Por isso, os graduandos do curso, 5 
ingressantes em setembro de 2006 até maio de 2007, podem entrar no CREA profissional e 6 
solicitar seu registro provisório. Acrescenta que, sobre os demais cursos de engenharia, os 7 
quais estão em processo de avaliação, o curso de Engenharia Aeroespacial será o próximo a 8 
ser avaliado pela Câmara de Engenharia Mecânica. Coloca-se à disposição para 9 
esclarecimentos. No ensejo, professor Waldman parabeniza o corpo docente, discente e o 10 
curso de Engenharia de Materiais por esse importante credenciamento; 2) professor Joel 11 
comunica que, em reunião realizada com o Comando de Greve dos docentes, teve a 12 
informação de que os docentes não estariam dispostos, durante o período que estiverem em 13 
greve, a participar das reuniões dos Conselhos Superiores, Comissões e Grupos de Trabalho.  14 
Assim, sugere que os assuntos que os Conselhos e o Comando de Greve considerarem 15 
essenciais, possam ser apreciados. Professor Waldman esclarece que os pontos que constam 16 
na pauta da II sessão ordinária deste Conselho são todos de interesse para UFABC e, assim, 17 
crê que a submissão da pauta do Conselho à análise do Comando de Greve não seja 18 
apropriada, assim como a Reitoria também não deve avaliar itens que constam na pauta das 19 
reuniões do Comando de Greve.  ; 3) professor Igor solicita, para a próxima sessão ordinária 20 
desse Conselho, a convocação do presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da 21 
Informação e Comunicação (CETIC) e do coordenador do Núcleo de Tecnologia da 22 
Informação (NTI), para esclarecimentos acerca da instabilidade de conexão da rede que vem 23 
ocorrendo com frequência; solicita, ainda, que sejam apresentadas estatísticas da estabilidade 24 
do sinal de internet nas unidades da UFABC no último ano. Ordem do Dia: Apreciação da 25 
solicitação do Comitê de Greve para Moção de Apoio ao movimento grevista. Professor 26 
Waldman apresenta proposta de moção: “O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da 27 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, 28 
considera que a sustentação da educação pública de qualidade, sobretudo a de projetos 29 
inovadores como o da UFABC, exige a valorização da carreira docente, bem como a do 30 
trabalho dos técnicos administrativos, conforme comprovado pela experiência mundial. 31 
Assim sendo, manifesta seu apoio ao movimento grevista em curso e convida o Ministério da 32 
Educação (MEC) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a tomá-lo 33 
como oportunidade de avançar na construção de um sistema de educação superior à altura 34 
do protagonismo brasileiro no século XXI” . Destaca que a moção apoia o movimento 35 
grevista, com fundamento de construir uma universidade à altura como o Brasil necessita, 36 
valorizando a carreira docente, bem como a dos técnicos administrativos. Em discussão, o 37 
representante discente da graduação, João Manoel, sugere acrescentar: “e melhores condições 38 
de estrutura”. Professor Waldman concorda com a importância da questão da estrutura; no 39 
entanto, se fosse acrescida essa reivindicação, tantas outras, tão importantes quanto aquela, 40 
teriam de ser incorporadas no documento, tornando a moção muito extensa e desviando o 41 
foco da maior reivindicação da greve. Não havendo mais sugestões, encaminha-se a proposta 42 
de moção à votação, sendo aprovada por unanimidade. Como nenhum dos participantes 43 
desejasse fazer uso da palavra, o reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 44 
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14h49. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; 1 
Aline Regina Bella e Murilo Vicentin, assistentes em administração da Secretaria Geral, em 2 
conjunto com a Secretária Geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata 3 
aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Helio Waldman e pelos demais presentes à 4 
sessão. 5 
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