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Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a IV sessão ordinária do Conselho Universitário 3 
(ConsUni) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, 4 
Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-5 
reitor; Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos administrativos; André 6 
Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Annibal 7 
Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 8 
(CECS); Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Edson 9 
Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 10 
Eduardo de Moraes Gregores, representante docente do CCNH; Erica Gislaine A. de Miranda, 11 
representante discente de pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, representante suplente 12 
discente de graduação; Flávio da Silva Nogueira, representante dos técnicos administrativos; 13 
Guiou Kobayashi, representante docente do CMCC; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, pró-14 
reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de 15 
pós-graduação; Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora adjunta de pesquisa; Henrique de Abreu 16 
Piccolo, representante dos técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, 17 
representante docente do CCNH; João Paulo Góis, representante suplente docente do CMCC; 18 
Jeverson Teodoro Arantes Júnior, representante docente do CECS; Vanessa Elias de Oliveira, 19 
pró-reitora adjunta de graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó,  pró-reitor de administração; 20 
Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Luiz Carlos Rozante, representante docente 21 
do CMCC; Marcelo Augusto Christoffolete, representante docente do CCNH; Raphael 22 
Yokoingawa de Camargo, representante docente do CMCC; Raquel de Almeida Ribeiro, 23 
representante docente do CCNH; Ricardo de Sousa Moretti, representante docente do CECS; 24 
Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari, representante docente do CECS; 25 
Ruth Ferreira Galduroz, representante docente do CMCC; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz 26 
Júnior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Vladislav Kupriyanov, 27 
representante docente do CMCC; Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, 28 
representante discente de graduação; Wesley Gois, representante docente do CECS. Ausências 29 
justificadas: Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil e Jorge Donizetti 30 
Rodrigues Júnior, representante dos técnicos administrativos; Ausentes: Daniel Zanetti de 31 
Florio, representante docente do CECS; Douglas Alves Cassiano, representante docente do 32 
CECS; Elber Pergentino Almeida, representante discente de graduação; Gabriel Vinholi de 33 
Araujo, representante discente de graduação; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente 34 
de pós-graduação. Não votantes: Fábio Augusto Barcelos Teixeira, representante discente de 35 
graduação; José Paulo Guedes, membro da Associação dos Docentes da UFABC; Marcella dos 36 
Santos Abreu, membro do Grupo de Estudos Escola de Idiomas da UFABC; Soraya Cordeiro, 37 
secretária-geral; Thales Sousa, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente 38 
(CPPD) da UFABC. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 39 
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Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes 40 
em administração da Divisão de Conselhos. Havendo quórum legal, o reitor inicia a sessão às 41 
14h13, com os Informes da Reitoria: 1) professor Klaus solicita as indicações de cada 42 
categoria para compor a Comissão Eleitoral dos Conselhos Superiores. Para representação 43 
docente do CMCC, professora Ruth indica o professor Fabrício Olivetti. Não havendo mais 44 
indicações, os representantes das demais categorias comprometem-se a encaminhar os nomes 45 
dos indicados à Divisão de Conselhos até o dia 9 de dezembro e, não havendo indicações até a 46 
data limite, ficará a cargo da Secretaria-Geral realizá-las; 2) a secretária-geral comunica 47 
alteração da data prevista no Calendário ConsUni para a continuação da III sessão do ConsUni, 48 
que passará a ser o dia 6 de outubro de 2015, devido à necessidade de alteração do calendário 49 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); 3) professor Klaus solicita aos 50 
conselheiros que apresentaram indicações de nomes para integrar o ConsUni como membro 51 
externo da comunidade civil que defendam suas indicações. Feitas as apresentações, 52 
encaminha-se a escolha para votação. Elege-se a Secretária Adjunta de Educação do Município 53 
de Santo André Ana Lúcia Sanches; 4) Soraya apresenta o pedido de prorrogação do prazo para 54 
a Comissão de Implantação da Editora da UFABC. Não havendo manifestação contrária dos 55 
conselheiros, a prorrogação é considerada aprovada pelo Conselho. Informes dos 56 
Conselheiros: 1) professor Guiou solicita a movimentação do 5º item do Expediente – Projeto 57 
Preliminar para o pedido de criação do Bacharelado em Engenharia de Computação (EC) – 58 
para 1º item do Expediente. Após secundada, a proposta é votada e aprovada com 13 votos 59 
favoráveis, 2 contrários e 14 abstenções; 2) professor Wesley propõe modificações na pauta, 60 
solicitando que os 6º e 7º itens da Ordem da Dia retornem para o Expediente. Após discussões 61 
e votação, com 20 votos favoráveis, 8 contrários e 1 abstenção, decide-se que o item 6, “Minuta 62 
de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as normas 63 
para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional, dentro de 64 
uma mesma classe” retorne para Expediente. Quanto ao item 7, “Apreciação dos dispositivos 65 
ainda não deliberados constantes da minuta de resolução que dispõe sobre o 66 
estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe 67 
D, com denominação de professor associado, do quadro permanente da UFABC”, decide-se, 68 
com 15 votos favoráveis e 12 contrários, pela permanência na Ordem do Dia; 3) professor 69 
Vladislav relata problemas que ocorreram durante a Semana das Engenharias. Informa que foi 70 
prejudicado por eventos realizados em horários e locais onde seriam suas aulas. Assim, além do 71 
barulho excessivo, demandou-se longo tempo para solucionar o problema. Solicita que a 72 
direção do CECS, a Pró-Reitoria de Graduação e a Prefeitura Universitária  atentem-se às 73 
atividades acadêmicas durante o planejamento dos eventos; 4) professor Annibal solicita a 74 
promoção do item 4 do Expediente, “Redistribuição do docente Bruno de Paula Rocha da 75 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a Universidade Federal do ABC 76 
(UFABC)”, para a da Ordem da Dia. Após ser endossada pela Mesa, a proposta é votada e 77 
aprovada com 1 abstenção; 5) professor Dalpian informa que foi lançado o edital do Programa 78 
de Assistência ao Docente da UFABC. Relata que foi realizada uma pesquisa junto aos 79 
estudantes de pós-graduação com o objetivo de conhecer o perfil desses estudantes e informa 80 
que foi realizado um workshop com os coordenadores dos programas de pós-graduação, a fim 81 
de prestar informações acerca de algumas mudanças da Coordenação de Aperfeiçoamento de 82 
Pessoal de Ensino Superior (CAPES); 6) Marcella dos Santos Abreu, membro do Grupo de 83 
Estudo (GE) para verificar a viabilidade de criação da Escola de Idiomas da UFABC 84 
(EIUFABC), apresenta relatório elaborado pelo GE, seguindo a Recomendação ConsEPE n° 6. 85 
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Informa que a UFABC, até então, Centro Aplicador destes cursos, foi aprovada pelo MEC para 86 
receber recursos para instituir um Núcleo de Idiomas; 7) o representante dos técnicos 87 
administrativos, Alexsandro Cardoso Carvalho, informa que o Sindicato dos Trabalhadores das 88 
Universidades Federais do ABC (SintUFABC) está realizando a coleta de alimentos e roupas 89 
para doar a comunidades carentes desde 2012. Atualmente, contam com o apoio da Pró-90 
Reitoria de Extensão. Acrescenta também que passaram a receber doações de livros infantis, 91 
incentivando o hábito da leitura. Solicita a todos que participem e auxiliem na divulgação do 92 
projeto. Relata ainda que existe na UFABC um Projeto de Extensão chamado Coletivo de 93 
Consumo Rural Urbano (CCRU). Trata-se de um grupo de compras coletivas de alimentos 94 
orgânicos saudáveis que visa a mudar o conceito atual de comercialização desses alimentos e 95 
promover seu consumo. A solicitação é feita online e os produtos são entregues no câmpus. 96 
Ordem do Dia: Ata da III sessão ordinária de 2014, realizada nos dias 30 de setembro, 9 de 97 
outubro, 4 e 19 de novembro de 2014. Não havendo solicitações de alteração, o documento é 98 
aprovado com 6 abstenções. Redistribuição do docente Bruno de Paula Rocha da Universidade 99 
Federal de Minas Gerais (UFMG) para a Universidade Federal do ABC (UFABC). Professor 100 
Annibal apresenta pontos currículo lattes do docente. Informa que ele passou pelo processo de 101 
concurso da UFABC, quando foi indicada sua contratação, porém, havendo a possibilidade, é 102 
preferível o processo de redistribuição. Após esclarecimentos, a proposta foi aprovada por 103 
unanimidade. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da 104 
UFABC.  Professora Marcela Sorelli apresenta relatoria apontando a importância que o 105 
documento terá para a Universidade; acredita que as sugestões apresentadas no Expediente 106 
foram consideradas e é favorável à aprovação. Em discussão, questiona-se sobre o que são os 107 
cursos de internacionalização citados na resolução e se deveriam ser regidos pelas normas da 108 
Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE) da UFABC, que conduzem os cursos de 109 
capacitação. Professor Kamienski, demandante, esclarece que os cursos de internacionalização 110 
estão descritos no Art.1°, parágrafo 2°. Acrescenta que se entende por cursos de 111 
internacionalização aqueles com objetivo de atualização, treinamento, qualificação profissional 112 
e aperfeiçoamento para servidores docentes ou técnico-administrativos da UFABC, porém não 113 
necessariamente enquadram-se no conceito legal de cursos de capacitação, para os quais não é 114 
necessária a compensação das horas demandadas pelos alunos servidores, por isso não está 115 
relacionado às normas da SUGEPE, exceto nos casos em que for previamente acordado. 116 
Questiona-se, ainda, quanto ao Art. 2°: I) o caput do artigo não deixa claro se o pagamento das 117 
bolsas de mobilidade descritas no inciso V desse artigo passa a ser de competência somente da 118 
CRI. Professor Kamienski esclarece que a questão é sanada pelo Art. 3°, que dispõem sobre as 119 
bolsas de mobilidade e explica que esses são casos específicos; II) propõe-se a substituição da 120 
palavra “aprovar” por “criar” nos incisos I e III deste parágrafo, ao que é acatado pela área 121 
demandante. Esclarecidos os questionamentos, encaminha-se o documento para votação, 122 
consideradas as alterações. Aprovado com 1 abstenção. Minuta de resolução que delega 123 
competências às Comissões, Comitês e Conselhos setoriais da UFABC.  Nesse momento 124 
professor Klaus, demandante do assunto, passa a condução da reunião para o professor Dácio. 125 
Professor Ricardo Moretti, relator do assunto, informa que a proposta atribui essencialmente 126 
para as Comissões de Graduação (CG), Pós-Graduação (CPG) e Comitê de Extensão 127 
Universitária (CEU), a deliberação de alguns assuntos que são exclusivamente de suas 128 
competências, além de possibilitar que assuntos discutidos nas Comissões de Graduação, Pós-129 
Graduação, de Vagas, de Relações Internacionais, de Gestão de Resíduos e Biotérios, Comitê 130 
de Extensão Universitária, do Programa de Iniciação Científica e Assessor do Sistema de 131 
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Bibliotecas e o Conselho Técnico-Científico da Agência de Inovação, possam ser apreciados 132 
nos Conselhos Superiores diretamente na Ordem do Dia. Avalia que esse documento é um 133 
grande avanço para a desburocratização da UFABC e agilidade nas deliberações. Apresenta 134 
ainda o levantamento sobre as vacâncias das Comissões, Comitês e Conselho, situação em que 135 
não foi detectado nenhum caso preocupante. Posiciona-se favorável à aprovação do documento. 136 
Em discussão, são apresentados os seguintes apontamentos: a) Art. 1º, como serão definidas 137 
quais são as matérias cujo escopo e consequências estão circunscritas às pró-reitorias e áreas; b) 138 
divergência com o Regimento Geral da UFABC em relação à palavra “setorial”; c) parágrafo 1º 139 
do Art. 1º, de que maneira ocorrerá a solicitação de pelo menos 1/3 dos membros da CG, CPG 140 
e CEU, para que os Conselhos Superiores deliberem alguma matéria. Professor Klaus esclarece 141 
que as matérias que serão deliberadas nessas Comissões ou Comitês serão verificadas pelos 142 
seus respectivos membros e caso pelo menos 1/3 dos membros optem pela deliberação final nos 143 
Conselhos Superiores, o assunto é discutido e encaminhado diretamente à Ordem do Dia do 144 
respectivo Conselho seguindo os procedimentos padrões para inclusão na pauta. Informa ainda 145 
que não há a referida divergência, uma vez que o Regimento menciona um Nível Setorial e o 146 
documento apresentado delega atribuições para Comissões e/ou Comitê setoriais. Ainda em 147 
discussão, foram feitas as seguintes propostas de alteração: a) no caput do Art. 1º, retirar a 148 
palavra “consequências”. Acatada pela área demandante; b) no parágrafo 1º do Art. 1º, onde se 149 
lê “[...]caso haja solicitação de pelo menos 1/3 (um terço) [...]”, leia-se “[...] caso haja 150 
"manifestação" de pelo menos 1/3 (um terço) [...]”. Acatada pela área demandante; c) inclusão 151 
do parágrafo 3º do Art. 1º. Secundada e aprovada por 18 votos favoráveis, 6 contrários e 5 152 
abstenções; d) redação do novo parágrafo 3º do Art. 1º: “Recomenda-se que os assuntos aos 153 
quais se aplica o Art. 1º sejam identificados na divulgação da pauta da respectiva Comissão”. 154 
Acatada pela área demandante em consenso com o Conselho. Findas as discussões, encaminha-155 
se o documento, com as alterações, para votação. Aprovado com 3 abstenções. Minuta de 156 
resolução que aprova os novos valores para os serviços relacionados ao registro de diplomas de 157 
Instituições de Ensino Superior (IES) não universitárias, inclui a prestação de novo serviço e 158 
estabelece política de desconto para discentes e servidores da UFABC, no que diz respeito à 159 
revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros. Professor Wesley relata que o assunto 160 
já foi apreciado pela Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) e 161 
informa que o documento reajusta alguns valores e prevê desconto para discentes e servidores 162 
da UFABC em serviços relacionados ao registro de diplomas, reconhecimento e revalidação de 163 
diplomas estrangeiros. Finaliza expondo que a CANOA é favorável à aprovação do documento. 164 
Em discussão foram debatidos os seguintes pontos: a) maior percentual de desconto ou isenção 165 
para alunos e servidores da UFABC; b) mais atenção com os reconhecimentos de diplomas 166 
estrangeiros de cursos EaD; c) isenção apenas para os diplomas que serão utilizados para fins 167 
de interesse da UFABC; d) utilizar-se um indexador ao invés de valores. A secretária-geral, 168 
Soraya, esclarece que utilizando indexadores os valores da UFABC não se tornarão 169 
competitivos, o que poderá acarretar prejuízos em longo prazo. A isenção total ou um desconto 170 
de 90% de algumas taxas podem causar o aumento da demanda o que ocasionará algum tipo de 171 
prejuízo, principalmente em relação aos recursos humanos dos Centros, que precisarão 172 
disponibilizar docentes para análise das solicitações. Informa ainda que a validação somente 173 
pode ocorrer para os cursos disponibilizados pela UFABC. Ainda em discussão, foram 174 
apresentadas as propostas: a) utilizar uma tabela anexa à resolução para explicitar as taxas 175 
cobradas. Acatada pela área demandante; b) inclusão de mais um dispositivo que trata de 176 
redução das taxas para outros fins, que não previstos no Art. 3º, sendo votados em partes da 177 
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seguinte forma: 1) isenção das taxas: aprovada por 25 votos favoráveis, 2 contrários e 5 178 
abstenções; 2) alunos matriculados na pós-graduação: aprovada com 22 votos favoráveis e 5 179 
contrários; 3) para uso interno da UFABC: aprovada com 21 votos favoráveis, 5 contrários e 4 180 
abstenções.  Desse modo, a redação da proposta “b” passa a ser: "Alunos regularmente 181 
matriculados na pós-graduação da UFABC e servidores da UFABC, terão isenção das taxas 182 
referentes aos incisos X e XI do Art. 2º, para finalidade e uso interno na UFABC". Em votação 183 
o documento como um todo, com alterações, é aprovado com 2 abstenções. Minuta de 184 
resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 28, que institui a Comissão de 185 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) da UFABC. Após apresentação da 186 
relatoria, sugere-se que se adote, em todos os colegiados da UFABC, a existência de membros 187 
substitutos, de modo a uniformizar as instâncias da Universidade. Propõe-se, então, que os 188 
membros da CANOA possam ser externos ao ConsUni, indicados pelos conselheiros eleitos de 189 
sua categoria, ao que, em votação, essa proposta obteve 5 votos favoráveis, 21 contrários e 3 190 
abstenções. Encaminha-se, então, o documento como um todo para votação. Aprovado por 191 
unanimidade. Apreciação dos dispositivos ainda não deliberados constantes da minuta de 192 
resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes 193 
com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor associado, do quadro 194 
permanente da UFABC. Professor Klaus informa que a apreciação do item ocorrerá na 195 
continuação da sessão devido a sua complexidade, em oposição ao pouco tempo que resta da 196 
reunião no dia de hoje. Minuta de resolução que estabelece que todas as reuniões dos 197 
Conselhos Superiores da UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema 198 
televisivo interno. Professora Luciana apresenta relatoria, enfatizando a importância do Grupo 199 
de Trabalho que será instituído, uma vez que a aplicação do documento depende de questões 200 
orçamentárias e de recursos humanos. Em discussão, são realizadas as seguintes sugestões: 1) 201 
explicitação, na redação do Art. 1º, que a realização das reuniões não será condicionada à 202 
transmissão, sendo que, em casos que essa não seja possível, a reunião ocorrerá normalmente. 203 
Sugestão acatada; 2) supressão da palavra “votado” no Art. 4º. Acatada; 3) quanto ao prazo 204 
para apresentação do projeto de implementação, surgem três propostas: 3 meses, 6 meses e 12 205 
meses. Em votação, a proposta de apresentação do projeto em 6 meses é aprovada com 14 206 
votos favoráveis, contra 8 votos favoráveis ao prazo de 3 meses e 3 votos favoráveis ao prazo 207 
de 12 meses; 4) na  cláusula de promulgação, alteração da redação do considerando que versa 208 
“que a UFABC pretende ser uma Universidade de Excelência [...]” para “que a UFABC é uma 209 
Universidade de Excelência [...]”. Sugestão acatada. É informado que o prazo começará a ser 210 
contabilizado a partir da data da publicação da portaria de nomeação do GT. Passa-se, então, à 211 
votação do documento como um todo, consideradas as alterações: aprovado com 1 voto 212 
contrário e 1 abstenção. Expediente: Proposta de concessão de título de professor emérito ao 213 
professor Helio Waldman. Professor Annibal lê trechos da Comunicação Interna nº 214 
793/2014/CECS encaminhada ao ConsUni, que trata das substanciais contribuições do 215 
professor Helio Waldman para o desenvolvimento e solidificação da UFABC, bem como sua 216 
trajetória acadêmica e dedicação à Ciência. Em discussão, houve comentários favoráveis à 217 
concessão do título. Professor Klaus informa que, de acordo com o Regimento Geral da 218 
UFABC em seu Art. 65, Inciso I, a votação deve ser secreta. A Divisão de Conselhos prossegue 219 
à distribuição de cédulas de papel aos conselheiros. Após contagem de votos, tem-se a 220 
aprovação da concessão do título de professor emérito por 28 votos favoráveis, 2 contrários e 1 221 
abstenção.  Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados 222 
em continuação da sessão, no dia 16 de dezembro, às 14h, na Sala dos Conselhos. Como 223 
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nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e 224 
encerra a sessão às 18h09. ------------------------------------------------------------------------------- 225 
Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 226 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 227 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da IV sessão ordinária do Conselho 228 
Universitário (ConsUni) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo 229 
magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 230 
Matheus, vice-reitor; Alda Maria Napolitano Sanchez, pró-reitora adjunta de planejamento e 231 
desenvolvimento institucional; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências 232 
Naturais e Humanas (CCNH);  Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, 233 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Daniel Dubosselard Comin Lot, 234 
representante suplente dos técnicos administrativos;  Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; 235 
Daniel Zanetti de Florio, representante docente do CECS; Eduardo de Moraes Gregores, 236 
representante docente do CCNH;  Elber Pergentino Almeida, representante discente de 237 
graduação; Guiou Kobayashi, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 238 
Cognição (CMCC); Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e 239 
políticas afirmativas; Harki Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Henrique de Abreu Piccolo, 240 
representante dos técnicos administrativos; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente 241 
de pós-graduação; Jeverson Teodoro Arantes Júnior, representante docente do CECS; João 242 
Paulo Góis, representante suplente docente do CMCC; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior, 243 
representante dos técnicos administrativos; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 244 
administração; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Luiz Carlos da Silva 245 
Rozante, representante docente do CMCC; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; 246 
Paloma Breit dos Santos, representante suplente discente de graduação; Raphael Yokoingawa 247 
de Camargo, representante docente do CMCC; Raquel de Almeida Ribeiro, representante 248 
docente do CCNH; Ricardo de Sousa Moretti, representante docente do CECS; Ronei Miotto, 249 
diretor do CCNH; Ronny Calixto Carbonari, representante docente do CECS; Ruth Ferreira 250 
Galduroz, representante docente do CMCC; Vanessa de Oliveira, pró-reitora adjunta de 251 
graduação; Vladislav Kupriyanov, representante docente do CMCC; Wagner Carvalho, 252 
substituto oficial do pró-reitor de pós-graduação; Wauber Bezerra de Magalhães Maurício 253 
Júnior, representante discente de graduação e Wesley Góis, representante docente do CECS.  254 
Ausências justificadas: Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil. 255 
Ausentes: Alexsandro Cardoso Carvalho, representante dos técnicos administrativos; Douglas 256 
Alves Cassiano, representante docente do CECS; Érica Gislaine A. de Miranda, representante 257 
discente de pós-graduação; Gabriel Vinholi de Araújo, representante discente de graduação; 258 
Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; e Marcelo Augusto 259 
Christoffolete, representante docente do CCNH. Não votantes: Fábio Augusto Barcelos 260 
Teixeira, representante discente de graduação; José Paulo Guedes Pinto, presidente da 261 
Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC); Leonardo de Olivé Ferreira, docente do 262 
CECS; Soraya Cordeiro, secretária-geral e Thales Sousa, presidente da Comissão Permanente 263 
de Pessoal Docente (CPPD). Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 264 
Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, 265 
assistentes em administração da Divisão de Conselhos. Havendo quórum legal, o reitor inicia a 266 
sessão às 14h14. Ordem do Dia. Apreciação dos dispositivos ainda não deliberados constantes 267 
da minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para 268 
avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor 269 
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associado, do quadro permanente da UFABC.  O relator, professor Gregores, apresenta 270 
oralmente parecer contrário ao outrora encaminhando, sugerindo a retirada de pauta do item, 271 
bem como da minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que 272 
dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão 273 
funcional, dentro de uma mesma classe, uma vez que são documentos interdependentes, 274 
acreditando ser melhor a elaboração de um só documento que contemple os dispostos de 275 
ambos. Em votação, a retirada de pauta é rejeitada com 7 votos favoráveis, 14 contrários e 7 276 
abstenções. Em discussão, passa-se a palavra para o presidente da ADUFABC, professor José 277 
Paulo Guedes, que defende o abrandamento das exigências para o acesso à Classe D, de 278 
professor associado. A solicitação é rebatida sob o argumento de que tal abrandamento poderá 279 
prejudicar a imagem da UFABC, uma vez que a promoção torna-se quase que automática, 280 
desestimulando que se produza além do mínimo exigido pela norma. Em consonância com o 281 
presidente da ADUFABC, defende-se que a promoção dos docentes, após aprovação das novas 282 
normas da carreira docente, trata-se, apenas, de uma questão salarial. São feitas as seguintes 283 
propostas de alteração para os dispostos ainda não deliberados: 1) alteração das redações do 284 
inciso I do Art. 6º para “Análise do Mapa de Pontuação, que será realizada conforme normas 285 
estabelecidas pela Resolução que disciplina a progressão funcional dentro da mesma classe. A 286 
totalização de pontos deverá ser igual à somatória da pontuação mínima exigida nas 287 
progressões anteriores, acrescida da pontuação mínima exigida na progressão posterior” e do 288 
parágrafo 2º do Art. 5º para “Deverão constar no Mapa de Pontuação as atividades 289 
desenvolvidas pelo docente desde seu ingresso na classe C, com denominação de Professor 290 
Adjunto”. Em votação, a proposta é aprovada com 13 votos favoráveis contra 12 favoráveis à 291 
redação original e 5 abstenções; 2) inclusão de um título de disposições transitórias e do Art. 292 
14., com a redação: “O docente com direito a solicitar sua promoção e que tomou posse em 293 
período anterior à data de aprovação dessa Resolução poderá optar pelos critérios de avaliação 294 
a que estava sujeito antes da aprovação desta Resolução pelo período de dois anos a partir da 295 
publicação.” Em votação, ambas, a proposta original da CPPD e a nova proposta recebem 13 296 
votos favoráveis e 4 abstenções, ficando a cargo do presidente da Mesa o voto de qualidade. 297 
Professor Klaus vota pela aprovação da nova proposta. Em resposta a questionamentos que 298 
surgiram ao longo da discussão, professor Thales esclarece e solicita que seja registrado que, 299 
atualmente, com base na Portaria MEC 554, de 20 de julho de 2013, a responsabilidade pela 300 
avaliação dos processos de promoção dos docentes não é a CPPD, mas da Comissão 301 
Avaliadora instituída para esse fim, salientando que a CPPD não tem qualquer poder de 302 
deferimento ou indeferimento da promoção de um docente. Passa-se, então, à votação do 303 
documento como um todo. Aprovado com 3 votos contrários e 2 abstenções. Professor 304 
Vladislav justifica e declara seu voto contrário, afirmando acreditar que o documento torna a 305 
promoção dos docentes quase automática, impondo-lhes poucas exigências e, assim, 306 
desmotivando-os. Expediente. Projeto Preliminar para o pedido de criação do Bacharelado em 307 
Engenharia de Computação (BEC). Professor Guiou Kobayashi relata o assunto e apresenta 308 
uma proposta de curso. Ressalta os benefícios que sua criação trará para a UFABC. Além disso, 309 
aponta que a proposta atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente. 310 
Informa que o objetivo é criar um Grupo de Trabalho (GT) que equacionará as demandas 311 
necessárias para a criação do curso e verificará as reais possibilidades e obstáculos para a 312 
continuidade do projeto. Pretende compor o GT com 3 docentes do CECS e 3 docentes do 313 
CMCC. Em discussão, alguns conselheiros posicionam-se favoráveis à criação do GT, por 314 
acreditarem na importância do curso para a UFABC, porém questionam se esse não estaria 315 
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implicitamente contido na matriz de outros cursos já existentes. Preocupam-se com os recursos 316 
necessários, questões operacionais e estratégicas, como alocação de espaço e professores, bem 317 
como com a movimentação dos docentes entre os câmpus. Propõe-se que o GT conte com a 318 
participação de docentes de todos os Centros; não somente do CMCC e do CECS, conforme 319 
proposto pelo demandante e também com um membro do Núcleo de Universos Virtuais, 320 
Entretenimento e Mobilidade (NUVEM). Professor Guiou esclarece que as informações 321 
contidas em sua apresentação provêm de um estudo prévio, acredita que grande parte dos 322 
recursos que serão necessários já existe na UFABC, porém as preocupações e dúvidas 323 
apresentadas pelos conselheiros somente serão sanadas com a criação do GT, que fará um 324 
estudo detalhado da proposta. Informa que considera boa a proposta de representação docente 325 
dos três Centros, assim como de um membro do NUVEM. Explica que sugeriu apenas os 326 
docentes dos dois Centros , em razão de o CCNH se absteve das discussões iniciais. Um dos 327 
conselheiros registra que a contribuição do CCNH nas discussões pode ser produtiva, no 328 
entanto, não havendo interesse do Centro em participar, a decisão deve ser respeitada. Professor 329 
Dácio ressalta que existe grande demanda de cursos, muitos dos quais foram apresentados no 330 
Simpósio para Criação de Novos Cursos e, por isso, é necessário que haja um estudo 331 
aprofundado quanto à necessidade da criação do curso. Professor Klaus recorda que essas 332 
discussões estão ocorrendo segundo os procedimentos dispostos na Resolução ConsUni nº 118 333 
porque o projeto preliminar do curso foi elaborado anteriormente à proposta de revisão dessa 334 
Resolução. Esclarece ainda que, nesse caso, a proposta deve ser votada e, se aprovada, o 335 
Conselho deverá emitir um parecer apontando a viabilidade de criação do BEC, para então dar 336 
continuidade ao processo com uma série de procedimentos que devem ser seguidos conforme a 337 
Resolução. Alguns conselheiros alegam que a proposta não deve ser votada ainda, pois é o GT 338 
que fará o estudo para atestar a viabilidade do projeto. Esclarece-se que somente será 339 
constituído o GT se a viabilidade de criação for aprovada pelo ConsUni, porém não implicará 340 
na criação do curso ao final dos trabalhos. Professor Guiou informa que a criação do curso 341 
fortalecerá outras áreas da UFABC e será benéfico para toda a comunidade acadêmica. 342 
Professor Klaus solicita que aqueles conselheiros que consideram viável a proposta de criação 343 
do curso, manifestem-se nominalmente, assim como, posteriormente, aqueles que são 344 
contrários. Após posicionamento dos conselheiros, a viabilidade da criação do BEC é aprovada 345 
por 19 votos favoráveis, 5 contrários e 4 abstenções. Por aclamação, é decidido que o parecer 346 
será elaborado na continuação desta sessão. Considerando o avançado das horas, os assuntos 347 
restantes da pauta serão apreciados em continuação da sessão, a ser agendada e informada pela 348 
Divisão de Conselhos. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor 349 
agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h22.--------------------------------------------- 350 
Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 351 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 352 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da IV sessão ordinária do Conselho 353 
Universitário (ConsUni) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo 354 
magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 355 
Matheus, vice-reitor; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pós-graduação; André 356 
Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Annibal 357 
Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 358 
(CECS); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; Daniel Zanetti de Florio, representante 359 
docente do CECS; Débora Maria Medeiros, representante suplente docente do Centro de 360 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; 361 
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Erica Gislaine A. de Miranda, representante discente de pós-graduação; Fábio Augusto 362 
Barcelos Teixeira, representante discente de graduação; Flávio da Silva Nogueira, representante 363 
dos técnicos administrativos; Guiou Kobayashi, representante docente do CMCC; Gustavo 364 
Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Harki 365 
Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Henrique de Abreu Piccolo, representante dos técnicos 366 
administrativos; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de pós-graduação; Jeverson 367 
Teodoro Arantes Júnior, representante docente do CECS; João Paulo Gois, representante 368 
suplente docente do CMCC; Jorge Donizetti Rodrigues Júnior, representante dos técnicos 369 
administrativos; José Carlos da Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; José 370 
Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 371 
administração; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcelo 372 
Augusto Christoffolete, representante docente do CCNH; Paloma Breit dos Santos, 373 
representante suplente discente de graduação; Raquel de Almeida Ribeira, representante 374 
docente do CCNH; Ricardo de Sousa Moretti, representante docente do CECS; Ronei Miotto, 375 
diretor do CCNH; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, pró-reitor de planejamento e 376 
desenvolvimento institucional; Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Jr., representante 377 
discente de graduação e Wesley Góis, representante docente do CECS. Ausências justificadas: 378 
Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Luciana Zaterka, representante 379 
docente do CCNH e Raphael Yokoingawa de Camargo, representante docente do CMCC. 380 
Ausentes: Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS; Elber Pergentino 381 
Almeida, representante discente de graduação; Gabriel Vinholi de Araujo, representante 382 
discente de graduação; Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; Ronny 383 
Calixto Carbonari, representante docente do CECS e Vladislav Kupriyanov, representante 384 
docente do CMCC. Não votantes: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos e 385 
Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: Daniely Dias Campos, Natália 386 
Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. 387 
Havendo quórum legal, o reitor inicia a sessão às 14h14, informando que, a pedido da 388 
comunidade incluirá como item de pauta um esclarecimento acerca das questões orçamentárias 389 
da UFABC e da crise hídrica. Em se tratando de novo item, o esclarecimento iria para o final da 390 
pauta, mas o reitor solicita sua promoção ao item 1 do Expediente. Sem manifestações, a 391 
solicitação é aprovada. O ex-servidor e conselheiro, Alexsandro Cardoso Carvalho solicita a 392 
palavra para despedir-se do Conselho, uma vez que foi aprovado em outro concurso público, 393 
desligando-se, assim, do quadro de servidores da UFABC. Expediente. Esclarecimento acerca 394 
das questões orçamentárias da UFABC no ano de 2015 e da crise hídrica. Professor Klaus passa 395 
a palavra para professor Vitor Marchetti, que inicia o relato informando os valores previstos no 396 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2015), que já foram encaminhados para o 397 
Congresso Nacional e preveem para a UFABC um valor próximo a R$60 milhões para custeio 398 
e R$40 milhões para investimento. Relata que esses valores já haviam sido apresentados ao 399 
ConsUni e também, à Comissão de Graduação (CG), de modo que se pudesse realizar um 400 
esboço de como será organizada a distribuição desse orçamento. Sinaliza, porém, que ainda é 401 
necessária a aprovação deste PLOA no Congresso Nacional. Prossegue, informando que, no 402 
início deste ano, a Presidente da República autorizou, por meio do Decreto n° 8.389, de 7 de 403 
janeiro de 2015, a liberação de 1/18 do orçamento de 2015, isso porque o orçamento ainda não 404 
havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e, nesse caso é praxe que o Poder Executivo 405 
decrete qual a parcela do orçamento será executada naquele interstício, o que, por via de regra 406 
seria, 1/12 do orçamento, ou seja, o orçamento fracionado pelos 12 meses do ano. Porém, tal 407 
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redução leva a crer que poderá haver um contingenciamento bastante significativo do 408 
orçamento público neste ano. Ressalta que isso não ocorreu apenas para as universidades e tudo 409 
está sendo acompanhado e monitorado pela UFABC e pelas entidades de representação 410 
nacional, que também se encontram mobilizadas com o processo de votação desta Lei 411 
Orçamentária. Informa que se trata do Projeto de Lei nº 13/2014-CN, cujo relator é o senador 412 
Romero Jucá e, muito provavelmente, o projeto será votado ainda neste mês, quando será 413 
possível entender o orçamento da UFABC para 2015.  Salienta que os esforços estão voltados 414 
para que o orçamento previsto em 2014 seja mantido. Professor Dácio acrescenta que um 415 
manifesto das entidades estudantis que demonstra preocupação com a questão orçamentária já 416 
foi encaminhado ao Ministro da Educação. Ainda, menciona carta encaminhada pela 417 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 418 
ao Congresso Nacional que trata da questão do contingenciamento do orçamento e de suas 419 
possíveis consequências para as universidades, principalmente em seu processo de expansão. 420 
Salienta que o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC) 421 
demonstrou preocupação em relação ao pagamento dos salários dos funcionários terceirizados 422 
da UFABC por parte das empresas contratadas e a Reitoria e a Prefeitura Universitária (PU), 423 
por uma das empresas ter faltado com seus compromissos trabalhistas, assumiram diretamente 424 
o pagamento dos salários dos trabalhadores. Quanto à crise hídrica, professor Vitor explica que 425 
em momento algum foi considerada a possibilidade de a UFABC suspender suas aulas, uma 426 
vez que a Universidade é abastecida por outros sistemas hídricos que não a Cantareira, a saber: 427 
em São Bernardo de Campo, o sistema Rio Grande, que conta com 83,1% de sua capacidade e, 428 
em Santo André, o sistema Rio Claro, com 35,4% de sua capacidade. Professor Dácio explica 429 
que, desde o ano passado, a Reitoria articula a formulação do Plano de Logística Sustentável, 430 
um desdobramento do programa Esplanada Sustentável do Governo Federal, que prevê ações 431 
acerca da utilização dos recursos naturais pela Universidade, assim como a disposição de 432 
resíduos e a promoção de processos de licitação mais sustentáveis. Acrescenta que será 433 
divulgado o endereço de um site que trata da iniciativa para que todos os membros da 434 
comunidade acadêmica possam interagir com os grupos que tratarão da gestão de 435 
sustentabilidade da Universidade. Professor Klaus parabeniza professor Guiou Kobayashi pela 436 
indicação à presidência da Seção Sul Brasil do Institute of Electrical and Electronic Engineers 437 
(IEEE), que abrange os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 438 
durante o biênio 2015/2016. Elaboração de parecer acerca da viabilidade de criação do 439 
Bacharelado em Engenharia de Computação (BEC). Professor Klaus informa que o assunto já 440 
foi deliberado, faltando somente apenas a formalização do Parecer. A secretária-geral, Soraya, 441 
complementa que as áreas já estão enviando as indicações para compor o GT e após o parecer 442 
formalizado, o GT será nomeado.  Após esclarecimento, o documento é encaminhado para 443 
votação e aprovado com 1 abstenção. Proposta de suspensão da Resolução ConsUni  nº 118, 444 
que estabelece os  procedimentos para criação de Cursos de Graduação no âmbito dos 445 
Conselhos Superiores da UFABC. Professor Klaus relata que a suspensão da Resolução 446 
ConsUni nº 118 se faz necessária pelos vários problemas apresentados desde sua aprovação. Na 447 
prática a Resolução não é viável, pois não norteia sobre o conteúdo e méritos dos cursos 448 
propostos e quanto aos aspectos formais apresenta divergências operacionais. Esclarece que a 449 
proposta é de se nomear um GT para criar uma nova proposta e, para as propostas de criação de 450 
cursos já em andamento, há a opção de escolherem se nortear pela Resolução nº 118 ou 451 
aguardar até a sua revisão. Em discussão há sugestão para que, na nova proposta, incluam-se 452 
procedimentos e estratégias da Universidade para a criação de novos cursos. Há também alguns 453 
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questionamentos sobre a natureza jurídica da proposta, uma vez que um dos artigos suspende a 454 
validade e outro propicia a opção de escolha para os cursos já em andamento. Sobre essa 455 
questão é esclarecido que os cursos em andamento podem continuar seguindo a Resolução 118 456 
uma vez que o processo já iniciou com essa norma. Após as discussões, sugere-se que o assunto 457 
seja promovido à Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. Em votação, 458 
o documento é aprovado com 1 abstenção. Minuta de resolução que revoga e substitui a 459 
resolução ConsUni nº 19 que instituiu a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o 460 
Magistério Superior da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC. A secretária-geral, 461 
Soraya, relata o assunto que, devido à aprovação da Resolução ConsUni nº 144, já está na 462 
Ordem do Dia, uma vez que foi aprovado pela Comissão de Vagas. Detalha as principais 463 
mudanças no novo documento, que delega mais atribuições à Comissão e lhe permite maior 464 
autonomia. Suscita-se uma possível inconsistência jurídica entre o parágrafo único do Art. 1º: 465 
“Nos casos em que a solicitação para contratação de docentes seja originária da Reitoria, a 466 
Comissão, ouvidos os Centros, proporá a futura lotação desses docentes ao ConsUni.” e o 467 
inciso VIII do Art. 9º do Regimento Geral da UFABC, que versa sobre a competência dos 468 
Centros: “propor a abertura de concurso público para preenchimento de vagas de pessoal 469 
docente e técnico-administrativo e de processo de seleção para professor substituto e professor 470 
visitante, no seu âmbito, respeitada a legislação em vigor e as normas internas.” Professor 471 
Klaus informa que o procurador federal, Reginaldo Fracasso, foi consultado e não observou 472 
qualquer ilegalidade no documento, mas compromete-se a solicitar à Procuradoria um parecer 473 
formal acerca do tema. Em discussão são elencadas as seguintes propostas: 1) alteração da 474 
redação do inciso I do Art. 1º para “propor a distribuição das vagas para concursos ao Conselho 475 
Universitário (ConsUni);” – acatado; 2) alteração da redação do parágrafo único do Art. 1º para 476 
“Nos casos em que a solicitação para contratação de docentes seja originária da Reitoria, a 477 
Comissão, ouvidos os Centros, proporá ao ConsUni, a futura lotação desses docentes em um 478 
dos Centros.” – acatado;  3) supressão do parágrafo único do Art. 1º. Nesse momento, propõe-479 
se retirada do documento de pauta até a elaboração de parecer do procurador federal acerca da 480 
legalidade parágrafo único do Art. 1º. Em votação, a proposta não é aprovada, pois obteve 3 481 
votos favoráveis, 23 contrários e 3 abstenções. Considerando que as sugestões de alteração de 482 
redação foram acatadas, professor Klaus passa à votação acerca da permanência ou supressão 483 
do parágrafo único do Art. 1º. Em votação, o parágrafo é mantido com 19 votos favoráveis, 5 484 
favoráveis à supressão e 4 abstenções. Passa-se, então, à votação do documento com as 485 
alterações acatadas.  Aprovado com 1 voto contrário e 6 abstenções. Minuta de resolução que 486 
revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as normas para avaliação de 487 
pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional, dentro de uma mesma classe. 488 
Professor Klaus informa que a comissão demandante deste assunto, Comissão Permanente de 489 
Pessoal Docente (CPPD), teve a composição alterada desde a última sessão e, portanto, 490 
encaminhou a ele, como presidente do ConsUni, uma Comunicação Interna (CI) sugerindo que 491 
o item fosse retirado de pauta, já que não houve prazo suficiente para os novos membros 492 
apreciarem o documento. Em discussão, aponta-se que, a partir da próxima sessão ordinária, 493 
este Conselho também contará com nova composição de membros eleitos. Após considerações 494 
são feitas as seguintes sugestões: 1) manutenção do assunto na pauta, considerando as 495 
sugestões realizadas e os progressos alcançados nas reuniões anteriores, e que o próprio 496 
ConsUni pode ser o proponente do assunto; 2) convocar o antigo presidente da CPPD para 497 
relatar o assunto. A sugestão é contestada por alguns conselheiros que creem não se tratar de 498 
uma demanda pessoal do presidente, mas sim da CPPD, e considerando ainda que o atual 499 
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presidente da CPPD foi seu vice-presidente na composição anterior; 3) adiar o item para a 500 
próxima sessão ordinária deste Conselho, de modo que a nova composição desta Comissão 501 
possa avaliar e ajustar o documento. A presidência aprecia a sugestão, mas sugere que o prazo 502 
seja até a II sessão ordinária deste Conselho, considerando a proximidade da próxima reunião; 503 
4) adiar o assunto para a próxima sessão ordinária e solicitar à CPPD que apresente sua 504 
interpretação sobre o documento; 5) solicitar à CPPD que, na próxima reunião deste Conselho, 505 
apresente apenas as diretrizes a serem tomadas nas discussões do assunto; 6) agendar reunião 506 
extraordinária para que os novos membros da CPPD possam interagir com os conselheiros 507 
antes que seja instituída a nova composição do ConsUni. No entanto, tal sugestão não 508 
permitiria conceder um prazo para a análise do documento pela CPPD e as propostas já 509 
formuladas pelos antigos poderão ser encaminhadas aos seus representantes na CPPD. Após 510 
discussões, conselheiros chegam às seguintes propostas: 1) iniciar as discussões nesta reunião, 511 
com base no material disponível; 2) acatar parcialmente o pedido da CPPD, solicitando que, no 512 
prazo de até 2 semanas antes da II sessão ordinária deste Conselho, sejam apresentadas 513 
diretrizes e propostas para o item. Em qualquer um dos casos caberá a Secretaria-Geral 514 
encaminhar as discussões anteriores à CPPD. Em votação, vence a proposta número 2 com 27 515 
votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. Na próxima sessão ordinária deste Conselho será 516 
concedido espaço para um informe, em que um dos conselheiros presentes nesta reunião 517 
passará as informações acerca deste assunto aos novos conselheiros. Sugere-se, para registro e 518 
consideração em momento oportuno que os membros eleitos em comissões ou conselhos 519 
tenham período de mandato díspar, de modo que metade dos membros permaneça na instância 520 
em questão, todas as vezes em que houver alterações. Como nenhum dos participantes deseja 521 
fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h22. Do que 522 
para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Daniely Dias 523 
Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 524 
Secretaria-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor 525 
Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão.  526 
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