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Aos 25 dias do mês de março do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre
1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco
A, Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realizou-se a I sessão ordinária do Conselho
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2014, previamente convocada e presidida pelo
magnífico reitor, professor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio
Roberto Matheus, vice-reitor; Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos
administrativos; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e
Humanas (CCNH); Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Aryane Tofanello de Sousa, representante discente de pósgraduação; Carla Cristiane Paz Félix, pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e políticas
afirmativas; Carlos Triveno, representante suplente docente do CECS (a partir das 15h56);
Daniel Zanetti de Florio, representante docente do CECS (até 15h55); Douglas Alves Cassiano,
representante docente do CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática,
Computação e Cognição (CMCC); Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade
civil; Eduardo de Moraes Gregores, representante docente do CCNH; Elber Pergentino,
representante discente de graduação (até 16h34); Fábio Augusto Barcelos Teixeira,
representante discente de graduação; Flávio da Silva Nogueira, representante dos técnicos
administrativos; Gabriel Vinholi de Araújo, representante suplente discente de graduação (a
partir das 16h35); Guilherme A. Gomes dos Santos, representante suplente discente de
graduação (a partir das 16h35); Guiou Kobayashi, representante docente do CMCC; Gustavo
Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Harki Tanaka, representante docente do CECS (a
partir das 16h17); Henrique de Abreu Piccolo, representante dos técnicos administrativos;
Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; Igor Leite Freire, representante
docente do CMCC; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de pós-graduação;
Jeverson Teodoro Arantes Júnior, representante docente do CECS; Jorge Donizetti Rodrigues
Júnior, representante dos técnicos administrativos; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de
graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Lúcia Regina Horta
Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Luciana Zaterka, representante docente do
CCNH; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcela Sorelli
Ramos, pró-reitora adjunta de pesquisa; Marcelo Augusto Christoffolete, representante docente
do CCNH; Natasha Almeida Macedo, representante da comunidade civil; Pedro Henrique
Pereira, representante suplente discente de graduação (a partir das 16h35); Raphael
Yokoingawa Camargo, representante docente do CMCC; Raquel de Almeida Ribeiro,
representante docente do CCNH; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari,
representante suplente docente do CECS (até 16h15); Ruth Ferreira Galduroz, representante
docente do CMCC; Silas de Melo Furtado, representante discente de graduação (até as 16h34);
Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento
institucional; Vladislav Kupriyanov, representante docente do CMCC; Wauber Bezerra de M.
Maurício Júnor, representante discente de graduação (até as 16h34); Wesley Góis,
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representante docente do CECS. Ausências Justificadas: Ricardo Moretti, representante
docente do CECS. Ausentes: Não há. Não-votantes: Soraya Cordeiro, secretária-geral e Aline
Regina Bella, chefe da Divisão de Conselhos em exercício. Apoio: Aline Santiago Barboza,
Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, professor Klaus Capelle, após
cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h17, com os Informes do Reitor: 1) em virtude
da desburocratização da UFABC, a partir desta sessão, as atas do ConsUni deixarão de ter o
alto nível de detalhamento, passando a ter caráter sintético e, para subsidiar essa ação, as
gravações serão disponibilizadas à comunidade, na Divisão de Conselhos e, futuramente, no
site da UFABC; 2) há um relato na página principal do site da UFABC sobre a situação
financeira da Universidade, bem como de todas as universidades federais brasileiras, apontando
as dificuldades geradas pelo não recebimento, em sua totalidade, do valor acordado com o
Governo Federal; 3) cumprimenta e dá posse aos novos representantes discentes de graduação,
titular e suplente, respectivamente: Elber Pergentino Almeida e Pedro Henrique Pereira; Fábio
Augusto Barcelos Teixeira e Paloma Breit dos Santos; Silas de Melo Furtado e Gabriel Vinholi
de Araújo; Wauber Bezerra de M. Mauricio Junior e Guilherme A. Gomes dos Santos; e pósgraduação, titular e suplente, respectivamente: Aryane Tofanello de Sousa e Érica Gislaine
Aparecida de Miranda; Igor Wanderley Reis Dias e Antonio Claudio M. Padilha; 4) propõe a
retirada de pauta do item 7 do expediente, mediante à ausência de parte da documentação
prevista na Resolução ConsUni nº 118, que trata dos trâmites de criação de curso. Após
esclarecimentos, a área demandante acata a retirada de pauta. Professor Klaus, solicita, então,
que os três Centros manifestem-se para que seja dada continuidade ao processo; 5) passa a
palavra ao pró-reitor de administração, em exercício no ano de 2013, Marcos Rúbia, que
apresenta o Relatório de Atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente
ao ano de 2013, cuja coordenação era sua; 6) passa a palavra à secretária-geral, Soraya, que
comunica as indicações dos representantes discentes de graduação, Wauber Bezerra de M.
Maurício Júnior e de pós-graduação, Igor Wanderley Reis Dias, para compor a Comissão de
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) e a professora Raquel de Almeida Ribeiro
como representante docente do CCNH para a Comissão de Vagas. Não há manifestações
contrárias aos nomes indicados. Comunica ainda que o professor Douglas Alves Cassiano
ficará sem suplente e professora Luciana Zaterka assumirá a representação titular, neste
Conselho, em razão dos respectivos compontentes das citadas chapas terem assumido cargos de
direção. Informes dos Conselheiros: 1) professor Júlio Facó solicita a inversão do item 6 da
Ordem do Dia para primeiro item. Proposta secundada e aprovada com 1 voto contrário e 2
abstenções. Solicita, ainda, a promoção para a Ordem do Dia dos itens 4 a 6 do Expediente.
Proposta secundada e aprovada com 1 voto contrário e 2 abstenções; 2) professor Wesley
reforça o convite a toda comunidade e, em especial aos alunos, para a participação no evento
temático sobre o projeto pedagógico do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); 3)
professor Daniel Pansarelli informa sobre o início da programação para o evento “UFABC
para Todos”, que deverá ocorrer nos dias 28 e 29 de maio e, pela primeira vez, no câmpus de
São Bernardo do Campo. O professor ainda solicita, como demandante, a retirada de pauta do
antigo item 3 da Ordem do Dia, para aprimoramento do documento; 4) o representante dos
discentes de graduação, Wauber, relatou o descontentamento da comunidade discente da
UFABC com o valor atual cobrado pelo serviço do Restaurante Universitário (RU) e, em
assembleia realizada, foi decidida a fixação do valor da refeição no RU. Há discussão sobre o
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assunto. Após relatos pessoais e questionamentos, acorda-se que será instituído um Grupo de
Trabalho (GT) para aprofundamento das discussões e submissão de alternativas para resolução
do problema. O GT será composto por 2 representantes discentes de graduação, 1 representante
discente de pós-graduação, 1 representante dos técnicos administrativos, sendo essas
representações indicadas pelo ConsUni e, ainda, 1 representante da ProPlaDI, 1 representante
da ProAP e 1 representante do Gabinete da Reitoria, indicados pela Reitoria. Acorda-se
também, que o GT terá o prazo de 45 dias para apresentação de um relatório preliminar desses
estudos; 5) o representante dos técnicos administrativos, Flávio, convida toda a comunidade
para participar do “I Congresso do SinTUFABC”, entre os dias 26 e 28 de março e, no ensejo,
convida o professor Klaus para participação na Mesa de abertura; 6) o representante dos
técnicos administrativos, Henrique, relata que várias universidades federais já aderiram à greve
nacional, reforçando a pauta de reivindicações e comentando que as discussões estão em
andamento na UFABC; 7) o representante dos discentes de pós-graduação, Igor, informa que o
“Congresso Nacional de Pós-graduandos” ocorrerá entre os dias 1º e 4 de maio de 2014, no
Estado do Rio de Janeiro. Lembra que a Associação de Pós-Graduandos apoia a comunidade
discente nas discussões acerca do RU; 8) o representante dos discentes de graduação, Silas,
retoma pontos pendentes da gestão anterior: transportes e valores de diárias aos motoristas, Lei
Orgânica das Universidades Públicas Federais, Grupo de Trabalho para tratar de questões
quanto à moradia estudantil e redistribuição de docentes. Passa a palavra ao seu suplente,
Gabriel Vinholi, que solicita esclarecimentos sobre os procedimentos adotados nas eleições
para representação discente nos Conselhos Superiores; 9) a pró-reitora adjunta de assuntos
comunitários e políticas afirmativas, Carla, solicita a todos que contatem primeiramente a
ProAP quando houver problemas relacionados ao RU, possibilitando, assim, a atuação da
equipe técnica responsável; a secretária-geral, Soraya, solicita a palavra e esclarece que as
Comissões Eleitorais são as responsáveis pela logística da realização das eleições e nessas
comissões há representação de todas as categorias envolvidas, inclusive discente; 10) o
representante dos técnicos administrativos, Alexsandro, questiona sobre a política de acesso aos
câmpus. Solicita esclarecimentos sobre os problemas enfrentados por alguns funcionários
terceirizados no acesso ao curso da Escola Preparatória. Manifesta apoio à comunidade
discente nas discussões sobre o RU. Ordem do dia: Relatório de Gestão 2013. Professor Júlio
Facó apresenta parecer da CANOA, relata sobre a obrigatoriedade e o prazo de entrega ao
Tribunal de Contas da União (TCU) e pontua trechos do relatório. Passa a palavra à Regina,
substituta da coordenadora de orçamento, que apresenta a parte estrutural do documento e cita
alguns destaques como a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a
criação de três novos Núcleos e a participação de 4.000 alunos no evento “UFABC para
Todos”, entre outros. Por fim, professor Júlio reforça parecer favorável à aprovação do
documento. Dentre os comentários, sugere-se que as próximas versões sejam disponibilizadas
também em língua inglesa, para melhor divulgação da UFABC em ambiente internacional. Em
votação, o documento, sem alterações, é aprovado com 3 absteções. Ata da IV sessão ordinária
de 2013, realizada nos dias 10 de dezembro de 2013 e 21 de janeiro de 2014. Não há
comentários. Documento aprovado com 1 abstenção. Ata da I sessão extraordinária de 2014,
realizada no dia 11 de março de 2014. Sem comentários, o documento é aprovado com 2
abstenções. Minuta de Resolução que normatiza a colaboração esporádica e eventual dos
docentes em regime de dedicação exclusiva (RDE) em assuntos de suas especialidades.
Professor Christoffolete relata o contexto histórico e sugere as seguintes alterações à área
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demandante: 1) no preâmbulo, segundo item, onde se lê: “o disposto nos Arts. 20 e 21, da Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e em suas alterações e regulamentações posteriores”,
leia-se “ o disposto nos Arts. 20 e 21, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e a Lei nº
12.863, de 24 de setembro de 2013”; 2) no anexo, substituir todos os trechos que contém “no
relatório anual de atividades” por “em relatório anual de atividades”; 3) no item 13 do Anexo:
a) constar, na coluna “Autorização”, a mesma redação constante do item 12; b) exclusão, na
coluna “Controle e Acompanhamento”, do item “b”. Finaliza a relatoria expondo parecer
favorável à aprovação do documento, com as alterações. Todas as sugestões são acatadas pela
área demandante. Não havendo mais propostas, o documento com as alterações é aprovado
com 30 votos favoráveis e 2 abstenções. Minuta de Resolução que revoga a resolução ConsUni
nº 101, que regulamentou o recurso orçamentário para a atividade extrassala. Professor Annibal
apresenta parecer CANOA, comentando ser fruto das discussões ocorridas na I reunião dessa
comissão, realizada no dia 10 de março de 2014, em que se verificou que, desde 2010, quando
do início da destinação dos referidos recursos, sua utilização tem sido abaixo do esperado.
Acrescenta que a procura não tem aumentado ao longo do tempo. Elenca as alterações
aprovadas no documento: 1) o Art. 1º passa ter a seguinte redação: “Autorizar a utilização de
recursos financeiros para a realização das ações descritas e regulamentadas na Resolução
ConsEPE nº 106, referentes à concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas
extrassala aos professores das disciplinas de graduação”. 2) o Art. 2º tem sua redação alterada
para: “Fica estabelecido o montante anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a
realização das ações descritas no artigo anterior”. Finaliza a relatoria posicionando-se favorável
à aprovação do documento, com as alterações. Professor André sugere a retirada do Art. 2º, o
que é acatado pela área demandante. Após comentários e esclarecimentos, passa-se à votação.
O documento é aprovado com 32 votos favoráveis e 1 abstenção. Apreciação do relatório de
gestão da FUNDEP 2013. A chefe da Divisão de Convênios, Patrícia Guilhermitti relata os
itens Apreciação do relatório de gestão da FUNDEP 2013; Avaliação de desempenho FUNDEP
biênio 2013/2014 e Autorização para recredenciamento da FUNDEP como fundação de apoio
da UFABC em bloco. Informa que a FUNDEP acompanha a UFABC desde o início,
explicando que, anteriormente, o credenciamento era efetuado por 2 anos e prorrogado pelo
mesmo período. Atualmente, porém, o credenciamento é anual e conta com diversos
procedimentos, o que torna processo moroso. Após apresentar a avaliação de desempenho,
informa ser favorável à aprovação do item. Após elucidações e comentários, o relatório de
gestão da FUNDEP é encaminhado para votação e aprovado com 5 votos contrários e 8
abstenções. Em seguida, vota-se a avaliação de desempenho FUNDEP biênio 2013/2014.
Aprovada com 1 voto contrário e 9 abstenções. Por fim, vota-se a autorização para
recredenciamento da FUNDEP como fundação de apoio da UFABC. Aprovada com 1 voto
contrário e 6 abstenções. Expediente: Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de
pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação. Professor Dalpian passa a palavra para a
professora Luciana Pereira, coordenadora pro tempore, que relata o histórico, fundamentação,
foco nas mudanças tecnológicas e linhas de pesquisa da proposta, que dividem-se em “Design
da Tecnologia e da Engenharia” e “Gestão da Tecnolgia e da Inovação”. Segue à caracterização
do curso pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES):
“Nome do programa: Engenharia & Gestão da Inovação; área básica: interdisciplinar; área de
avaliação: Engenharia, Tecnologia e Gestão; câmara temática: III; níveis: mestrado acadêmico
e doutorado.” Após apresentação, professor Klaus lembra que o plano desse curso já foi
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aprovado pelo ConsEPE e que a discussão refere-se ao interesse da UFABC em ter esse curso.
Em discussão, diversos conselheiros tecem comentários e solicitam esclarecimentos referentes
a: 1) o perfil do egresso; 2) o objetivo do programa; 3) o espaço físico para implementação do
curso; 4) o perfil de demanda pelo curso; 5) o estabelecimento de comitê de área adequado; 6)
a relação do curso com os BIs da UFABC; 7) impacto do curso na carga didática de docentes; e
8) prazo de submissão à CAPES. Professor Dalpian informa que o prazo para envio é o dia 25
de julho. Já o aumento na carga didática é mínimo, em média de 4 disciplinas por quadrimestre,
ou seja, 40 créditos por ano. Quanto ao egresso, trata-se de um profissional novo, que será bem
aceito pelo mercado. Acrescenta haver muito espaço na pós-graduação para a
interdisciplinaridade, que podem ser preenchidos por esse curso. No tocante ao número de
ingressantes, demanda por bolsas, laboratórios e espaço físico/infraestrutura, informa que o
plano de gestão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI) preveem um aumento no
número de alunos da pós- graduação e o projeto está de acordo com esses planos. Acerca da
infraestrutura, explica que, serão utilizados os espaços já disponíveis e os que estão sendo
construídos. Não havendo mais inscritos, acorda-se que o item irá para a Ordem do Dia da
próxima sessão ordinária. Professor Klaus comunica que, haverá continuação desta sessão no
dia 1º de abril. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a
presença de todos e encerra a sessão às 18h25. ---------------------------------------------------------Ao 1° dia do mês de abril do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 1 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A,
Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realizou-se a continuação da I sessão ordinária do
Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2014, previamente convocada e presidida
pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros:
Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pósgraduação; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências
Sociais Aplicadas (CECS); Aryanne Tofanello de Sousa, representante discente de pósgraduação; Charles Morphy D. Santos, representante suplente docente do Centro de Ciências
Naturais e Humanas (CCNH); Daniel Zanetti de Florio, representante docente do CECS;
Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo de Moraes Gregores,
representante docente do CCNH; Elber Pergentino Almeida, representante discente de
graduação; Fábio Augusto Barcelos Teixeira, representante discente de graduação; Flávio da
Silva Nogueira, representante dos técnicos administrativos; Gustavo Adolfo Galati, pró-reitor
de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Henrique de Abreu Piccolo, representante dos
técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH;
Humberto Naoyuki Yoshimura, pró-reitor de pesquisa; Igor Leite Freire, representante docente
do CMCC; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de pós-graduação; Jeverson
Teodoro Arantes Junior, representante docente do CECS; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior,
representante dos técnicos-administrativos; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de
graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Lucia Regina Horta
Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Marcelo Augusto Christoffolete,
representante docente do CCNH; Maria de Lourdes Merlini Giuliani, representante suplente
docente do CMCC; Raphael Yokoingawa Camargo, representante suplente docente do CMCC;
Raquel de Almeida Ribeiro, representante docente do CCNH; Ricardo de Souza Moretti,
representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari,
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representante suplente docente do CECS; Ruth Ferreira Santos Galduroz, representante docente
do CMCC; Silas de Melo Furtado, representante discente de graduação; Vitor Emanuel
Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Wauber
Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, representante discente de graduação e Wesley Gois,
representante docente do CECS. Ausências justificadas: Alexsandro Cardoso Carvalho,
representante dos técnicos administrativos; Eduardo de Camargo Oliva, representante da
comunidade civil e Luciana Zaterka, representante docente do CCNH. Ausentes: Guiou
Kobayashi, representamte docente do CMCC, Natasha Almeida Macedo, representante da
comunidade civil e Vladislav Kupriyanov, representante docente do CMCC. Não votantes:
Soraya Cordeiro; secretária-geral e Aline Regina Bella, chefe da Divisão de Conselhos em
exercício. Apoio: Aline Santiago Barboza, Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani,
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Não votantes: Gabriel Vinholi de Araújo,
Guilherme A. Gomes dos Santos e Paloma Breit dos Santos, representantes suplentes discentes
de graduação. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre
a sessão às 14h12. Após notificação do professor Annibal Hetem acerca do falecimento do pai
do vice-diretor do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas (CECS), Marcelo
Modesto, professor Klaus, solicita um minuto de silêncio, a fim de expressar os pesares do
Conselho. Expediente: Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de
eventos comunitários com consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC e Minuta de
Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários sem consumo
de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC. Pelo fato de ambos os itens serem correlatos,
serão relatados em bloco. O pró-reitor da ProAP, Gustavo Galati, expõe o contexto histórico
das minutas e as discussões que culminaram no encaminhamento para a pauta do ConsUni.
Alguns conselheiros relatam experiências pessoais acerca da organização de eventos dentro e
fora da UFABC, e são apontados os seguintes questionamentos e sugestões: 1) estipulação de
prazo mínimo de resposta por parte da ProAP e de um período para que sejam feitas as devidas
adequações acerca dos quesitos que impediriam a execução do evento; 2) melhor conceituação
de “evento” e delimitação objetiva dos tipos de eventos e seus requisitos; 3) supressão da
proibição de utilização de logomarcas em itens do evento, uma vez que a falta de patrocínio
inviabilizaria a realização de diversos eventos; 4) maior clareza acerca da questão das bebidas
alcoólicas de alto e baixo teor, quanto à sua distinção, bem como a diferenciação, se houver, de
regras para eventos com bebidas dos dois teores alcoólicos; 5) melhor definição sobre os
espaços físicos que serão regulamentados por essas resoluções; 6) delimitar, com base no tipo
de evento, a participação ou não de membros externos à comunidade universitária; 7) maior
prazo para o armazenamento de consumíveis utilizados nos eventos; 8) criação de regras gerais
para cada espaço que poderá ser utilizado para eventos. Com o intuito de dinamizar as
deliberações quando o item figurar na Ordem do Dia, Galati solicita aos conselheiros que
encaminhem suas propostas, via e-mail, para que essas sejam incorporadas ao documento. Não
havendo mais inscritos, professor Klaus pondera terem sido ricas as discussões e afirma que os
itens retornarão na Ordem do Dia da próxima reunião. Como nenhum dos participantes
desejasse fazer uso da palavra, o reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
15h48. Do que para constar, nós, Aline Regina Bella, chefe da Divisão de Conselhos em
exercício, Aline Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, assistentes em administração da
Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a
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presente Ata aprovada pelo presidente, professor Klaus Capelle e pelos demais presentes à
sessão.

Aline Regina Bella
Chefe da Divisão de Conselhos
em exercício

Aline Santiago Barboza
Assistente em Administração

Daniely Dias Campos
Assistente em Administração

Thiene Pelosi Cassiavillani
Assistente em Administração

Soraya Cordeiro
Secretária-geral

Klaus Capelle
Reitor
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