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Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2014, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, na 1 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 2 
andar, Bangu, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) 3 
da UFABC do ano de 2014, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor, 4 
Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 5 
Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos administrativos; André Eterovic, 6 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Annibal Hetem 7 
Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 8 
Aryanne Tofanello de Sousa, representante discente de pós-graduação (até as 16h); Carlos 9 
Triveno Rios, representante suplente docente do CECS; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; 10 
Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS; Edson Pimentel, diretor do Centro de 11 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo de Camargo Oliva, representante da 12 
comunidade civil (até as 16h); Eduardo de Moraes Gregores, representante docente do CCNH; 13 
Elber Pergentino Almeida, representante discente de graduação; Érica Gislaine A. de Miranda, 14 
representante discente suplente de pós-graduação (a partir das 16h); Fábio Augusto Barcelos 15 
Teixeira, representante discente de graduação (até as 16h); Flávio da Silva Nogueira, 16 
representante dos técnicos administrativos; Gabriel Vinholi de Araújo, representante suplente 17 
discente de graduação; Guiou Kobayashi, representante docente do CMCC; Gustavo Adolfo 18 
Galati, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-19 
reitor de pós-graduação;  Harki Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Herculano da Silva Martinho, 20 
representante docente do CCNH; Jeverson Teodoro Arantes Júnior, representante docente do 21 
CECS; José Carlos Dugo,  pró-reitor adjunto de administração; Luciana Zaterka, representante 22 
docente do CCNH; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcelo 23 
Augusto Christoffolete, representante docente do CCNH; Paloma Breit dos Santos,  24 
representante suplente discente de graduação (a partir das 16h); Raphael Yokoingawa de 25 
Camargo, representante docente do CMCC; Ricardo Moretti, representante docente do CECS; 26 
Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari, representante docente do CECS; 27 
Ruth Ferreira Galduroz, representante docente do CMCC; Valterbásio de Araújo Alves, 28 
representante suplente dos técnicos administrativos; Vanessa Elias de Oliveira, pró-reitora 29 
adjunta de graduação; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e 30 
desenvolvimento institucional; Vladislav Kupriyanov, representante docente do CMCC; Wauber 31 
Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, representante discente de graduação; Wesley Góis, 32 
representante docente do CECS.  Ausências Justificadas: Igor Leite Freire, representante 33 
docente do CMCC. Ausentes: Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de pós-34 
graduação; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior, representante dos técnicos administrativos; 35 
Natasha Almeida Macedo, representante da comunidade civil; Raquel de Almeida Ribeiro, 36 
representante docente do CCNH; Não-votantes: Carla Cristiane Paz Félix, substituta oficial do 37 
pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Fabiane Alves, chefe da Divisão de 38 
Conselhos; Guilherme Afonso Gomes dos Santos, representante suplente discente de graduação; 39 
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Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora adjunta de pesquisa; Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio 40 
administrativo:  Elaine Regina Sampaio, Janine Tonin e Natália Paranhos, assistentes em 41 
administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após 42 
cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h10, com os Informes da  Reitoria: 1) professor 43 
Klaus submete o nome do professor Harki Tanaka como pró-reitor de pesquisa; comunica que 44 
professor Humberto Yoshimura solicitou sua exoneração do cargo por motivo de saúde. Lê a 45 
carta com o pedido do professor Humberto: “Caro reitor, professor Klaus Capelle, conforme 46 
nossas conversas anteriores, gostaria de lhe solicitar a minha exoneração do cargo de pró-reitor 47 
de pesquisa por motivos de saúde. Também gostaria de lhe solicitar, pelos mesmos motivos, a 48 
substituição da minha indicação como representante do Conselho Técnico Científico da 49 
Associação Parque Tecnológico de São Bernardo do Campo. Qualquer dúvida, por favor, 50 
contate-me. Grato. Atenciosamente, Humberto N. Yoshimura.” Em seguida, lê sua própia carta 51 
pela qual anunciou a indicação de professor Harki: “Caros colegas, na semana passada, o 52 
professor Humberto Yoshimura pediu exoneração do cargo de pró-reitor de pesquisa, por 53 
motivos de saúde. Todos nós conhecemos a dedicação e a competência do professor Humberto. 54 
Pessoalmente, pude me convencer dessas qualidades do Humberto quando ele assumiu, ainda na 55 
gestão Waldman, o então Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFABC e logo logrou dar 56 
nova vida à gestão da inovação tecnológica na UFABC. Em seguida, o professor Humberto teve 57 
papel fundamental na transformação bem-sucedida do NIT em Agência de Inovação, setor que, 58 
sob sua liderança, cresceu e multiplicou suas atividades dentro e fora da Universidade. Com a 59 
mesma dedicação e o mesmo profissionalismo, professor Humberto iniciou seu trabalho na Pró-60 
Reitoria de Pesquisa. A perda da participação do professor Humberto é significativa para nossa 61 
equipe e para a UFABC. Em nome da Universidade, agradeço ao colega Humberto por todas 62 
suas inúmeras contribuições para a gestão da inovação e da pesquisa na UFABC. Em meu 63 
próprio nome, agradeço ao amigo Humberto pelo trabalho que realizamos juntos nos últimos 64 
anos. Informo que convidei o professor Harki Tanaka para assumir como pró-reitor de pesquisa 65 
pro tempore. Na próxima reunião do ConsUni, prevista para junho, essa nomeação será 66 
submetida aos conselheiros para aprovação, conforme regulamentado no Estatuto da UFABC. O 67 
professor Harki Tanaka tem uma formação extremamente interdisciplinar, com graduação em 68 
engenharia de eletrônica (ITA), outra graduação em medicina (USP), mestrado em informática 69 
(Kiyushu University) e doutorado em medicina (USP). Ele ainda tem larga experiência como 70 
pesquisador, consultor e gestor na iniciativa privada, junto a empresas de alta tecnologia. Na 71 
UFABC ele atualmente é coordenador do curso de engenharia biomédica. Desejamos boa sorte 72 
ao colega Humberto na retomada das suas atividades de professor e pesquisador, e damos as 73 
boas-vindas ao colega Harki como novo membro da nossa equipe, com a qual ele tem muito a 74 
contribuir. Um grande abraço para todos, Klaus”. Em seguida, professor Klaus solicita ao 75 
professor Harki que se ausente da sala de modo que seu nome seja submetido à votação. Solicita 76 
ainda que os pró-reitores e pró-reitores adjuntos presentes abstenham-se da votação. Na 77 
sequência, a indicação é aprovada com 8 abstenções; 2) submete também para apreciação do 78 
ConUni, o Relatório da Reserva Técnica Institucional FAPESP vigente no período de 79 
outubro/2011 a março/2014, contextualizando que, pelo fato de os valores de 2010, execução 80 
2011, não terem sido ainda descentralizados, como ocorre atualmente, e terem sido aprovados 81 
pela Reitoria, a apreciação pelo Conselho faz-se necessária. Não havendo manifestações, o 82 
relatório é submetido à votação e aprovado por unanimidade; 3)  informa sobre a excelente 83 
colocação obtida pela UFABC no  Brazilian Research Ranking (BRR), elaborado pelo Centre 84 
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for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, Holanda. Destaca a 85 
importância dessa colocação, uma vez que o banco de dados utilizado, nesse caso, foi 86 
completamente diferente do utilizado em rankings anteriores em que a UFABC obteve boa 87 
colocação, dando a ela grande credibilidade. Outro aspecto interessante sobre esse ranking é que, 88 
pela primeira vez, a UFABC apareceu bem colocada no quesito da interação com o setor 89 
produtivo; 4) comunica que recebeu convite da presidente Dilma Roussef para participar de uma 90 
reunião em Brasília para tratar da segunda fase do Programa “Ciência sem Fronteiras”, a ocorrer 91 
na manhã seguinte, não podendo, portanto, permanecer até o término da presente sessão do 92 
ConsUni. Informes dos Conselheiros: 1) Gabriel de Araújo chama atenção para o fato de a 93 
pauta da sessão não ter sido disponibilizada no site da UFABC. Informa que foi fundado o 94 
primeiro Centro Acadêmico da UFABC, o Centro Acadêmico de Engenharia de Gestão, 95 
agradecendo a presença dos professores Klaus Capelle e Annibal Hetem no evento. Parabeniza a 96 
coordenação do BC&T pelos debates acerca da reformulação do curso. A pedido do 97 
representante dos discentes de graduação, Silas de Melo Furtado, relata resistência dos docentes 98 
quanto à presença de representantes discentes na reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 99 
de Engenharia de Gestão, considerando o fato um contrasenso, uma vez que a UFABC faz 100 
públicas as reuniões da maioria de seus colegiados. Apresenta trechos dos relatórios das 101 
pesquisas realizadas junto aos alunos, ao fim de cada quadrimestre, a fim de avaliar docentes e 102 
disciplinhas. Argumenta que as reclamações e comentários feitos em cada quadrimestre foram 103 
muito parecidos, o que demonstra que os problemas não estão sendo sanados. Solicita agilidade 104 
na criação da Ouvidoria da UFABC, citando fatos vividos por alunos. Por fim, relata falta de 105 
apoio da Universidade às entidades estudantis, salientando a importância delas na divulgação da 106 
UFABC ao público externo. Professor Klaus informa que a Reitoria já está trabalhando na 107 
criação da Ouvidoria e em uma Resolução do ConsUni que regulamentará o reconhecimento das 108 
entidades estudantis da UFABC. A secretária-geral, Soraya Cordeiro, justifica a não 109 
disponibilização da pauta da sessão na página da UFABC, em tempo hábil, pelo fato dos 110 
servidores da Divisão de Conselhos que cuidam desse trabalho terem aderido a greve dos 111 
técnicos administrativos; 2) o representante discente de graduação, Wauber, relata caso de 112 
assédio moral sofrido por um funcionário terceirizado no câmpus de São Bernardo do Campo, 113 
informando que o caso será encaminhado à Reitoria para apuração. Ainda, solicita que não sejam 114 
colocadas catracas no acesso daquele câmpus. Por fim, solicita que não seja fechada a entrada ao 115 
câmpus pela Rua Arcturus, uma vez que grande parte dos comércios e moradias estudantis no 116 
entorno do câmpus estão nela situados. Professor Klaus afirma que o fechamento do referido 117 
acesso é apenas um boato e afirma que isso não ocorrerá; 3) professor Vitor Marchetti solicita a 118 
promoção do item 4 do Expediente, que trata da previsão orçamentária 2015, para a Ordem do 119 
Dia, dada a urgência de sua aprovação, uma vez que há um calendário do governo federal que 120 
deve ser cumprido. Em discussão, propõe-se que a solicitação de professor Vitor seja aprovada 121 
condicionada à apresentação de detalhamentos do documento. Em votação, a proposta é 122 
aprovada com 25 votos favoráveis, 9 contrários e 2 abstenções. O item passa a ser o 5º da Ordem 123 
do Dia; 4) professor Daniel Pansarelli relata o sucesso do evento “UFABC para Todos”, que 124 
ocorreu pela primeira vez no câmpus de São Bernardo do Campo e contou com um aumento 125 
significativo de atividades desenvolvidas, assim como do número de participantes. Agradece a 126 
todos que contribuíram para o sucesso do evento. Ainda, relata a realização de um workshop na 127 
UFABC com artistas e dirigentes artísticos para discutir quais equipamentos serão adquiridos 128 
para o teatro do câmpus Santo André. Avalia positivamente o encontro e afirma que ainda 129 
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ocorrerão outros workshops com diferentes públicos internos e externos. Comunica a publicação 130 
do resultado parcial do Edital do Programa de Extensão Universitária (ProExt) do Ministério da 131 
Educação (MEC), em que, dos 15 projetos ou programas inscritos pela UFABC, 9 foram 132 
classificados e, desses, 8 obtiveram nota final superior a 70 pontos, o que lhes dá muito boas 133 
chances de serem financiados. Informa que, em uma parceria entre as Pró-Reitorias de 134 
Graduação (ProGrad) e de Extensão (ProEx) foram formuladas três propostas de cursos de 135 
capacitação para professores da educação básica, que estão sob avaliação do MEC. Ainda por 136 
meio da parceira entre as pró-reitorias, comunicou que a UFABC passa a fazer parte do Pacto 137 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Relata, também, avanço nas discussões entre a 138 
ProEx, Prefeitura Universitária (PU) e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 139 
Afirmativas (ProAP) acerca da construção de mecanismo para operacionalizar a realização de 140 
eventos na UFABC, caso as resoluções em pauta que tratam do tema sejam aprovadas nesta data; 141 
6) professor Douglas Cassiano justifica a solicitação para que os resentantes discentes não 142 
participassem da reunião do NDE da Engenharia de Gestão. Informa que a entidade é nova na 143 
UFABC e ainda não conta com disciplinamento interno e  realizar-se-ia uma consulta entre os 144 
membros para verificar se os alunos poderiam participar, a partir da próxima reunião; 6) o 145 
representante discente de graduação, Fábio Teixeira, alerta para a falta de segurança no entorno 146 
da UFABC, solicitando que medidas sejam tomadas. Demonstra sua preocupação quanto à 147 
utilização das catracas, uma vez que não conhece os planos de fuga em caso de emergência e 148 
catracas bloqueadas seriam um impeditivo em caso de necessidade de evacuação do prédio.  149 
Quanto ao orçamento, gostaria que fosse apresentado como ocorreu sua elaboração, uma vez que 150 
a responsabilidade por ele é dos membros do ConsUni. Professor Klaus informa que, em casos 151 
de emergência, as catracas são liberadas automaticamente. Ainda, com relação à segurança, 152 
informa que solicitou pessoalmente ao prefeito de Santo André o aumento no efetivo do 153 
policiamento e melhoria na iluminação no entorno do câmpus, tendo sido assegurado que as 154 
solicitações serão acatadas, porém, sem um prazo específico; 7) professor Dalpian informa que a 155 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) adotou novo sistema de matrícula dos alunos regulares 156 
dos cursos de pós-graduação, que elimina os formulários em papel e traz mais celeridade ao 157 
processo. Comunica que a ProPG está em processo de preenchimento da Plataforma Sucupira, 158 
junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para avaliação 159 
da pós-graduação. Por fim, comunica a escolha do professor Wagner Carvalho para coordenação 160 
do projeto de Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), que oferece 20 bolsas para que 161 
doutorandos realizem seus projetos junto a indústrias. Acrescenta que, no dia 3 de julho, a 162 
UFABC receberá a visita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 163 
(CNPq) para acompanhamento desse projeto. Professor Klaus salienta que tal projeto só está 164 
presente na UFABC, que recebeu a incumbência realizá-lo como um programa piloto; 8) o 165 
representante servidores dos técnicos administrativos, Alexsandro Carvalho, informa sobre o fim 166 
da paralização da categoria, decidido em assembleia ocorrida pela manhã, porém, pelas 167 
reinvidicações locais, a categoria optou por manter-se em estado de mobilização e greve. 168 
Comunica a mudança da Coordenação Geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades 169 
Federais do ABC (SinTUFABC); 9) professor Ronei Miotto apresenta proposta de moção de 170 
apoio ao reajuste das bolsas-auxílio de estagiários a ser encaminhada ao Ministério do 171 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Após sugestões de aprimoramento do texto, a 172 
proposta é encaminhada para votação.  Aprovada com 1 abstenção. Ordem do dia: Ata da I 173 
sessão ordinária de 2013, realizada nos dias 25 de março e 1º de abril de 2014. Não havendo 174 
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discussão, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. Minuta de 175 
Resolução que aprova a criação do curso de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da 176 
Inovação. Professor Luiz Rozante apresenta parecer favorável à aprovação, ressaltando a 177 
necessidade de alguns ajustes no texto a ser inserido no Aplicativo para Proposta de Novos 178 
Cursos (APCN), em especial, no tocante à infraestrutura. Em discussão, alguns conselheiros 179 
retomam pontos discutidos no Expediente, os quais são esclarecidos pela área demandante. Após 180 
votação, a criação do curso é aprovada com 29 votos favoráveis, 3 abstenções e 1 voto contrário, 181 
declarado pelo professor Marcelo Christoffolete, por considerar que diversas considerações 182 
realizadas no Expediente não foram contempladas. Minuta de Resolução que regulamenta as 183 
condições para realização de eventos comunitários com consumo de bebidas alcoólicas nos 184 
câmpus da UFABC. Professor Douglas apresenta parecer favorável à aprovação e elenca 185 
sugestões de aprimoramento. Após debates e argumentações são propostas as seguintes 186 
alterações: 1) quanto aos prazos: a) Art.1°, parágrafo 1° - A antecedência mínima para consulta 187 
de disponibilidade do espaço, feita na Prefeitura Universitária (PU), passa a ser 25 dias. Proposta 188 
aprovada;  b) Art.1°, parágrafo 2° - O prazo para informar o solicitante sobre a disponibilidade 189 
do espaço passa a ser 10 dias após o envio da proposta. Proposta aprovada; c) Art. 5° - Para 190 
armazenamento de bebidas destinadas ao evento, autorizado pela PU, o prazo passa a ser 3 dias 191 
antes e 3 dias após o evento, desde que não ocupem área comum e estejam sob responsabilidade 192 
do demandante. Proposta aprovada com 7 abstenções; 2) Art.4°, parágrafo 3° - Supressão da 193 
palavra barracas. Proposta acatada pela área demandante; 3) em relação à fiscalização dos 194 
eventos: a) a ProAP deve ser o órgão fiscalizador. Proposta rejeitada com 19 votos contrários, 7 195 
favoraveis e 4 abstenções; b) A PU deve ser o órgão fiscalizador. Proposta rejeitada, com 18 196 
votos contrários, 3 favoraveis e 9 abstenções. Logo, quanto à fiscalização permanece a regra 197 
geral do texto original;  4) Art. 1°, parágrafo 3° - Para os eventos realizados pela Reitoria ou 198 
Diretorias de Centros são dispensados formulários, bastando a anuência do respectivo dirigente e 199 
comunicação à PU em caso de uso da área comum. Findas as propostas de emenda, o documento 200 
como um todo é encaminhado para votação aprovado com 3 votos contrários e 7 abstenções. 201 
Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários sem 202 
consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC. Professor Douglas apresenta parecer 203 
favorável à aprovação do documento, com alterações. Após discussões a votação encerra-se com 204 
a aprovação do documento, considerando as mesmas alterações aprovadas para a minuta que 205 
regulamenta as condições para realização de eventos comunitários com consumo de bebidas 206 
alcoólicas, com 6 votos contrários e 3 abstenções. Previsão Orçamentária 2015. Professor Vitor 207 
explica que os valores que constam na planilha apresentada aos conselheiros  foram construídos 208 
de maneira democrática por todas as áreas, por meio de seus Agentes de Planejamento (AP). 209 
Acrescenta haver, na solicitação, um acréscimo de 118% do valor concedido para o ano de 2014, 210 
mas acredita que se tenha ferramentas para explicar esse aumento, uma vez que a Universidade 211 
encontra-se em processo acelerado de expansão. Diversos conselheiros manifestam a opinião de 212 
que os dados fornecidos são insuficientes para uma tomada de decisão, ao que professor Vitor 213 
responde que os dados enviados ao MEC, neste momento, são ainda mais resumidos e que os 214 
valores referem-se apenas ao que será solicitado, de acordo com as demandas de cada área, não 215 
ao que será executado. Questiona-se, também, se haverá corte das bolsas estudantis fornecidas 216 
pela ProAP ao que a conselheira Carla Félix responde que não haverá corte nas bolas da ProAP e 217 
enfatiza que o número de bolsas será mantido, mas não será possível o aumento na oferta para o 218 
próximo ano. Após discussão, propõe-se a aprovação do item, condicionada ao envio de 219 
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detalhamentos que esclareçam os valores apresentados aos conselheiros. Em votação, o item é 220 
aprovado com 21 votos favoráveis, 3 contrários e 3 abstenções. Considerando o avançado das 221 
horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em continuação da sessão a ser realizada 222 
no dia 1º de julho de 2014, às 14h. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, 223 
o vice-reitor, professor Dácio Matheus, agradece a presença de todos e encerra a sessão às 224 
18h08. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 225 
Ao 1º dia do mês de julho do ano de 2014, no horário das 14h na sala dos Conselhos, na 226 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 227 
andar, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho 228 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2014, previamente convocada e presidida pelo 229 
magnífico reitor, professor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: 230 
Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos administrativos; André Eterovic, 231 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Annibal Hetem 232 
Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 233 
Aryanne Tofanello de Sousa, representante discente de pós-graduação; Daniel Pansarelli, pró-234 
reitor de extensão; Daniel Zanetti de Florio, representante docente do CECS; Debora Maria 235 
Medeiros, representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 236 
(CMCC); Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS; Edson Pimentel, diretor do 237 
CMCC; Eduardo de Moraes Gregores, representante docente do CCNH; Fábio Augusto Barcelos 238 
Teixeira, representante discente de graduação; Flávio da Silva Nogueira, representante dos 239 
técnicos administrativos; Gustavo Adolfo Galati, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 240 
afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Henrique de Abreu Piccolo, 241 
representante dos técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, representante docente 242 
do CCNH;  Igor Leite Freire, representante docente do CMCC; Jeverson Teodoro Arantes 243 
Junior, representante docente do CECS; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior, representante dos 244 
técnicos administrativos; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Luciana 245 
Zaterka, representante docente do CCNH; Luiz Carlos Rozante, representante docente do 246 
CMCC; Marcela Ramos Sorelli, pró-reitora adjunta de pesquisa; Marcelo Augusto 247 
Christoffolete, representante docente do CCNH; Raphael Yokoingawa de Camargo, 248 
representante docente do CMCC; Raquel de Almeida Ribeiro, representante docente do CCNH; 249 
Ricardo de Sousa moretti, representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; 250 
Ronny Calixto Carbonari, representante docente do CECS; Vanessa Elias de Oliveira, pró-reitora 251 
adjunta de graduação; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e 252 
desenvolvimento institucional. Vladislav Kupriyanov, representante docente do CMCC; Wauber 253 
Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, representante discente de graduação; e Wesley Góis, 254 
representante docente do CECS. Ausências justificadas:  Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 255 
Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Ausentes: Elber Pergentino 256 
Almeida, representante discente de graduação; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente 257 
de pós-graduação; Natasha Almeida Macedo, representante da comunidade civil; Silas de Melo 258 
Furtado, representante discente de graduação. Não-votantes: Fabiane Alves, chefe da Divisão de 259 
Conselhos; Soraya Cordeiro, secretária-geral; Thales Sousa, presidente da Comissão Permanente 260 
de Pessoal Docente (CPPD). Apoio administrativo: Elaine Regina Sampaio, Natália Paranhos e 261 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum 262 
legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h07 e comunica 263 
que foram encaminhadas as planilhas com os detalhamentos da elaboração da previsão 264 
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orçamentária para o ano de 2015 aos conselheiros, conforme acordado na sessão ocorrida no dia 265 
24 de junho. Justifica a ausência de professor Dácio, que se encontra em período de férias e 266 
convida o professor Ricardo de Sousa moretti para compor a Mesa. Composição das Comissões 267 
Examinadoras, bem como escolha dos respectivos presidentes, responsáveis pela condução do 268 
processo de progressão funcional de professor Adjunto IV para professor Associado I. Professor 269 
Thales explica que as Comissões Examinadoras, atualmente, podem ser compostas apenas por 270 
professores titulares e procura-se selecionar um docente de cada Centro, de modo a se manter a 271 
lisura do processo. Porém, além de o número de professores titulares ser reduzido e não ser o 272 
mesmo em cada Centro, por vezes, dois docentes do mesmo Centro participam de uma única 273 
Comissão. Após discussões, propõe-se a passagem do item para Ordem do Dia. Aprovado com 1 274 
abstenção declarada do professor Gustavo Dalpian, que será avalidado por uma das bancas 275 
aprovadas. Após considerações, o item é encaminhado para votação. Aprovado com 5 276 
abstenções. Neste momento, professor Klaus propõe um Ato Decisório do ConsUni que delega à 277 
CPPD a competência de nomear Comissões Examinadoras responsáveis pela condução do 278 
processo de promoção de professor Adjunto IV para professor Associado I, facultando à 279 
Comissão a nomeação de professores Associados para essas Comissões. Elaborado o texto pela 280 
Secretaria-Geral, a proposta é encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. Minuta de 281 
Resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes 282 
com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor associado, do quadro 283 
permanente da UFABC. Professor Thales destaca os pontos mais relevantes da minuta: maior 284 
autonomia da CPPD para a composição de Comissões Examinadoras;  possibilidade de 285 
professores Associados comporem essas Comissões e a análise posterior da CPPD quanto aos 286 
trabalhos da Comissão delegada, com o objetivo de detectar quaisquer anormalidades na 287 
avaliação. Em discussão, os conselheiros elencam as seguintes propostas de critérios para o 288 
acesso: 1) obrigatoriedade de o docente ter lecionado e orientado no período; 2) ter demonstrado 289 
capacidade de captar recursos para a UFABC; 3) obrigatoriedade da participação de docentes em 290 
atividades de extensão; 4) alteração no parágrado único do art. 7º, de modo a contemplar os 291 
docentes ocupantes de cargos de direção cuja conversão de carga didática em carga 292 
administrativa seja inferior a 100%; 5) alteração do limite  para a solicitação de abertura do 293 
processo de 60 dias prévios à data em que o docente completar o interstício mínimo para 294 
progressão para 90 dias; 6) supressão das referências, no texto, à Resolução ConsUni nº 37; 7) 295 
inclusão de novos critérios referentes a toda atuação do docente na UFABC, não apenas ao seu 296 
último interstício de avaliação. Findas as discussões, o assunto retornará na Ordem do Dia da 297 
próxima sessão ordinária. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 298 
37, que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de 299 
progressão funcional, dentro de uma mesma classe. Professor Thales expõe a necessidade de 300 
alteração da Resolução ConsUni nº 37, devido às alterações na legislação introduzidas pela 301 
aprovação da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que trata da Carreira do Magistério 302 
Superior. Explica sobre a avaliação de desempenho e as mudanças propostas em cada um dos 5 303 
campos: 1) Atividades de Ensino; 2) Atividades de Pesquisa; 3) Atividades de Extensão; 4) 304 
Atividades Administrativas; e 4) Outras Atividades Relevantes. Durante a discussão são 305 
apresentadas as seguintes sugestões: 1) a coordenação de disciplina deve ser uma atividade 306 
administrativa pontuada; o relator esclarece haver disciplinas ministradas por apenas um 307 
docente, que torna-se automaticamente o seu coordenador, não considerando que esses casos 308 
deveriam ser pontuados; 2) aceitação do Curriculum Lattes como documento comprobatório, 309 



 

8 

 

uma vez que a veracidade dos dados nele imputados estão sob pena da lei; 3) Campo II, item 12 - 310 
Artigo de pesquisa aceito ou publicado por periódico indexado com ISSN, Qualis B3, B4, B5 ou 311 
C, podendo ser utilizado por única vez para fins de progressão funcional. Para esse tema, foram 312 
sugeridas três alternativas: a) minorar de 15 para 10 pontos; b) pontuar-se somente artigos 313 
publicados; c) pontuar-se somente artigos aceitos – as propostas serão estudadas pela CPPD; 4) 314 
Campo II, item 13: artigo de pesquisa aceito ou publicado por periódico indexado com ISSN, 315 
que não se enquadrem nos Itens 10, 11 e 12, podendo ser utilizado por única vez para fins de 316 
progressão funcional: minorar de 10 para 5 pontos; 5) Campo II, item 16: trabalho completo 317 
publicado em anais de reunião científica: minorar de 10 para 5 pontos; 6) possibilitar pontuação 318 
de artigos não contemplados pelos itens 10, 11 e 12 desde que tenham sido publicados em revista 319 
paga; 7) Art.1° - Verificar formatação; 8) Campo II – itens 17 e 18 serem suprimidos em razão 320 
da existência dos itens 5 e 6 – sugere-se que a pontuação seja concedida somente uma vez para 321 
atividade de orientação; 9) Anexo III - limites de redução para pontuações mínimas constantes 322 
dos incisos II e III do Art. 4°: Prefeito Universitário e Coordenador do NTI: redução de 100%; 323 
10) Campo III – itens 2 e 3: supressão da expressão lato sensu; 11) alterações na fórmula da 324 
expressão constante no campo I; 12) Campo III: a) as atividades aqui pontuadas devem ser no 325 
âmbito da extensão universitária; b) Art. 4º. Inciso III – acrescentar a redação: “não podendo 326 
obter pontuação igual a zero em nenhum desses campos”; 13) reavaliar o documento visando 327 
incentivar os docentes a ministrarem aulas nos Bacharelados Interdisciplinares (BI). Findas as 328 
discussões, o relator esclarece que as sugestões serão avaliadas pela CPPD. Professor Klaus, 329 
considerando que o assunto não sinaliza convergir para um consenso, informa que o documento 330 
permanecerá no Expediente da próxima sessão. No ensejo, esclarece que o ConsEPE aprovou, 331 
em sua última sessão ordinária, a Resolução nº 177 que regulamenta a conversão de carga 332 
didática em carga administrativa para docentes da UFABC ocupantes de cargos administrativos. 333 
Também informa que, com o intuito de estudar a criação de cursos na UFABC, a Reitoria 334 
organizará um simpósio aberto à comunidade acadêmica, bastando que os interessados 335 
inscrevam-se para participarem. Minuta de Resolução que regulamenta a chamada pública para 336 
redistribuição de docentes de outras IFES para a UFABC. Professor Dalpian apresenta o 337 
histórico e a atual situação da UFABC em relação à quantidade de vagas não preenchidas para 338 
docentes. Pontua os benefícios que traria à UFABC uma redistribuição de docentes de outras 339 
IFES e que esse tipo de captação já vem ocorrendo na UFABC. Nesse sentido, a chamada 340 
pública daria visibilidade ao processo. Em discussão, a iniciativa é parabenizada e são realizadas 341 
as seguintes sugestões: a) incentivar o ingresso de docentes nas categorias mais baixas; b) definir 342 
critério que selecione somente aqueles docentes com o perfil desejado para a determinada vaga; 343 
c) sempre exigir projeto de pesquisa; d) cada candidato interessado deve informar sua área de 344 
atuação. Professor Dalpian esclarece que a intenção é que a primeira chamada seja ampla, para 345 
que todos tenham acesso e que essa chamada não desobriga a passagem do assunto pela 346 
Comissão de Vagas. Findas as discussões, professor Klaus informa que o assunto retornará na 347 
Ordem do Dia da próxima sessão. Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da 348 
pauta serão apreciados em continuação da sessão a ser agendada. Como nenhum dos 349 
participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos, e encerra a 350 
sessão às 18h07. ------------------------------------------------------------------------------------------------  351 
Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 352 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 353 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho 354 
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Universitário (ConsUni) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo magnífico 355 
reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 356 
Matheus, vice-reitor; Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos administrativos; 357 
André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 358 
Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 359 
Aplicadas (CECS); Edson Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 360 
(CMCC); Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Fábio Augusto 361 
Barcelos Teixeira, representante discente de graduação; Flávio da Silva Nogueira, representante 362 
dos técnicos administrativos; Francisco de Assis Zampirolli, representante suplente docente do 363 
CMCC; Gabriel Vinholi de Araújo, representante discente de graduação; Gustavo Adolfo Galati, 364 
pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor 365 
de pós-graduação; Harki Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Henrique de Abreu Piccolo, 366 
representante dos técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, representante docente 367 
do CCNH; Igor Leite Freire, representante docente do CMCC; Igor Wanderley Reis Dias, 368 
representante discente de pós-graduação; Jeverson Teodoro Arantes Junior, representante 369 
docente do CECS; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior, representante dos técnicos administrativos; 370 
José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó,  pró-reitor 371 
de administração; Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; 372 
Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marcelo Augusto Christoffolete, 373 
representante docente do CCNH; Maria de Lourdes Merlini Giuliani, representante suplente 374 
docente do CMCC; Raphael Yokoingawa de Camargo, representante suplente docente do 375 
CMCC; Raquel de Almeida Ribeiro, representante docente do CCNH; Ricardo de Sousa Moretti, 376 
representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari, 377 
representante docente do CECS; Ruth Ferreira Galduroz, representante docente do CMCC; Vitor 378 
Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; 379 
Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, representante discente de graduação; Wesley 380 
Góis, representante docente do CECS. Ausências justificadas: Daniel Zanetti de Florio, 381 
representante docente do CECS. Ausentes: Aryanne Tofanello de Sousa, representante discente 382 
de pós-graduação; Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS; Eduardo de Moraes 383 
Gregores, representante docente do CCNH; Elber Pergentino Almeida, representante discente de 384 
graduação; Natasha Almeida Macedo, representante da comunidade civil; Vladislav Kupriyanov, 385 
representante docente do CMCC. Não votantes: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 386 
Conselhos; Soraya Cordeiro, secretária-geral; Apoio administrativo:  Daniely Dias Campos, 387 
Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. 388 
Havendo quórum legal, o magnífico reitor, professor Klaus Capelle, inicia a sessão às 14h14, 389 
noticiando que os Bacharelados em Ciência e Tecnologia (BC&T) e Ciência e Humanidades 390 
(BC&H), ministrados no câmpus São Bernardo do Campo, obtiveram nota máxima na avaliação 391 
do Ministério da Educação (MEC). Antes que se inicie o Expediente a palavra é solicitada para 392 
uma questão de ordem: professor Annibal, considerando a realização do Simpósio sobre Novos 393 
Cursos da UFABC, criado pela Reitoria para discussões abertas a toda a comunidade acadêmica 394 
a respeito da criação de cursos, propõe que não sejam instituídos Grupos de Trabalho (GT) para 395 
estudar a criação dos novos cursos em pauta até sua apresentação no Simpósio. Em discussão, 396 
alguns conselheiros mostram-se favoráveis à questão levantada, enquanto outros opõem-se, 397 
afirmando que os itens já estavam na pauta quando o Simpósio fora anunciado, tendo seguido o 398 
trâmite correto disposto na Resolução ConsUni nº 118.  Professor Klaus explica que a UFABC 399 



 

10 

 

vive um novo cenário no qual a criação de cursos deve ser realizada estrategicamente, em virtude 400 
das limitações de estrutura e recursos que vão se impondo. Esclarece que a criação do GT, 401 
mencionado na referida Resolução não implica, necessariamente, na criação dos cursos, porém 402 
iniciaria uma série de trabalhos antes que ficasse decidido se a comunidade tem interesse de que 403 
aqueles cursos sejam ou não criados.  Informa que pretende convocar uma sessão extraordinária 404 
deste Conselho para tratar das propostas apresentadas no Simpósio. Professor Ronei Miotto 405 
solicita esclarecimentos à Mesa e que sua fala conste em ata: “As únicas pessoas aqui que estão 406 
falando que existe uma relação entre a data que foram feitas as propostas e que esse será o 407 
critério de escolha entre um curso e outro, e não um planejamento estratégico, é a própria 408 
Reitoria, o ConsUni nunca falou isso, só está nas palavras da Mesa e de alguns pró-reitores. 409 
Ninguém nunca disse e não está escrito na resolução que os cursos, uma vez aprovados os GT, 410 
terão prioridades sobre todas as outras [propostas], isso só está na fala do presidente e dos pró-411 
reitores. Eu acho isso muito triste, associar essa priorização a quem chegou primeiro ou quem fez 412 
a proposta primeiro. A proposta precisa estar atrelada a um planejamento estratégico e quanto a 413 
isso eu concordo, quem está usando essas palavras são vocês, e eu acho que deveriam refazer 414 
isso pois está registrado em ata, e gostaria que esta minha frase seja registrada na íntegra na ata, 415 
mesmo que hoje é resumida. Já que esta associação foi feita pelo presidente da Mesa há poucos 416 
minutos atrás quando respondia ao professor Igor, então gostaria que a presidência refizesse isso 417 
e se foi um erro de entendimento da minha parte que isso fosse esclarecido.” (sic).  Professor 418 
Klaus reitera que a Reitoria não considera a anterioridade da apresentação de uma proposta como 419 
sendo um bom critério para tomada de decisões estratégicas, por isso concordou com a sugestão 420 
feita no início da reunião de discutir as propostas e aguardar a passagem dos assuntos pelo 421 
Simpósio para então discutir-se a criação dos GT. Passa-se, então, à votação da proposta de 422 
encaminhamento: o ConsUni apreciará as apresentações dos novos cursos em pauta, as discutirá, 423 
mas não votará a criação dos GT nesta sessão.  Encaminhamento aprovado com 19 votos 424 
favoráveis, 12 contrários e 2 abstenções. Fica acordado que as duas propostas da pauta, bem 425 
como aquelas que forem apresentadas no Simpósio serão apresentadas em sessão extraordinária 426 
deste Conselho a fim de que os passos seguintes sejam decididos por esta Instância. Professor 427 
Zampirolli manifesta-se contrário à discussão dos itens, uma vez que ele não poderá ser votado. 428 
Mostra-se reticente quanto à apresentação da proposta de criação do Bacharelado em Engenharia 429 
da Computação no Simpósio, uma vez que se trata de um curso que abarca mais de um Centro. 430 
Por isso não se sente em condições de, individualmente, representar todos os envolvidos. 431 
Professor Klaus esclarece que qualquer membro da comunidade poderá apresentar as propostas. 432 
Além disso, considera positivas as propostas que envolvem mais de um Centro, citando o BC&T 433 
e o BC&H como exemplo de sucesso na intersecção de Centros. Considerando isso, portanto, 434 
não vê problemas na apresentação do item no Simpósio. Ainda, afirma que da mesma forma que 435 
a anterioridade não irá beneficiar qualquer proposta, ela também não irá prejudicá-las. Nesse 436 
sentido, enfatiza o compromisso de que as duas propostas contarão com os mesmos direitos em 437 
relação às possíveis demais propostas que venham a emergir do Simpósio.  Findas as discussões, 438 
as áreas demandantes dos itens Projeto Preliminar para o pedido da Criação de Bacharelado em 439 
Engenharia de Computação (EC), na figura do professor Francisco de Assis Zampirolli, e 440 
Criação do Bacharelado em Estatística, na figura do professor Edson Pimentel, solicitam a 441 
retirada dos respectivos itens de pauta. Ambas as propostas são acatadas pela Mesa. Como 442 
nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos, e 443 
encerra a sessão às 15h15. Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de 444 
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Conselhos, Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em 445 
administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, lavramos e assinamos a 446 
presente Ata aprovada pelo reitor, professor Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 447 
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