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Ao 1º dia do mês de dezembro1 
Torre 1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 
Bloco A, Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realiz3 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2014 
magnífico reitor, professor 5 
Roberto Matheus, vice-reitor;6 
Alexandre Kihara, pró-reitor adjunto de pós7 
comunidade civil; André Eterovic, representante docente do C8 
Humanas (CCNH); André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do 9 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 10 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 11 
Júnior, representante docente do CCNH;12 
administrativos; Daniel Pansarelli13 
do CMCC; Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do 14 
Venâncio, representante docente do CECS;15 
docente do CECS; Guilherme Afo16 
16h); Gustavo  Adolfo Galati, pró17 
Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH;18 
representante docente do CCNH;19 
Luciano Soares da Cruz, pró20 
representante docente do CMCC;21 
Fabiano da Silva, representante docente do CMCC;22 
da comunidade civil; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 23 
administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH;24 
Torissi, representante docente do CMCC;25 
graduação; Raquel de Almeida Ribeiro, representante suplente do26 
Helena de Oliveira Lino Franchi, representante suplente docente do CMCC;27 
Moretti, representante suplente docente do CECS;28 
representante suplente dos técnicos administrativos;29 
discente de pós-graduação; 30 
representante dos técnicos administrativos;31 
de Planejamento de Desenvolvimento Institucional; 32 
do CMCC; Wauber Bezerra de M. Maur33 
partir das 16h). Ausências 34 
Ausentes: Gabriela Spanghero Lotta35 
do CECS. Não-votantes: 36 
Mustafa de Assis, representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE); Nathalia Vieira 37 
Ferreira, representante do DCE; Raimundo Nonato Bráz Neris, representante do 38 
PRISMA; Soraya Cordeiro39 
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dezembro do ano de 2015, no horário das 14h , na sala 
andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 

Bloco A, Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realiza-se IV sessão ordinária do Conselho 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2015, previamente convocada e presidida pelo

 Klaus Capelle, com a presença dos seguintes
reitor; Alexandre Becker, representante discente de graduação;

reitor adjunto de pós-graduação; Ana Lúcia Sanches, represen
André Eterovic, representante docente do Centro de 

André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arnaldo Rodrigues dos Santos 
Júnior, representante docente do CCNH; Clarissa de Franco, representante dos técnicos 

Daniel Pansarelli, pró-reitor de Extensão e Cultura; Edson Pimentel, diretor 
Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH;

Venâncio, representante docente do CECS; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante 
Guilherme Afonso, representante suplente discente de graduação

Gustavo  Adolfo Galati, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; 
Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; José Carlos Rodrigues Silva, 

nte do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó,  pró-reitor de 
Luciano Soares da Cruz, pró-reitor  adjunto de Graduação; Luiz Carlos 
representante docente do CMCC; Marcela Sorelli Ramos,  pró-reitora de 

da Silva, representante docente do CMCC; Maria Elisa R. G. Ramos, representante 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 

Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH;
Torissi, representante docente do CMCC; Paloma Breit dos Santos, representante discente de 

Raquel de Almeida Ribeiro, representante suplente docente do CCNH
Helena de Oliveira Lino Franchi, representante suplente docente do CMCC;
Moretti, representante suplente docente do CECS; Roberta Kelly Amorim de França, 
representante suplente dos técnicos administrativos; Roberto Asano Junior, representante 

graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de 
representante dos técnicos administrativos; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Juni

Desenvolvimento Institucional; Vladimir Perchine, representante docente 
Wauber Bezerra de M. Maurício Junior, representante discente de graduação (a 

Ausências justificadas: Igor Fuser, representante docente do CECS. 
Gabriela Spanghero Lotta e João Manoel Losada Moreira, representante

 Daniel Silva Carneiro, representante do 
Mustafa de Assis, representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE); Nathalia Vieira 
Ferreira, representante do DCE; Raimundo Nonato Bráz Neris, representante do 

deiro; secretária-geral e Vivilí Maria Silva Gomes, representante 

 

, na sala dos Conselhos, 
andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 

sessão ordinária do Conselho 
, previamente convocada e presidida pelo 

com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio 
Alexandre Becker, representante discente de graduação; 

Ana Lúcia Sanches, representante da 
entro de Ciências Naturais e 

André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de 
Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de 

Arnaldo Rodrigues dos Santos 
Clarissa de Franco, representante dos técnicos 

Edson Pimentel, diretor 
CCNH; Everaldo Carlos 

Gilberto Maringoni de Oliveira, representante 
nso, representante suplente discente de graduação (até às 
reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; 

José Carlos Rodrigues Silva, 
reitor de Administração; 

Luiz Carlos da Silva Rozante, 
reitora de Pesquisa; Márcio 

Maria Elisa R. G. Ramos, representante 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 

Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; Nunzio Marco 
Paloma Breit dos Santos, representante discente de 

cente do CCNH; Regina 
Helena de Oliveira Lino Franchi, representante suplente docente do CMCC; Ricardo de Souza 

Roberta Kelly Amorim de França, 
Roberto Asano Junior, representante 

Ronny Maciel de Mattos, 
r Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor 

Vladimir Perchine, representante docente 
scente de graduação (a 

, representante docente do CECS. 
, representantes docente 

Daniel Silva Carneiro, representante do Coletivo Vozes; Isis 
Mustafa de Assis, representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE); Nathalia Vieira 
Ferreira, representante do DCE; Raimundo Nonato Bráz Neris, representante do Coletivo 

e Vivilí Maria Silva Gomes, representante 
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suplente docente do CMCC.  Apoio: Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos,  Daniely 40 
Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 41 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a 42 
sessão às 14h13, afirmando que a pauta é longa e complexa e conclamando aos conselheiros 43 
que sejam concisos e objetivos. Informes da Reitoria. 1) professor Klaus lamenta informar 44 
que, mais uma vez e deploravelmente, foram feitas pichações com forte teor racista no 45 
campus São Bernardo do Campo. Afirma que isso não pode ser tratado meramente de forma 46 
disciplinar, pois se trata de um crime. Entende que a nota publicada pela Reitoria tenha 47 
deixado isso claro, mas concorda que não é suficiente. Informa que foi realizado um Boletim 48 
de Ocorrência (BO), além de ter sido instaurada uma nova Comissão de Sindicância, distinta 49 
daquela que investiga as pichações anteriores. Acrescenta que a Reitoria, em conjunto com 50 
diversos outros setores da UFABC, está preparando uma campanha em favor da tolerância e 51 
da diversidade; 2) ainda em relação ao campus São Bernardo do Campo, informa ter ocorrido, 52 
na semana passada, o evento que sacramentou a alteração do nome da Rua São Paulo, que dá 53 
acesso ao campus, para Alameda da Universidade. Apesar de esse ato simbólico ter a sua 54 
importância, esclarece que o momento foi aproveitado para exigir da Prefeitura Municipal de 55 
São Bernardo melhoras no entorno do campus, o que já começou a ser feito. Acrescenta que a 56 
Reitoria está acompanhando essas ações e preparada para cobrar sua realização. Explica que 57 
tal ação faz parte do programa contínuo de valorização de São Bernardo, que conta, também, 58 
com a entrega do Bloco Ômega, a inauguração da Sala Multissetorial e a realização de sessões 59 
dos Conselhos Superiores naquele campus. Informa que a XI sessão ordinária do Conselho de 60 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), que ocorrerá no dia 8 de dezembro, será realizada 61 
em São Bernardo e que, no próximo ano, uma das sessões do ConsUni também acontecerá lá; 62 
3) relata ter acabado de receber uma carta entregue pelos representantes estudantis acerca das 63 
pichações sobre a qual discorreu em seu primeiro informe. Reelenca as ações tomadas pela 64 
Reitoria para o conhecimento dos discentes, que chegaram após tal relato. O discente 65 
Raimundo Neres, do Coletivo Prisma, informa que os estudantes, primeiramente, lerão a carta 66 
assinada pelos coletivos Nosotrxs, Prisma e Cláudia Maria e pelo Diretório Central dos 67 
Estudantes (DCE). Passa a palavra para a discente Nathalia, do DCE, que inicia a leitura [cuja 68 
íntegra encontra-se no Anexo I desta Ata]. O discente Raimundo Neres conclama aos 69 
dirigentes da UFABC a serem menos legalistas e não pautarem suas ações contra as 70 
violências preconceituosas apenas nas leis existentes. Acrescenta que a população LGBTT 71 
não possui leis que a amparem. Cita os Planos de Educação Estaduais que estão sendo 72 
rejeitados e acredita que a UFABC possa realizar políticas públicas que promovam a 73 
tolerância e refutem o preconceito e a violência mesmo sem a existência de leis. Menciona as 74 
travestis, em especial as travestis negras, que vivem como a “casta” mais baixa da sociedade, 75 
sendo expulsas das escolas, tendo pouco acesso à educação e sendo obrigadas a prostituírem-76 
se por não haver qualquer possibilidade de trabalho formal. Informa sobre um projeto da 77 
Prefeitura de São Paulo de educação das travestis e questiona por que a UFABC não realiza 78 
projeto semelhante voltado às travestis que possuem o 2º Grau completo. Questiona, ainda, o 79 
fato de disciplinas que tratam de questões étnico-raciais terem poucas vagas e não serem 80 
obrigatórias. Afirma, também, que os Coletivos da UFABC são os únicos responsáveis pela 81 
discussão do racismo, do machismo, da misoginia e da LGBTTfobia na UFABC. Tais 82 
discussões não são levantadas institucionalmente. Quanto às pichações, afirma terem sido 83 
dezenas, mas aquelas que não foram descobertas por alunos foram apagadas, não se podendo 84 
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apurar os culpados. Apela para que a Instituição seja menos burocrática e mais preocupada 85 
com os grupos oprimidos. Professor Klaus afirma que as manifestações e reinvidicações dos 86 
discentes e dos coletivos são muito válidas e a causa é justa. Afirma não concordar com tudo 87 
que foi dito sobre a Reitoria, mas acredita não ser proveitoso, nesse momento, rebater os 88 
argumentos expostos. Considera que a questão fundamental, que é a luta por uma sociedade 89 
mais tolerante e aberta é consensuada entre Reitoria e as entidades. Porém, acredita que há 90 
uma superestima dos poderes da Reitoria, que não desconsiderar as determinações legais para 91 
a operação de sindicâncias e registro de BO. Por outro lado, afirma que há ações que podem 92 
ser realizadas entre a Reitoria e os Coletivos. Informa ter convidado os Coletivos para uma 93 
conversa e repete o convite de uma reunião para tratar de todas as reinvidicações. Acrescenta 94 
que a Universidade é um espelho da sociedade e dela recebe tanto o que há de bom quanto o 95 
que há de ruim. O machismo, o racismo e a homofobia estão entre as piores coisas da 96 
sociedade, porém, a Universidade pode tentar mudar esses aspectos que chegam a ela, para 97 
que dela saiam melhor. Declara que a UFABC, como instituição, deseja aprender com as 98 
entidades e coletivos e estabelecer maneiras de realizar essas melhorias de maneira conjunta. 99 
O caminho para isso não é cobrar coisas que estão fora da gerência da Reitoria, mas, reunir-se 100 
com ela e elaborar uma lista de demandas para que a Reitoria considere o que pode ser feito 101 
de maneira diferente. Salienta que o objetivo é comum: uma sociedade mais justa. Professor 102 
Vladimir, no ensejo das discussões, reflete que, quando se fala sobre racismo no mundo 103 
acadêmico, subentende-se que isso não corresponde à classe dos docentes, que o racismo e a 104 
homofobia não estão entre a categoria. Porém, infelizmente, neste momento, no CMCC um 105 
professor está sendo denunciado. Afirma que na comunidade russa de São Paulo o referido 106 
professor já é conhecido por postagens racistas, homofóbicas e antissemitas nas redes sociais, 107 
mas, nos últimos dias, esse docente vem fazendo ataques pessoais contra professores do 108 
mencionado Centro. Ele fala mal da Universidade como um todo, dizendo que são “um bando 109 
de liberais”, citando o nome de diversos professores do CMCC, inclusive o dele, professor 110 
Vladimir, cujo namorado é negro, fato mencionado pelo docente em questão de uma maneira 111 
extremamente baixa. Como primeira providência, professor Vladimir informa que comunicou, 112 
por escrito, o diretor do Centro, professor Edson Pimentel. Ainda, seu advogado está 113 
acompanhando o caso. Afirma que menciona o fato por ter certeza de que receberá tanto o 114 
apoio institucional da UFABC, como o apoio de sua comunidade. A representante dos 115 
técnicos administrativos, Roberta Kelly, lê nota de repúdio elaborada pelo Coletivo Vozes, 116 
que representa as negras e os negros da UFABC leitura [cuja íntegra encontra-se no Anexo II 117 
desta Ata]. Professor Klaus agradece a leitura e esclarece que a Reitoria não diferencia as 118 
manifestações preconceituosas. Todas as manifestações machistas, racistas ou homofóbicas 119 
devem ser rebatidas. Informa que, excepcionalmente, a sessão de informes será aberta para 120 
discussão, dada a importância do tema levantado. Professor Daniel Pansarelli elogia a 121 
discussão desses assuntos na Universidade. Porém, acredita haver ruídos de informação, uma 122 
vez que há diversas ações sendo realizadas na UFABC. Percebe haver uma falha na 123 
comunicação, que deve ser corrigida. informa que ontem, esteve reunido com o Coletivo 124 
Vozes, do qual destaca o comentário recebido de um membro do Coletivo, passa à leitura: 125 
“Nessa tarde, tivemos uma reunião à convite do reitor da UFABC, professor Klaus Capelle, e 126 
o pró-reitor de extensão e cultura, Daniel Pansarelli, para discutir os casos de racismo que 127 
aconteceram na Universidade. A Reitoria mostrou que está tomando providências e que 128 
realmente quer contribuir para que a Universidade também se torne referência no combate 129 
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ao racismo.” Professor Dácio mostra-se feliz com uma manifestação dessa natureza no 130 
ConsUni, uma vez que entende que a questão deva ser encarada por todos como comunidade 131 
acadêmica, não simplesmente como Administração da UFABC. Reflete que os preconceitos 132 
estão impregnados na comunidade acadêmica como um todo, seja em docentes, discentes ou 133 
técnicos. Salienta que os preconceituosos buscam dividir aqueles que lutam contra os 134 
preconceitos. Preocupa-se com uma transformação da comunidade em policialista, não 135 
acreditando ser essa a solução. Ressalta que, nos casos que foram relatados à Reitoria, 136 
medidas foram tomadas de pronto, mas reconhece a dificuldade em se reconhecer os 137 
culpados. Relata ameaças recebidas por ele e por professor Klaus em seus e-mails pessoais, 138 
quando da discussão das Bases Nacionais Curriculares Comuns, por estarem “desvirtuando a 139 
juventude brasileira”. Acrescenta que, para a desconstrução de preconceitos, o primeiro passo 140 
é admitir tê-los e trabalhar para que sejam discipados. A representante da comunidade civil, 141 
Ana Lúcia, que faz parte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, no qual coordena o 142 
Grupo de Trabalho da Educação, ressalta que manifestações preconceituosas não são um 143 
problema apenas da UFABC. Argumenta haver uma grande força conservadora que se 144 
manifesta fortemente. Informa que em dois dias, no campus São Bernardo da UFABC, 145 
acontecerá a Conferência Regional de Educação (CRE). Relata ter recebido a informação de 146 
que poderá haver a participação de setores conservadores e religiosos que congregam a ideia 147 
de que se está, no sistema de ensino, desenvolvendo a intitulada ideologia de gênero. Informa 148 
que todo o processo tem sido muito penoso, desde a discussão do Plano Nacional de 149 
Educação (PNE), cujo texto, originalmente, trazia o conceito de identidade de gênero, que foi 150 
retirado durante as negociações para garantir a aprovação do Plano. Então, após a aprovação 151 
do PNE, os municípios teriam um ano para elaborar seus Planos Municipais de Educação 152 
(PME). Atualmente, cinco municípios já aprovaram seus planos. O município de Rio Grande 153 
da Serra aprovou seu PME na íntegra, com a menção à diversidade de gênero. Em Santo 154 
André, houve uma derrota na CRE, que retirou a menção à diversidade de gênero e, ainda, na 155 
Câmara dos Vereadores, incluiu-se uma proibição de qualquer ação dos sistemas de ensino 156 
em relação a gênero. A partir disso, Rio Grande da Serra mudou sua posição quanto ao item. 157 
Isso tem sido uma forma de vitória dos segmentos conservadores. Solidariza-se com os 158 
estudantes, em nome do GT de Educação, e informa que essa também é uma luta dos 159 
educadores. Convida todos para, no dia 3 de dezembro, participar da CRE, de modo a angariar 160 
votos para garantir o termo “identidade de gênero” no Plano Regional de Educação que 161 
vigorará por dez anos. Professor Moretti comenta que, no momento, todos temem um 162 
retrocesso e uma volta da intolerância. Ressalta que racismo é crime e tem que ser tratado 163 
como tal. Expõe que, ao longo de seus nove anos na UFABC, presenciou diversas 164 
manifestações de intolerância. Menciona a falta de gentileza e a falta de tolerância no 165 
convívio entre os membros da comunidade. Atenta para o cuidado que se deve tomar em 166 
relação à burocracia e preocupa-se com dois possíveis cenários: 1) que tudo seja levado a 167 
comissões de sindicância; e 2) os casos graves de intolerância fiquem sem resposta. Salienta 168 
que casos de racismo não devem ser levados à comissões de sindicância, mas à polícia. 169 
Considera que deva ser criado um instrumento de mediação dentro da Universidade para que 170 
aqueles que se sintam afetados se pronunciem e que os acusados sejam punidos. Daniel, do 171 
Coletivo Vozes, informa que o Coletivo não assinou a carta encaminhada pelas outras 172 
entidades à Reitoria e agradece a reação da Reitoria, que considera importante. Porém, 173 
informa que, além de reação, é preciso ter proatividade e isso significa incluir o negro na 174 
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Universidade de maneira institucional, com a contratação de mais professores negros. Informa 175 
que está há cinco anos na Universidade e, desde então, teve apenas dois professores negros. 176 
Indaga aos brancos presentes na reunião se, ao se depararem com um professor branco, 177 
sentem alguma alegria, fato que ocorre com quem é negro, tamanha a dispariadade. 178 
Emociona-se ao relatar as situações pelas quais os negros passam, como por exemplo, quando 179 
deparam-se com pichações como as feitas e que os tratam como algo ridículo. Finaliza sua 180 
fala, afirmando esperar proatividade da Instituição, não apenas reações após fatos como esse 181 
já terem ocorrido. Professor Klaus desculpa-se, em nome da comunidade, com todos os 182 
negros, LGBTT e mulheres. Salienta que podem contar com a Reitoria, pois ela está ao lado 183 
deles e delas, não daqueles que defendem o ódio, a segregação e a difamação. A discente 184 
Nathalia retoma o caso de assédio por parte de um trabalhador das obras às mulheres da 185 
comunidade acadêmica. Expõe ter sido o momento em que percebeu que a plataforma de 186 
ajuda da Reitoria não era eficaz. Relata caso em que uma companheira dos coletivos Vozes e 187 
Cláudia Maria fez uma denúncia e essa deveria ser feita em um livro público, em que pôde 188 
ver os dados de diversos denunciantes anteriores. Apoia a fala de professor Dácio, mas a 189 
Universidade precisa avançar na questão das minorias sociais, pois esses casos não podem se 190 
repetir. A preocupação deve ser grande, principalmente, pela Região do Grande ABC ter 191 
histórico de grande atuação de grupos intolerantes e fascistas e tais grupos, não agem apenas 192 
com pichações, mas agridem fisicamente. Menciona a comissão de segurança do Coletivo 193 
Cláudia Maria nas festas da Universidade, para que mulheres cuidem umas das outras, porque 194 
já houve, inclusive, casos de estupro. Professor Klaus comenta que o livro mencionado por 195 
Nathalia não existe mais, que foi abolido, justamente para manter sigilosas as informações dos 196 
denunciantes e denunciados. Raimundo, do Coletivo Prisma, afirma que, em sua infância, na 197 
periferia de São Paulo, era muito comum assassinatos de membros da comunidade e a maioria 198 
dos assassinados era de negros. O fato de ser homossexual fez com que fosse alienado de seu 199 
convívio familiar e de seu círculo religioso. Menciona, também, as consequências acadêmicas 200 
dessa vivência, uma vez que sua militância exige muita dedicação, sendo, para ele, uma 201 
questão de sobrevivência, para que outras pessoas não passem pelas mesmas violências ou 202 
que, pelo menos, tais violências sejam minimizadas. Solicita informações acerca da Ouvidoria 203 
da UFABC e de seu fluxograma, uma vez que é necessário saber se aqueles que receberão as 204 
denúncias e reclamações estão aptos a com elas lidarem. Ressalta a importância da 205 
diversidade dentro da Ouvidoria para que as denúncias sejam levadas adiante independente 206 
dos preconceitos das pessoas que as receberão. Professor Klaus comunica que as informações 207 
acerca da Ouvidoria são públicas e qualquer pessoa pode ter acesso a elas. Conselheira 208 
Roberta Kelly concorda que as questões que dizem respeito à comunidade acadêmica não 209 
devem ser tratadas de maneira judicializada. Porém, as políticas de empoderamento e 210 
representatividade devem ocorrer e podem fazer a diferença. O próprio Conselho não 211 
representa a pluralidade da comunidade da UFABC e os pró-reitores da UFABC também não 212 
a representam. E isso deve ser questionado e criticado. Defende que deve-se pensar em editais 213 
que tragam as questões raciais e LGBTT formalmente, visando a inclusão e a 214 
representatividade. Tal crítica deve ser estendida aos conselheiros, pois todos os editais são 215 
discutidos nos Conselhos Superiores e a questão da inclusão não está nessas discussões. Apela 216 
para que, caso nenhum conselheiro levante o tema, que o reitor o faça porque, desse modo, os 217 
grupos oprimidos sentir-se-ão representados e sua emoção não mais será por tristeza ou 218 
mágoa, mas por ver, de fato, mudanças. Professor Alexandre Kihara informa que há dez dias, 219 
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um aluno da pós-graduação que é haitiano e negro foi detido pela polícia sob acusação de 220 
estar olhando para uma mulher de modo agressivo. Como o aluno não fala português, passou 221 
por muitas dificuldades. Assim, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) colocou um 222 
servidor técnico-administrativo de plantão que poderá ser contatado 24h por dia, via celular, 223 
para auxiliar os discentes em tempo real. Ressalta que a discussão não parece ser sobre um 224 
tipo específico de preconceito, mas sobre a intolerância em seu aspecto mais amplo. Desse 225 
modo, comenta acerca da intolerância religiosa que a comunidade muçulmana vem sofrendo. 226 
Há casos de locatários que solicitam que seus inquilinos muçulmanos saiam de suas casas. 227 
Comenta que uma aluna da pós-graduação que é muçulmana forneceu seu relato à 228 
GloboNews, o que foi incentivado pela ProPG. A discente Paloma parabeniza os coletivos 229 
pela manifestação, considerando-a de extrema importância. Ressalta que há um grupo 230 
discriminado que não foi citado, que é o das pessoas com deficiência. Cita exemplo de 231 
professores que se recusam a aplicar provas ampliadas para alunos com baixa acuidade visual, 232 
não permitem leitores digitais para alunos cegos e recusam a hora adicional para a realização 233 
de provas a alunos que sofrem de Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA). Reflete que, como 234 
a UFABC se propõe a estabelecer políticas de inclusão para as pessoas com deficiência, ela 235 
deve estar preparada para recebê-las e, ainda, incluí-las nas discussões. Professor Klaus 236 
agradece pela válida menção às pessoas com deficiência. Comenta que há diversos outros 237 
grupos que não estão em condições de igualdade na sociedade e deveriam estar. Considera a 238 
UFABC pioneira na inclusão de pessoas com deficiência. Informa que se está estudando uma 239 
forma de ampliar essa inclusão a refugiados, outro grupo que ainda não foi citado. Retoma sua 240 
fala acerca da UFABC ser um espelho da sociedade, contando com tudo que há de bom e 241 
ruim nela. Acrescenta que a UFABC também enfrenta todas as lutas da sociedade. O 242 
representante discente Guilherme parabeniza os coletivos e o Conselho pela discussão de 243 
tema tão importante. Menciona o desprezo que sofrem os funcionários terceirizados dentro da 244 
Universidade. São-lhes negadas as coisas mais básicas, como utilização dos serviços de 245 
transporte e Biblioteca da UFABC, além de serem compelidos a não interagir com docentes, 246 
técnicos administrativos e discentes. Considera que isso ocorre por problemas de gestão e 247 
iniciativas devam ser pensadas para minimizar esses fatos. A representante dos técnicos 248 
administrativos, Clarissa, acredita que o que se está discutindo é uma mudança de cultura, que 249 
só pode ser alcançada por meio de confrontos públicos como esse. A UFABC é pioneira no 250 
acesso à universidade, mas ainda tem muito a melhorar na promoção à permanência. 251 
Menciona o fato de a homofobia ainda não ser tipificada como crime na Lei. A Universidade 252 
precisa ser mais ativa como meio de pressão para que isso seja revisto. É necessária, também, 253 
a abertura de cursos e disciplinas voltados especificamente às temáticas relacionadas às 254 
desigualdades. Quanto à Ouvidoria, reflete que o órgão é muito identificado com questões 255 
burocráticas e institucionais, sendo, ainda, um órgão de característica passiva. Para mediar 256 
conflitos, seria necessário um órgão mais ativo. Professor Vitor alegra-se com a realização 257 
desse debate no ConsUni. Informa ter aprendido em sua atuação junto a movimentos sociais 258 
que quem caracteriza atos homobóficos, racistas, machistas e preconceituosos deve ser aquele 259 
que faz parte do grupo oprimido, porque esse indivíduo é a vítima. Se tais grupos vêm ao 260 
Conselho Superior comunicar à UFABC que está falhando no combate a esse problema é 261 
porque essa é a realidade. É importante mencionar que não há qualquer tipo de cumplicidade 262 
ou inércia em relação a essas manifestações preconceituosas que vêm ocorrendo. Aqueles que 263 
fazem parte da gestão da UFABC estão dispostos a contruir um ambiente melhor junto aos 264 
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coletivos. Isso não se trata de vigiar e punir, pois isso não ataca a raiz do problema. Menciona 265 
o fato de Brasil ser o país com o menor número de mulheres no Parlamento Nacional no 266 
planeta. Ainda, há pouquíssimos professores e cientistas negros e pouquíssimas mulheres que 267 
ocupam papel de direção e protagonismo nas universidades. Isso porque a universidade é o 268 
ponto de partida do processo de transformação social. Porém, também deve ser considerado 269 
que a UFABC já realiza uma série de ações para fomentar essa transformação social. 270 
Compromete-se a fazer mais na direção de conquistar corações e mentes para esse tema. 271 
Menciona algumas das ações da UFABC: 1) discussão de editais de concursos para docentes 272 
com cotas; 2) discussão acerca do estabelecimento de cotas na pós-graduação; 3) utilização do 273 
nome social por travestis e transgêneros. As ações podem parecer pequenas, mas somadas 274 
podem promover uma alteração efetiva nas estruturas do país. O representante discente 275 
Alexandre Becker apresenta proposta de moção de repúdio do ConsUni, elaborada pelos 276 
Coletivos. Considera a emissão dessa moção de suma importância para que a UFABC assuma 277 
uma posição oficial frente ao ocorrido. Como representante discente no ConsUni, desculpa-se 278 
com Daniel, do Coletivo Vozes, e todos os membros dos Coletivos que representam os grupos 279 
oprimidos por suas ações não terem sido suficientes. Especificamente para Daniel, reflete que 280 
a emoção com que fez sua fala não pode ser considerada um sinal de fraqueza, mas de força e 281 
coragem ao expor todo o sofrimento enfrentado e cobrar justiça e um tratamento igualitário. 282 
Após sugestões e interrupção da discussão para elaboração de nova redação entre os coletivos, 283 
a nova moção é apresentada. Em votação, o documento é aprovado por unanimidade, com 36 284 
votos favoráveis. Após a aprovação, professor Klaus retoma os informes da Reitoria. 2) 285 
professor Klaus ausenta-se da sala, passando a condução da Mesa ao professor Dácio que 286 
informa que foi encaminhado a todos os conselheiros e conselheiras uma proposta de Ato 287 
Decisório do ConsUni que referenda o afastamento do país, com ônus para a UFABC, do 288 
professor Klaus, no período de 25 de outubro a 2 de novembro de 2015, incluindo trânsito, 289 
para participação no VII Seminário Internacional e VIII Assembleia Geral do Grupo Coimbra 290 
de Universidades Brasileiras, em Manchester, Reino Unido, aprovado ad referendum por 291 
meio da Portaria da Reitoria nº 547, de 21 de outubro de 2015. Não havendo manifestações, o 292 
documento é aprovado por unanimidade; 3) passa a palavra para Soraya, que informa que será 293 
iniciado um processo eleitoral para representação discente nos Conselhos Superiores. 294 
Apresenta as sugestões da Secretaria-Geral, para compor a Comissão Eleitoral, conforme 295 
estabelecido no Anexo da Resolução  ConsUni nº 156: Gustavo Di Cesare Giannella, como 296 
representante discente da pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, como representante 297 
discente da graduação; Fátima Crhistine da Silva, servidora lotada na Secretaria-Geral e 298 
Edgard de Oliveira Nogueira, servidor lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação. Em 299 
votação, a composição da Comissão é homologada com 1 abstenção. O conselheiro Ronny 300 
indica a servidora Fátima para a presidência da Comissão. Em votação, a indicação é 301 
aprovada por unanimidade; 4) Soraya solicita a passagem do item 1 do Expediente, 302 
“Calendário ConsUni 2016” para a Ordem do Dia. Retomando a condução da Mesa, professor 303 
Klaus sugere que o assunto seja deliberado no momento. Em discussão, é solicitada uma 304 
antecipação na data da IV sessão ordinária do ConsUni de 2016, de modo que a sua 305 
continuação não ocorra em período de recesso. Para evitar conflitos com o Calendário 306 
ConsEPE já aprovado, sugere-se que a continuação da IV sessão ordinária ocorra na primeira 307 
semana letiva de 2017, o que é acatado pela área demandante. Professor Mauro solicita 308 
cuidado na definição do local onde a reunião ocorrerá, uma vez que, caso as reuniões sejam 309 
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no campus São Bernardo do Campo, alguns professores perderão muitas aulas. Professor 310 
Klaus esclarece que os conselheiros serão avisados com antecedência da realização de 311 
reuniões em São Bernardo. Em votação, o item é aprovado por unanimidade; 5) professor 312 
Klaus passa a palavra ao pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional, 313 
professor Vitor Marchetti para um informe acerca da situação orçamentária da UFABC, que 314 
informa que reforçará alguns números já apresentados em setembro deste ano e que atualizará 315 
os conselheiros quanto à situação orçamentária da Universidade até o momento. Acredita que 316 
isso fornecerá aos conselheiros maior entendimento acerca da estratégia orçamentária que a 317 
UFABC adotará no ano de 2016. Apresenta os números finais do orçamento de 2015: a) 318 
quanto ao custeio: a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 estabeleceu o valor de R$ 319 
59.974.258,00 e o limite recebido foi de R$ 52.014.230,00, o que corresponde a um corte de 320 
13% ; e b) quanto ao investimento, a LOA 2015 estabeleceu o valor de R$ 40.715.266,00 e o 321 
limite recebido foi de R$ 26.574.290,00, o que corresponde a um corte de 35%. Ressalta que 322 
esses números retratam um esforço hercúlio da Reitoria em receber os valores necessários e 323 
previstos. Informa que, em outras universidades, houve cortes de 50% dos valores relativos ao 324 
investimento. Prossegue, apresentando que, além do problema orçamentário, há um problema 325 
financeiro, que parece se agravar. Ao longo de todo ano, os repasses foram irregulares e 326 
incompletos, mas a priorização do pagamento de bolsas estudantis, empresas terceirizadas e 327 
obras foi mantida. Houve um momento em que não se conseguiu pagar todas as notas 328 
emitidas em um determinado mês e tais notas foram repassadas para o mês seguinte, o que 329 
gerou ainda mais dificuldades na gestão dos recursos financeiros. Apresenta gráfico com a 330 
evolução do orçamento da UFABC, desde o ano de 2006 até o ano de 2016. A previsão de 331 
orçamento para 2016 é de R$ 89.333.600,00, um pouco maior do que o orçamento previsto 332 
para o ano de 2011. Considerando o fato de que a Universidade cresceu e se tornou mais 333 
custosa ao longo desses anos, será necessária a realização de uma política de redução de 334 
gastos. O valor, porém, ainda pode sofrer alterações, por ainda se tratar do Projeto de Lei 335 
Orçamentária Anual (PLOA) de 2016. Tal cenário, portanto, exige que a UFABC tome uma 336 
série de medidas para reduzir o seu custeio: 1) quanto à eletricidade: troca de luminárias por 337 
LED, desligamento de parte dos elevadores dos Blocos A e B, campanha de economia de 338 
eletricidade e instalação de medidores individuais de eletricidade nas obras; 2) quanto à 339 
telefonia: centralização de ligações internacionais nas pró-reitorias e direções dos centros e 340 
redução da quantidade de celulares corporativos, medida obrigatória por decreto presidencial; 341 
3) quanto à prestação de serviços: redução da quantidade de estagiários, redução da 342 
quantidade de zeladores e revisão do escopo e redução na frequência da higienização nos 343 
espaços comuns, salas e laboratórios; 4) quanto a bancas para concursos e defesas: 344 
pagamento, apenas, de transporte em trechos terrestres no estado de São Paulo, suspensão de 345 
pagamento de pró-labore nas bancas da pós-graduação e suspensão do auxílio impressão-tese 346 
na pós-graduação; e 5) outras medidas: 1) redução da quantidade de viagens esporádicas de 347 
ônibus, utilização de água de reuso nos banheiros de Santo André, limite máximo de dois 348 
participantes de cada setor nos fóruns nacionais, incrementação das tratativas visando aluguel 349 
de espaços para lanchonetes, ponto de atendimento bancário, entre outros. A política de 350 
gestão dos recursos de custeio no próximo ano seguirá pela lógica de formação de um Fundo 351 
de Recomposição Orçamentária. Explica que no início de cada Exercício Orçamentário, 352 
vincula-se o Orçamento às áreas da Universidade. A gestão desses recursos é feita em 353 
conjunto com os Agentes de Planejamento (AP). Nesse ano, a Pró-Reitoria de Planejamento e 354 
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Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) sugere que essa vinculação não ocorra para 355 
algumas áreas da Universidade, a saber: Agência de Inovação (INOVA), Auditoria Interna, 356 
Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), Editora, Gabinete da Reitoria, Reitoria, Vice-357 
Reitoria, Núcleos Estratégicos, Obras, Procuradoria Federal, ProPlaDI, Pró-Reitoria de 358 
Administração, Secretaria-Geral e Projetos Transversais, como SIG, CONVIVA, PLS e 359 
Observatórios do PDI. Tal prática, já é realizada todos os anos a partir do mês de setembro, de 360 
modo que não haja recursos não executados. Porém, no próximo ano, isso será feito desde o 361 
seu início. As áreas que seguirão com seu custeio vinculado são: Assessoria de Comunicação 362 
e Imprensa (ACI), Assessoria de Relações Internacionais (ARI), Biblioteca, Centros, Núcleo 363 
de Tecnologia da Informação (NTI), Pró-Reitoria de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, 364 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas e Extensão e Cultura, Prefeitura Universitária 365 
e Superintendência de Gestão de Pessoas. A perspectiva é que se consiga realizar uma gestão 366 
de custeio que permita o funcionamento mais regular possível da Universidade, de modo que 367 
nenhum serviço seja cancelado e nenhuma linha estratégica seja prejudicada, aproveitando o 368 
momento de crise para racionalizar os recursos da Universidade. Para os recursos de 369 
investimento, a lógica é a mesma. Tais recursos são, em sua maioria, consumidos pelas 370 
demandas das Obras da Universidade, mas haverá uma discussão com as áreas interessadas 371 
para que estabeleçam suas prioridades para o ano de 2016. Acrescenta que ontem foi o último 372 
dia para o remanejamento dos empenhos e a UFABC executará 100% de seu orçamento.  Até 373 
o final desta semana, fecham-se as janelas para os processos de desvinculação orçamentária 374 
dos Ministérios e concluir-se-á o processo de gestão de restos a pagar, para que se tenham os 375 
números finais. Ao final do processo a planilha completa será trazida ao ConsUni para 376 
apreciação. Professor Klaus agradece às equipes da ProPlaDI e da ProAd, que fizeram um 377 
trabalho intenso e parabeniza pela execução de praticamente 100% de um orçamento. Ressalta 378 
que a Reitoria está recebendo sugestões da comunidade de ações de redução de custos. 379 
Informes dos conselheiros: 1) Clarissa de Franco, representante dos técnicos 380 
administrativos, questiona se as medidas relatadas pelo professor Marchetti para contenção 381 
dos gastos estão ainda abertas para negociação, pois, neste caso, gostaria de sugerir que não 382 
haja diminuição do número de estagiários, haja vista a defasagem na quantidade atual de 383 
servidores e o consequente prejuízo que esta medida acarretaria para a Universidade, assim 384 
como o interesse da Instituição em auxiliar na formação destes universitários; 2) Maria Isabel 385 
Delcolli, representante dos técnicos administrativos, apresenta ao Conselho uma proposta de 386 
moção de repúdio à reorganização da rede estadual de educação de São Paulo. Professor 387 
Klaus explica que há outras duas moções que serão apresentadas por outros conselheiros e 388 
sugere que ambas sejam discutidas neste momento, já que tratam do mesmo assunto. 389 
Professora Vivilí apresenta o documento elaborado por ela junto a um grupo de docentes: 390 
Marinê de Souza Pereira, Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Mirian Pacheco Silva, 391 
Lúcio Campos Costa, Maria Candida Varone de Morais Capecchi, Francisco José Brabo 392 
Bezerra, Márcio Fabiano da Silva, Maisa Helena Altarugio, Giselle Watanabe, Breno Arsioli, 393 
Maria Beatriz Fagundes, Fernanda Franzolin e Maria Inês Ribas Rodrigues. Esclarece que 394 
além das situações já apresentadas anteriormente existem questões como as do Programa 395 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que tem diversas escolas estaduais 396 
participantes, inclusive diversa delas que estão hoje ocupadas, e os estágios, afetando 397 
diretamente aos alunos das licenciaturas vinculados a essas escolas. Professor Maringoni 398 
contextualiza a atual situação das escolas públicas estaduais, principalmente a questão do 399 
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grande número de evasão, informa que retira sua proposta diante das duas apresentadas 400 
anteriormente e sugere a unificação, solicita que não sejam tratadas por categorias, mas como 401 
uma moção do Conselho Universitário, sugere ainda que seja clara a solidariedade da 402 
comunidade acadêmica com os alunos que ocupam essas escolas. Professor Klaus concorda 403 
que o assunto deve ser tratado institucionalmente; cita o estudo realizado por docentes da 404 
UFABC sobre o tema, que foi publicado no jornal Estadão, e propõe que o o documento 405 
gerado seja uma moção de apoio e solidariedade à luta dos alunos por educação e instalações 406 
educacionais de melhor qualidade, evitando que o assunto tome veredas políticas, das quais 407 
acredita que a UFABC deve se preservar. Diversos conselheiros apontam que a questão não 408 
deve ser abordada politicamente, pois trata-se de uma crítica à ação e não a partidos ou 409 
governos.  São apresentadas notas emitidas por universidades como a Universidade de São 410 
Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ambas de repúdio. Neste 411 
momento, professor Dácio assume a presidência da Mesa, pois professor Klaus ausenta-se 412 
para uma reunião no Ministério da Educação (MEC), em Brasília. Propõe-se que a moção 413 
abranja os cortes orçamentários nas esferas de ensino, tanto estadual quanto federal. Ambos 414 
os demandantes acordam com a sugestão de unificação da proposta e, após sugestões e 415 
apontamentos para a redação, se ausentam para formularem o texto da proposta unificada, na 416 
intenção de que o assunto seja deliberado ainda nesta sessão. Professor Dácio dá andamento à 417 
reunião, enquanto o assunto é discutido pelos conselheiros demandantes; 3) professor Ronei 418 
registra que ocorreu, há cerca de um mês, o III Colóquio de Surdos do ABC. Informa que o 419 
evento foi organizado pela professora Maria Izabel dos Santos Garcia e ocorreu no campus de 420 
Santo André, contou com a participação de aproximadamente 226 pessoas. Relata que 421 
foi lisonjeiro observar a grande quantidade de participantes que frequentaram a UFABC e 422 
atualmente estão formados em Letras/LIBRAS, acrescenta que há grande carência desta 423 
disciplina pois há um tempo não é ofertada.  Professor Luciano Cruz e professora Virgínia 424 
Cardia Cardoso informam que a disciplina está sendo ofertada atualmente para os alunos das 425 
licenciaturas por meio de um convênio firmado junto a Universidade Federal de São Paulo 426 
(UNIFESP), havendo vagas abertas para a contratação de novos professores e, no próximo 427 
quadrimestre, a disciplina será ofertada pela professora Elizabete Renders. Professor Ronei 428 
acrescenta que não tinha conhecimento dessas informações e solicita que haja mais 429 
transparência nessas informações, assim como deixa registrado que todos os alunos devem ter 430 
a oportunidade de ter essa disciplina como optativa; 4) Ana Lúcia Sanches, representante da 431 
Comunidade Civil,  informa que no próximo dia 3 haverá a Conferência Nacional de 432 
Educação, ocasião em que serão discutidos cinco temas, a saber: valorização dos 433 
profissionais, formação dos profissionais da educação, gestão democrática e participação 434 
popular, financiamento e monitoramento e qualidade social da educação. Após as discussões 435 
desses pontos haverá a plenária final, que decidirá coletivamente o Plano Regional de 436 
Educação que vigorará nos próximos 10 anos e, também, consolida o PPA. Reitera o convite, 437 
evidencia a importância da participação da UFABC e informa que até o momento somente 438 
três membros da Universidade se inscreveram; 5) Professor Moretti propõe uma inversão na 439 
pauta, afim de adiantar o item 6 da Ordem do Dia, “Minuta de resolução que dispõe sobre o 440 
estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes com vistas ao acesso à 441 
Classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira, do Quadro Permanente da 442 
UFABC.”, para o item 3, pois acredita que essa deliberação facilitará as discussões do item 5, 443 
“Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as 444 
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normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional, 445 
dentro de uma mesma classe.”. Após alguns conselheiros apontarem que se preocupam em 446 
desordenar a lógica de aprovação dos documentos resultantes dessas discussões o assunto é 447 
votado e é aprovada a permanência da ordem original da pauta, com 14 favoráveis, 7 448 
contrários e 4 abstenções. Ordem do dia: Ata da II sessão ordinária de 2015, realizada nos 449 
dias 30 de junho, 21 de julho e 04 de agosto de 2015. Em discussão, solicita-se alteração na 450 
grafia do nome da representante da comunidade civil, Maria Elisa, na página 2, linha 56. 451 
Solicitação acatada pela área demandante. Em votação, o documento é aprovado com 3 452 
abstenções. Ata da III sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 29 de setembro, 13 de 453 
outubro e 03 de novembro de 2015. Em discussão, solicitam-se as seguintes alterações: a) 454 
página 3, linha 123, alteração para “[...] Sociedade Brasileira de Eletroquímica e 455 
Eletroanalítica [...]”; b) página 1, linhas 22/23, alteração do nome da representante dos 456 
técnicos administrativos, Maria Isabel Vendramini Delcolli, para o nome de sua suplente, 457 
Luisa Falcioni Alvarenga; c) professor José Carlos solicita que na página 15, linha 669, conste 458 
sua fala na íntegra, em que faz menção ao Decreto nº6932/2009; d) professor José Carlos 459 
solicita ainda que na página 17, linha 754 conste sua fala na íntegra, mencionando a proposta 460 
da utilização da redação da Portaria do MEC nº 982; e) professor Mauro solicita que sua fala 461 
conste na íntegra nos seguintes trechos: 1) página 14, linha 635; 2) página 15, linhas 641 à 462 
643, 656 à 658, 671 à 672 e 680 à 681; 4) página 16, linhas 691 à 693, 700 à 702; 726 à 728; 463 
entre outros trechos. Professor Dácio esclarece que o Conselho aprovou em consenso que as 464 
atas seriam sinópticas e impessoais e quando um conselheiro deseja que sua fala conste 465 
integralmente deve se manifestar no momento de sua fala. Preocupa-se ainda com o 466 
refazimento da ata de modo a deixar os demais conselheiros em situação desfavorecida, sendo 467 
necessário a identificação de todas as falas. Sugere que o professor Mauro envie suas 468 
solicitações diretamente a Divisão de Conselhos e a Ata da III sessão ordinária de 2015 469 
permanecerá na Ordem do Dia e será deliberada na continuação desta reunião. Professor 470 
Mauro concorda em enviar as solicitação por email para a Divisão de Conselhos e alega não 471 
ter sido orientado anteriormente sobre os procedimento citados. Moção de Repúdio. Neste 472 
momento, os conselheiros que haviam se ausentado para a elaboração da moção de repúdio 473 
unificada retornaram com o texto a ser apresentado. Apontam  que o documento é uma síntese 474 
das propostas anteriores e é fundamentado no estudo realizado pelos professores desta 475 
Universidade, que será anexado junto a moção em sua divulgação se houver a anuência dos 476 
professores, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assim como foi 477 
incluída a questão orçamentária, e  apresentam o texto.  Conselheiros elogiam e fazem 478 
propostas de alteração, a saber: 1) retirar aspas da expressão reorganização escolar, na terceira 479 
linha da moção; 2) onde consta o trecho “... tal como temos visto acontecer nas escolas e 480 
redes sociais...” retirar a palavra rua, pois conselheiro não concorda com o fechamento de ruas 481 
para manifestações; 3) no trecho “A reorganização implicará no fechamento de um grande 482 
número de escolas com problemas sérios para as comunidades locais, além de acarretar várias 483 
consequências...”, substituir o termo “com” por “acarretando” e, então, “acarretar” por 484 
“gerar”; 4) no trecho “... uma vez que o mesmo não foi apresentado publicamente...” 485 
substituir o termo “mesmo” por “projeto”; 5) moção com título de apoio aos alunos ao invés 486 
de repúdio às ações estaduais; 6) não anexar o estudo realizado pelos professores da UFABC 487 
sobre o tema, assim como não usá-lo para a validação do documento, pois não é um 488 
documento conhecido por todos os conselheiros. Demandantes acatam a todas as propostas, 489 
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exceto quanto ao título e natureza da moção, que é votada e, a proposta de título “MOÇÃO 490 
DE REPÚDIO À REORGANIZAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 491 
PAULO” é aprovada por 14 votos favoráveis e 4 contrários. Por fim, encaminha-se para 492 
votação o documento final. Aprovado com 22 votos favoráveis e 2 contrários. Professor Dácio 493 
comunica que a continuação dessa sessão está agendada para  o dia 15 de dezembro às 14h na 494 
Sala dos Conselhos. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o 495 
presidente em exercício agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 18h18-------------- 496 
Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2015, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, 497 
Torre 1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 498 
Bloco A, Torre I, 1º andar, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da IV sessão 499 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2015, previamente 500 
convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos 501 
seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Alexandre Becker, representante 502 
discente de graduação; Ana Lúcia Sanches, representante da comunidade civil, André 503 
Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); André 504 
Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 505 
Cognição (CMCC); Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 506 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante 507 
docente do CCNH; Clarissa de Franco, representante dos técnicos administrativos; Daniel 508 
Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; 509 
Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Everaldo Carlos Venâncio, 510 
representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; Gilberto 511 
Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 512 
pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pro-513 
reitor de pós-graduação; José Carlos Dugo, pró-reitor adjunto de administração (até 14h36); 514 
José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó, 515 
pró-reitor de administração (a partir das 14h36); Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto 516 
de graduação; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcela 517 
Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcella Pecora Milazzotto, representante 518 
suplente docente do CCNH; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representate dos 519 
técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; Nunzio 520 
Marco Torrisi, representante docente do CMCC; Ricardo de Sousa Moretti, representante 521 
suplente docente do CECS; Roberta Kelly Amorim de França, representante suplente dos 522 
técnicos administrativos; Roberto Asano Junior, representante discente de pós-graduação; 523 
Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos 524 
administrativos; Vitor Emmanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e 525 
desenvolvimento institucional; Vivilí Maria Silva Gomes e Vladimir Perchine, representantes 526 
docentes do CMCC e Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, representante discente 527 
de graduação. Ausências justificadas: não há. Ausentes: Gabriela Spanghero Lotta, 528 
representante docente do CECS; Igor Fuser, representante docente do CECS; João Manoel 529 
Losada Moreira, representante docente do CECS; Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, 530 
representante da comunidade civil; Paloma Breit dos Santos, representante discente de 531 
graduação; Não votantes: Anapatrícia de Oliveira Morales Vilha, coordenadora da Agência 532 
de Inovação da UFABC e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: Daniely 533 
Dias Campos, substituta oficial da chefe da Divisão de Conselhos e Natália Paranhos Caoduro 534 
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e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo 535 
quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h12, 536 
informando que os itens 5, “Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni 537 
nº 37, que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão 538 
de progressão funcional, dentro de uma mesma classe” e 6, “Minuta de resolução que dispõe 539 
sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes com vistas ao 540 
acesso à Classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira, do Quadro Permanente 541 
da UFABC” serão antecipados na pauta e discutidos após o item 2, “Ata da III sessão 542 
ordinária de 2015, realizada nos dias 29 de setembro, 13 de outubro e 03 de novembro de 543 
2015”. Ata da III sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 29 de setembro, 13 de outubro e 544 
03 de novembro de 2015. A secretária-geral, Soraya, informa que conversou com professor 545 
Mauro após a reunião do dia 1º de dezembro e que houve um consenso de que não era 546 
necessária a realização de todas as alterações por ele solicitadas naquela reunião. Apresenta as 547 
mudanças realizadas. Professor Mauro corrobora a fala de Soraya. Não havendo mais 548 
manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 549 
Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as 550 
normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional, 551 
dentro de uma mesma classe. Professor Arnaldo lê sua relatoria, apresentando o histórico da 552 
proposta, alguns comentários e os seguintes encaminhamentos: 1) substituição do número 553 
“80” pelo número “60”, na expressão matemática presente na página 7; 2) exclusão do campo 554 
8 da tabela 1; 3) retirada, nas tabelas 1 e 2, da expressão “cópia de[...]” em todos os campos 555 
onde ela se encontre; 4) a Reitoria deve publicar uma portaria que regulamente o fluxo da 556 
comprovação de itens que a própria universidade tenha documentação para a progressão 557 
funcional docente; 5) aferição, por um ano, por parte da CPPD: a) da pontuação média e 558 
mediana obtida pelos docentes na progressão para cada interstício;  b) de quantos docentes 559 
são aprovados; c) de quantos docentes foram reprovados;  e d) os motivos de reprovação; 6) 560 
apresentação da Tabela 5 da presente Resolução, juntamente com os dados solicitados no 561 
encaminhamento “5”, ao ConsUni, para que ele discuta se a pontuação é adequada à 562 
Universidade de Excelência que a UFABC objetiva ser. Após sua apresentação, o relator 563 
emite parecer favorável à aprovação do documento, incorporados os encaminhamentos 564 
propostos. Professor Klaus informa que a Reitoria concorda com os encaminhamentos “5” e 565 
“6” do relator, acrescentando que serão realizados. Quanto ao encaminhamento “4”, trata-se 566 
de uma sugestão à Reitoria que ela acata e assume a tarefa de publicar a portaria mencionada. 567 
Aberta a palavra, propõe-se que se vote, inicialmente, a supressão de todos os anexos que 568 
contém mapas de pontuação e do Art. 4º e a alteração da redação do Art. 3º para “A Avaliação 569 
de Desempenho considerará as dimensões previstas no Art. 2º, através de Memorial onde o 570 
docente indique claramente os motivos que o levam a ser merecedor da promoção 571 
solicitada”. Em votação, a proposta não é aprovada com 3 votos favoráveis, 23 contrários e 5 572 
abstenções. Em discussão, as seguintes propostas são realizadas: a) inclusão, em todo o 573 
documento, dos termos “e Cultura”, onde há a menção à Extensão. Acatado; b) alteração da 574 
redação do inciso VII do Art. 2º para: “participação em atividades de extensão”. Proposta 575 
acatada pelo relator; c) alteração da redação do inciso III do Art. 4º para “obtenção de 576 
pontuação total não inferior a 30 (trinta) pontos na soma dos Campos II (atividades de 577 
pesquisa) e III (atividades de extensão), não podendo obter pontuação igual a zero em nenhum 578 
desses campos;” Proposta acatada pelo relator; d) manutenção da redação original, proposta 579 
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pela CPPD, para o inciso III do Art. 4º: “obtenção de pontuação total não inferior a 30 (trinta) 580 
pontos na soma dos Campos II (atividades de pesquisa) e III (atividades de extensão)”. Em 581 
votação, a proposta não é aprovada com 13 votos favoráveis, 16 contrários e 3 abstenções, 582 
mantendo-se a redação dada pela proposta “c”; e) alteração da redação do Art. 9º para “Os 583 
casos omissos a esta Resolução deverão ser objetos de deliberação em sessão plenária da 584 
CPPD. Proposta acatada pelo relator; f) inclusão de novo artigo, ao final da Resolução, com a 585 
seguinte redação: “A primeira instância de recurso é a CPPD e a segunda é o ConsUni” Em 586 
votação, a proposta é aprovada por unanimidade; g) inclusão de uma disposição transitória 587 
que atrele a não necessidade de comprovação de documentos internos à implementação do 588 
Sistema Integrado de Gestão (SIG-UFABC). Professor Klaus explica que isso poderá constar 589 
na portaria da Reitoria que regulamentará o fluxo da comprovação de itens internos, conforme 590 
sugestão do relator acatada pela Mesa; h) alteração da fórmula constante nos Campos I, 591 
“Atividades de Ensino”, e III, “Atividades de Extensão” para P = B * C* f * T(n) + Y. 592 
Aprovado com 4 abstenções; i) manutenção fator “80”, de modo que as fórmulas matemáticas 593 
constantes nos Campos I, “Atividades de Ensino” e III, “Atividades de Extensão”, seja “T(n)= 594 
1+(n /80).” Proposta acatada pelo relator; j) inclusão, nos Campos I e III, “Atividades de 595 
Ensino” e  “Atividades de Extensão”, de novo fator equivalente a 1,5 para as aulas 596 
ministradas na modalidade ensino à distância. Em votação, a proposta é aprovada com 19 597 
votos favoráveis, 8 contrários e 5 abstenções; k) alteração da redação do item 6, Tabela 1, 598 
Campo II, “Atividades de Pesquisa” para “Orientação de aluno de Iniciação Científica ou 599 
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (por aluno).” Proposta acatada; l) manutenção 600 
do item 8 da Tabela 1, Campo II, “Atividades de Pesquisa”, em contraposição ao Parecer do 601 
relator. Após esclarecimentos, a proposta de manutenção é retirada; m) alteração da redação 602 
do item 10, Tabela 1, Campo II, “Atividades de Pesquisa” para “Artigo de pesquisa publicado 603 
por periódico indexado com ISSN”. Em votação a proposta não é aprovada com 16 votos 604 
favoráveis à manutenção da redação original, 7 votos favoráveis à alteração e 8 abstenções; n) 605 
supressão, no corpo do texto do Campo III, “Atividades de Extensão”, das palavras “não 606 
remunerada”. Em votação, a proposta é aprovada com 17 votos favoráveis, 7 contrários e 8 607 
abstenções; o) especificação, nos itens 4, 5 e 7 da Tabela 2, Campo III, “Atividades de 608 
Extensão”, de que a publicação de livros, capítulos de livros e a participação em comissão 609 
organizadora de congresso, seminário, simpósio, jornada, encontro, oficinas, escola devem ser 610 
na área de extensão ou cultura. Acatado; p) inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso no 611 
item 9, Tabela 2, Campo III, Atividades de Extensão. Acatado pelo relator. Após discussões, a 612 
proposta é retirada; q) inserção um novo item 11 na Tabela 2, Campo III, “Atividades de 613 
Extensão”, com a redação “Elaboração de materiais e produtos de popularização de ciência e 614 
tecnologia.” Proposta aprovada com 4 votos contrários e 6 abstenções. Em relação à 615 
pontuação do item, há duas propostas, cinco e dois pontos. Em votação, decide-se por 5 616 
pontos, com 4 votos favoráveis a 2 pontos e 7 abstenções; r) transferência dos cargos de 617 
coordenador de núcleo ou agência, coordenador de laboratório didático e assessor de relações 618 
internacionais, constantes no item 3, Tabela 3, Campo IV, para o item 5 da mesma Tabela, de 619 
modo que seus detentores contabilizem 1 ponto para cada mês no cargo. Em votação, a 620 
proposta é aprovada com 13 votos favoráveis, 12 contrários e 7 abstenções; s) alteração do 621 
título da Tabela 4, Campo V, para “Outras Atividades Relevantes Pontuadas”. Acatado; t) 622 
inclusão de um item que pontue premiações recebidas. Após manifestação de que isso está 623 
contemplado pelo item 5, Tabela 4, Campo V, “Outras Atividades”, a proposta é retirada; e u) 624 
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inserção de dois itens de pontuação na Tabela 4, Campo V, “Outras Atividades”. i) item 7 – 625 
publicação de artigos de opinião em revistas ou jornais, com pontuação 1; e ii) item 8 – 626 
concessão de entrevista para meios de comunicação, com pontuação 1. Proposta aprovada 627 
com 5 votos contrários e 2 abstenções. Findas as votações. Professor Klaus questiona os 628 
conselheiros se há outras propostas que não foram contempladas. Não havendo manifestações, 629 
ele encaminha o documento, com alterações, à votação. Em votação, o documento é aprovado 630 
com 5 abstenções. Professor Klaus parabeniza os conselheiros pela aprovação do documento. 631 
Minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação 632 
de docentes com vistas ao acesso à Classe E, com denominação de Professor Titular de 633 
Carreira, do Quadro Permanente da UFABC. Professor Moretti relata brevemente o contexto 634 
e o histórico do documento, apresenta algumas propostas de alterações e frisa a importância 635 
de se garantir que as bancas sejam realizadas em um único dia além de se utilizar o Currículo 636 
Lattes como documento comprobatório. Finaliza com parecer favorável a aprovação do 637 
documento com as alterações propostas. Em discussão, apresentam-se as seguinte propostas: 638 
a) alteração a redação do caput do Art. 2º conforme: “A avaliação para a promoção funcional 639 
para a Classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira do Magistério Superior 640 
da UFABC, levará em consideração a experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão 641 
acadêmica, além de perfil de liderança acadêmica”. Proposta acatada pelo relator em 642 
consenso com o Conselho; b) alteração da expressão “projetos de ações futuras” por “plano de 643 
ações”. Proposta acatada pelo relator; c) incluir o plano de ações como item do Memorial ou 644 
da Tese Inédita. Proposta acatada pelo relator; d) manutenção da Prova de Erudição. Proposta 645 
acatada pelo relator. Nesse momento professor Klaus se ausenta e passa a condução da 646 
presidência para professor Dácio, que dá seguimento as discussões e as propostas de 647 
alterações: e) inclusão de um artigo com a redação: “Os benefícios decorrentes da promoção 648 
funcional prevista nesta Resolução entrarão em vigor a partir da data de solicitação de 649 
abertura do processo no Centro ou, se apresentada antes do cumprimento do interstício 650 
mínimo exigido, na data em que o requerente o completar, excetuando-se os processos 651 
retornados à origem por falta de documentação comprobatória ou insuficiência de pontuação, 652 
quando então, valerá a data de retorno à CPPD”. Proposta acatada por consenso do Conselho; 653 
f) inclusão de artigo com previsão de recursos, em primeira instância à CPPD e final ao 654 
ConsUni. Proposta acatada em consenso com o Conselho; g) inclusão de disposto que permita 655 
ao docente reprovado a possibilidade de solicitar novamente a promoção. Proposta acatada 656 
pelo relator; h) inclusão de prazo de 12 meses para a nova solicitação de promoção em caso 657 
de reprovação foi aprovado com 20 votos favoráveis e 4 abstenções; i) alteração da redação 658 
do inciso III do Art. 1º, conforme: “ser aprovado em processo de Avaliação de Desempenho 659 
composto por: análise de Mapa de Pontuação e Prova de Erudição; e”. Proposta acatada em 660 
consenso pelo Conselho; j) alteração da redação do inciso IV do Art. 1º, conforme: “lograr 661 
aprovação de Memorial ou defesa de Tese Acadêmica Inédita”. Proposta acatada em consenso 662 
pelo Conselho; k) no Art. 4º exclusão dos parágrafos 6,7 e 8. Proposta acatada em consenso 663 
pelo Conselho; l) alterar a redação do caput do Art. 5º, conforme: “O Memorial será baseado 664 
em exposição escrita das atividades do requerente relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e 665 
gestão acadêmica, além de plano de ações que inclua perspectivas futuras e sua defesa deverá 666 
ser apresentada oralmente pelo requerente”. Proposta acatada em consenso pelo Conselho; m) 667 
inclusão do inciso IV no Art. 6º com a seguinte redação: “plano de ações que inclua 668 
perspectivas futuras relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão”. Proposta 669 
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acatada em consenso pelo Conselho. Professor Dácio encaminha para votação as seguintes 670 
propostas do relator: a) exclusão do termo “vinculados a uma Instituição de Ensino Superior”, 671 
do §1º do Art. 3º; b) alteração do caput do Art. 4º, conforme: “A Avaliação de Desempenho 672 
será realizada mediante análise do Mapa de Pontuação, do Currículo Lattes, da Prova de 673 
Erudição e dos 20 (vinte) itens da produção acadêmica considerados mais relevantes pelo 674 
requerente e por ele apresentados para a Comissão Especial de Avaliação”; c) Alteração do 675 
Art. 7º em sua totalidade, conforme: caput: “A documentação comprobatória será constituída 676 
pelo Mapa de Pontuação, o Currículo Lattes, os 20 (vinte) itens considerados mais relevantes 677 
pelo requerente e o Memorial ou a Tese Acadêmica Inédita, que estarão à disposição da 678 
Comissão Especial de Avaliação, no início das suas atividades”. Inclusão do §1°: “O 679 
Currículo Lattes deverá ser apresentado em versão impressa, assinada, rubricada e atualizada 680 
há menos de 15 (quinze) dias da data de entrega da solicitação de abertura do processo à 681 
Secretaria do Centro, contendo a indicação dos tópicos considerados no Mapa de Pontuação e, 682 
no Memorial, caso este seja apresentado”. Inclusão do §2°: “A lista dos vinte 20 (vinte) itens 683 
mencionados no caput deverá ser entregue à Secretaria do Centro e sua documentação 684 
comprobatória entregue à Comissão Especial de Avaliação no dia da banca, antes do início 685 
das atividades”. Propostas votadas em bloco e aprovadas com 3 abstenções. Em votação, o 686 
documento final com alterações é aprovado com 1 voto contrário e 4 abstenções. Professor 687 
Dácio informa que será agendada continuação desta sessão a ser informada posteriormente. 688 
Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente em exercício 689 
agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h09.----- Aos 23 dias do mês de 690 
fevereiro do ano de 2016, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, Torre 1 - 1º andar, da 691 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 692 
andar, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da IV sessão ordinária do Conselho 693 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2015, previamente convocada e presidida pelo 694 
magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio 695 
Roberto Matheus, vice-reitor; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto  de pós-graduação 696 
(a partir das 15h29); Ana Lúcia Sanches, representante da comunidade civil; André Eterovic, 697 
representante docente do CCNH; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, 698 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, 699 
representante docente do CCNH; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Eduardo 700 
Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Everaldo Carlos Venâncio, 701 
representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente do Centro de 702 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Francisco de Assis Comarú, representante 703 
suplente docente do CECS (a partir das 16h18); Gilberto Maringoni de Oliveira, representante 704 
docente do CECS; Gustavo  Adolfo Galati, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas 705 
Afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação (até às 15h29); Herculano 706 
da Silva Martinho, representante docente do CCNH; Igor Leite Freire,  pró-reitor adjunto de 707 
pesquisa (até às 15h42); José Carlos Dugo, pró-reitor adjunto de administração; José Carlos 708 
Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor  709 
adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa (a partir das 710 
15h42); Marcelo Bussoti Reyes, vice-diretor do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini 711 
Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante 712 
docente do CCNH; Nunzio Marco Torissi, representante docente do CMCC; Paloma Breit dos 713 
Santos, representante discente de graduação; Paula Rondinelli, representante suplente dos 714 
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técnicos administrativos; Roberta Kelly Amorim de França, representante suplente dos 715 
técnicos administrativos; Roberto Asano Junior, representante discente de pós-graduação; 716 
Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos 717 
administrativos; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Juniro, pró-reitor de planejamento de 718 
desenvolvimento institucional; Vivilí Maria Silva Gomes, representante suplente docente do 719 
CMCC; Vladimir Perchine, representante docente do CMCC e Wauber Bezzerra de M. 720 
Mauricio Júnior, representante discente de graduação. Ausentes: Adalberto Mantovani 721 
Martiniano de Azevedo, representante docente do CECS; Alexandre Becker, representante 722 
discente de graduação; André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do CMCC; 723 
Igor Fuser, representante docente do CECS; João Manoel Losada Moreira, representante 724 
docente do CECS; Luiz Carlos Rozante, representante docente do CMCC; Maria Elisa R. G. 725 
Ramos, representante da comunidade civil. Não-votantes: Carlos Alberto Kamienski, 726 
assessor de Relações Internacionais; Soraya Cordeiro, secretária-geral; Virgínia 727 
Cardia Cardoso, Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas. Apoio Administração: 728 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália 729 
Paranhos Caoduro e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-730 
Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão 731 
às 14h11. Informa que o item Minuta de Resolução que dispõe sobre a alocação da Agência 732 
de Inovação que vincula à Reitoria foi retirado de pauta, por solicitação da área demandante, 733 
devido à aprovação do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim, cabe à 734 
Universidade adaptar-se a esse novo cenário legal que afeta demasiado a Agência de 735 
Inovação. Professor Ronei Miotto solicita que questões levantadas durante as discussões no 736 
expediente voltem a ser tratadas neste Conselho. Ordem do Dia Edital de novos cursos. 737 
Maria Isabel, relatora do assunto, apresenta um breve histórico da discussão, avalia e faz 738 
considerações, informa que considerou temerário o condicionamento de cursos específicos a 739 
um possível novo curso de ingresso, uma vez que, caso esse curso não seja criado, todas as 740 
outras propostas seriam inócuas. Propõe as seguintes alterações: a) item 1.3 subitem “b” onde 741 
se lê, “... após a conclusão das Licenciaturas Interdisciplinares...” leia-se “... após a conclusão 742 
do Bacharelado Interdisciplinar ou, se criada, das Licenciaturas Interdisciplinares...”; b) item 743 
2.1 subitem “b” onde se lê “... cujo formato seja compatível com cursos das Licenciaturas 744 
Interdisciplinares.” Leia-se “... cujo formato seja compatível com o ingresso pelos 745 
Bacharelados Interdisciplinares ou pelas Licenciaturas Interdisciplinares, se criada.”; c) no 746 
item 4.2 subitem VI indicar o e-mail, não deixar em branco; e d) item 6.1 subitem “f” onde se 747 
lê “... um discente da UFABC.” Leia-se “... um discente de Graduação da UFABC.” Finaliza 748 
sua relatoria, posicionando-se favorável à aprovação desde que consideradas as sugestões de 749 
alteração elencadas. Professora Virgínia, representando a área demandante, acata todas as 750 
propostas da relatora, exceto o item “a”, por entender que a proposta vem para organizar os 751 
cursos de licenciatura, desvinculando-os dos bacharelados. Após discussões são realizadas as 752 
seguintes propostas: a) supressão do item 2.1, “b”. Proposta retirada; b) supressão do item 1.3 753 
“b”. Proposta acatada; c) alteração do item 2.1 “b” para : “licenciaturas de formação 754 
específica (LFE) em áreas que ainda não são oferecidas nas licenciaturas já existentes na 755 
UFABC, cujo formato seja compatível com curso interdisciplinar.” Propostas são acatadas 756 
pela área demandante. Sem mais questionamentos, o documento é encaminhado para votação 757 
e aprovado com 1 abstenção. Expediente: Alteração do calendário do ConsUni 2016. 758 
Professor Klaus informa que esse item foi deliberado na reunião passada, porém há 759 
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necessidade de se fazer uma alteração, passa a palavra à secretaria-geral, Soraya, que relata a 760 
proposta de alteração da data da I sessão ordinária do ConsUni, para dia 22 de março e 761 
consequentemente as alterações das demais datas afins a esta reunião. Justifica a necessidade 762 
dessa alteração, devido a data de fim do mandato dos representantes discentes de graduação e 763 
pós-graduação. Não há discussão. Em votação, a alteração é aprovada por unanimidade. 764 
Minuta de resolução que institui política de estímulo à realização de estágio pós-doutoral no 765 
exterior pelos docentes da UFABC. O assessor de Relações Internacionais, professor Carlos 766 
Kamienski, apresenta o histórico das discussões da propostas nas demais instâncias e relata 767 
que o intuito do documento é estabelecer a importância do estágio pós-doutoral para a 768 
UFABC. Informa ainda que as normativas vigentes, principalmente dos Centros, poderão 769 
necessitar de adequações, para evitar conflitos com esta. Em discussão, os principais pontos 770 
abordados foram: a) tempo de duração de estágio pós-doutoral e b) não contemplação dos 771 
técnicos administrativos no documento. Nesse tópico professor Klaus esclareceu que a 772 
UFABC tem muito interesse na qualificação dos técnicos administrativos e solicita a 773 
Assessoria de Relações Internacionais (ARI) que faça um documento análogo a este, 774 
regulamentando as especificidades da categoria. O representante dos técnicos administrativos, 775 
Ronny, sugere que seja nomeado pela Reitoria um Grupo de Trabalho (GT), com prazo 776 
definido, para elaboração do documento. Profesor Klaus acatou a sugestão e informa que esse 777 
GT contará com a participação de representante da categoria e representante do Sindicato dos 778 
trabalhadores da UFABC (SINTUFABC), com a coordenação da ARI, tendo o prazo de 60 779 
dias para conclusão dos trabalhos, e após a finalização do documento, será deliberado por este 780 
Conselho. Os representantes dos técnicos administrativos, Ronny e Roberta Kelly,  solicitam 781 
para que seja registrado seu  descontentamento com essa proposta e com os membros do GT, 782 
que foi instituído pela Reitoria e desse modo deveriam ter considerado todos os servidores da 783 
Universidade e não somente uma categoria no documento em discussão. Registram ainda, que 784 
não há possibilidade de um plano de internacionalização sem a participação dos técnicos 785 
administrativos, categoria que trabalha diariamente com a questão. Após mais alguns 786 
esclarecimentos sobre os demais pontos abordados, a área demandante solicita a passagem do 787 
assunto para  Ordem do Dia. Proposta secundada, votada e aprovada com 3 abstenções. Nesse 788 
momento professor Klaus passa a presidência da Mesa para o professor Dácio e retira-se da 789 
reunião para receber a Ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, 790 
Nilma Lino Gomes, que fará uma palestra no campus São Bernado do Campos, sobre a 791 
igualdade de gêneros.  Novamente em discussão, sugerem-se as seguintes propostas de 792 
alteração: a) citação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nas cláusulas de 793 
promulgação. Proposta acatada pela área demandante; b)  alteração da palavra “bolsa” por 794 
“financiamento” em todas as menções pelo texto. Proposta acatada pela área demandante; c) 795 
exclusão das menções relacionadas ao tempo de duração no paragrafo único do Art. 1º e  § 2º 796 
do Art. 8º. Proposta secundada e não aprovada por  17 votos contrários, 5 favoráveis e 4 797 
abstenções; d) alteração do prazo citado no paragrafo único do Art. 1º para “2 quadrimestres”. 798 
Proposta não aprovada, com 12 votos favoráveis, 12 contrários e 1 abstenção. Tendo sido o 799 
resultado empate, professor Dácio, como presidente, vota pela manutenção do texto original. 800 
Finda as discussão, o documento com alterações é aprovado com 2 abstenções. Professor 801 
Mauro solicita esclarecimento sobre  o disposto que trata dos comprovantes da atividades 802 
internas, aprovado na reunião anterior na minuta de Resolução que revoga e substitui a 803 
Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com 804 
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vistas à concessão de progressão funcional, dentro de uma mesma classe. A secretaria-geral, 805 
Soraya, informa que o disposto citado se refere aos procedimentos para instrução dos 806 
processos, situação em que os comprovantes de atividades internas da UFABC não terão 807 
necessidade de serem anexados aos processos. Para que esse procedimento ocorra, será 808 
emitida Portaria da Reitoria com a normatização. Soraya informa ainda que já houve reunião 809 
com Núcleo de Tecnologia da Informação para elaboração de algum tipo de controle em 810 
sistema dessas informações e concomitantemente estão sendo realizadas reuniões com todas 811 
as áreas envolvidas e tão logo sejam definidos os procedimentos, os docente serão 812 
informados. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor em exercício 813 
agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h05. Do que para constar, nós, Fabiane 814 
de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e 815 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto 816 
com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo 817 
presidente, Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 818 
 
 
 
 
Fabiane de Oliveira Alves     Daniely Dias Campos  
Chefe da Divisão de Conselhos    Assistente em Administração  
    
   
  
 
Natália Paranhos      Thiene Pelosi Cassiavillani 
Assistente em Administração     Assistente em Administração 
 
 
 
Soraya Cordeiro      Klaus Capelle  
Secretária-Geral      Reitor  
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ANEXO I 

 

Caros, no dia 24 de novembro, novas pichações apareceram nos banheiros da Universidade 
Federal do ABC no campus São Bernardo do Campo, com simbologias e referências nazistas, 
ameaçando aqueles que fazem parte das minorias sociais em que tange as mulheres, 
negras/negros e LGBT’s. Tal acontecimento é recorrente. No mês de junho deste ano, foram 
encontradas diversas pichações, em lugares e prédios distintos do campus São Bernardo do 
Campo, inclusive em elevadores, todas de cunho homofóbico e apologia ao homicídio. 
Outrossim, no dia 14 de novembro, veio a público novas pichações de cunho racista. A 
Reitoria, ao passo dessa já rotineira violência, se mostra ineficiente e com políticas paliativas 
para resolver um problema de origem estrutural, reflexo da nossa sociedade. À medida em 
que a Reitoria assiste as ações de grupos preconceituosos e fascistas, que ameaçam minorias 
dentro da Universidade e não se posiciona de forma mais contundente, não atuando com 
políticas públicas que abordem, discutam, desconstruam padrões arraigados na sociedade no 
que tange a questão de Gênero, Diversidades e questões raciais, ela se mostra extremamente 
negligente e omissa. Inclusive, as pichações foram apagadas, ou seja, provas foram 
eliminadas, o que impossibilitou a perícia e prejudicou qualquer investigação que pudesse 
ocorrer. Tais atitudes demonstram grande preocupação, aludem supressão de provas de delitos 
de intolerância, criando uma falsa sensação de segurança e de um ambiente livre de 
preconceitos, confortável e agradável para todos. Vale ressaltar que as pichações só vieram à 
tona por denúncias de alunos. Em nenhum momento a Prefeitura Universitária ou a Reitoria 
deram causa ou expuseram a existência de ações fascistas e intolerantes dentro da UFABC. 
Somente após grande pressão da comunidade acadêmica, foi preservado o local da última 
pichação e lavrado boletim de ocorrência, seguido de perícia policial. Os danos à investigação 
por falta de perícia dos atos anteriores de intolerância é irreparável, não será possível 
interceptá-los de forma contundente. Após as pichações de 24/11/2015 com os dizeres 
‘VIADO, PRETO E FEMINISTAS VÃO MORRER’, a inércia da Reitoria ficou ainda mais 
evidenciada com a nota pública divulgada no dia 25/11/2015 e enviada para toda a 
comunidade acadêmica, a qual suprimiu e sequer fez alusão aos termos ‘homofobia’, 
‘misoginia’ e ‘machismo’, substituindo-as pela seguinte frase ‘Recebemos consternados a 
informação de que nossos edifícios foram novamente cenário de manifestações 
preconceituosas, racistas e criminosas’. Não dizer claramente que tratava-se de pichações 
misóginas, machistas e homofóbicas, assim como racistas, incentivam o ódio, a agressão e o 
assassinato de mulheres, população negra e LGBT, e é o mesmo que omitir e não reconhecer 
que existe uma onda conservadora e fascista atuando dentro da UFABC com ideologia 
misógina e LGBTfóbica. Exemplo disso é como a Reitoria sempre agiu diante de casos de 
assédio nas obras de Santo André. As notas veiculadas buscaram sempre minimizar os 
acontecimentos, por vezes culpabilizando as vítimas por não terem feito boletim de 
ocorrência, ao invés de chamarem-nas e as orientarem corretamente. É inaceitável tal 
comportamento, pois mostra a fragilidade e imaturidade institucional no âmbito dos Direitos 
Humanos e o quanto deixa de amparar as suas mulheres, quer sejam alunas, professoras e 
funcionárias terceirizadas, as quais, em casos de abuso não possuem qualquer apoio, 
esclarecimentos, orientações e canais de denúncias idôneos que sejam habilitados para lidar 
com tais situações. Pedimos que as informações sejam repassadas constantemente, pois é 
contínuo o fluxo de ingresso de estudantes na Universidade, sendo, portanto, de extrema 
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importância manter um programa permanente de divulgação de informações de como 
proceder em situações como as de assédio que ocorreram em Santo André, assim como sejam 
abordadas e discutidas questões de gênero, tanto para alunos, quanto para professores e 
terceiros. Porém, a Reitoria não pecou somente nos casos de assédio, houve casos que nem 
foram dignos de nota, como quando os cartazes do Coletivo Cláudia Maria foram alvo de 
machismo, mais uma vez em Santo André. Inclusive, os cartazes tinham como intuito mostrar 
a indignação do Coletivo frente aos casos de assédio já citados – Todavia, a Reitoria ignorou 
o fato da alteração dos cartazes como se fosse algo irrelevante, mas na verdade já era 
expressão da nossa sociedade conservadora que fava os primeiros sinais e que hoje se sente 
plenamente à vontade perante ao fraco desempenho da UFABC diante das situações que 
exigem medidas rigorosas para que se evite uma mal ainda maior. Hoje, a expressão deste 
conservadorismo já se mostra na forma de ódio aos Negros, às Mulheres e aos LGBTs, 
crescendo paulatinamente em decorrência do descaso e negligência. Observamos um grupo 
agressivo, que se declara abertamente neonazista, tomando corpo e articulando ataques dentro 
dos muros da Universidade. Por enquanto foram casos isolados de ameaça, mas todos 
sabemos que esse tipo de organização não para por aí. O número de negras e negros dentro da 
Universidade é irrisório, são a minoria e em todos os espaços elitistas. Foram a minoria nas 
escolas, passaram pela peneira do vestibular e os poucos que entraram, se deparam com mais 
violência! Quantas professoras e professores negros existem dentro da UFABC, Reitoria? 
Nem 1%! Em compensação, olhem para as terceirizadas, negras, que limpam o chão, o 
banheiro, servindo café e dizendo ‘sim, senhor’. É o único espaço que cabe aos negros, que 
são marginalizados, sem políticas educacionais e de inclusão social efetiva. Aproveitamos 
essa carta para denunciar as funcionárias que têm sido instruídas as ‘não ficar de papinho com 
os alunos’! Seguimos perpetuando a segregação dentro do ambiente acadêmico!Se somos a 
mudança que queremos ver na sociedade, levantem essa bandeira institucionalmente e não só 
quando os coletivos e entidades pressionam. Se a UFABC pretende ser inclusiva, seja além 
das propagandas governamentais. Garanta a permanência desse estrato social que a instituição 
se propõe a incluir, sendo desta forma a tão proclamada Universidade do século XXI. Em 
várias universidades públicas e provadas são os banheiros que começam a expressar setores 
conservadores, fascistas, racistas, misóginos e LGBTfóbicos que querem ameaçar e coibir o 
surgimento de coletivos, movimentos sociais e organizações sociais que lutam por direitos e 
visibilidade das minorias. Mulheres, pretos, pretas, travestis, transexuais, sapatões, bissexuais 
e viados na UFABC, através de seus coletivos, colocam a cara no sol para agir 
combativamente frente à intolerância e a discriminação dentro e fora da Universidade, se 
organizam, realizam diversas atividades construtivas e desconstrutivas de preconeitos e de 
empoderamento, como parte de trazer o questionamento sobre as opressões, cerceamentos e 
casos de intolerância para com a comunidade acadêmica. Estamos organizados para que esse 
tipo de ataque aos direitos humanos não seja visto de forma rotineira pela Reitoria e nem 
abarcadas como pontos isolados de estudantes com leve desvio ao fascismo ou que querem 
chamar atenção. Denunciamos com urgência a propagação desse discurso de ódio que ainda 
nos tempos atuais, conquista muitos jovens e em específico na região do ABC, que possui 
organizações ‘tradicionais’ de tal ideologia que pregam a supremacia de uma raça perante 
outra. Queremos destacar que Gênero e sexualidade são duas questões sobre as quais a 
Universidade se mantém inerte, em silêncio. Enquanto a discriminação contra sujeitos que 
fogem do padrão socialmente imposto de gênero e sexualidade não for inserida no nosso 
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ordenamento jurídico como crime, continuaremos a ser vítimas do preconceito, da 
discriminação, das violências simbólicas e físicas? A UFABC continuará sem políticas que 
lidem com estas questões, alvo de sociedade civil conservadora e fascista?As ameaças 
começaram com pichações, palavras de ódio contra sujeitos que representam a comunidade 
LGBT, não apenas desejando, mas afirmando que nosso destino é a morte, por enxergarmos 
um mundo que vai além de padrões e condições socialmente impostas. Pra quem existe a 
universidade? E por quê? Qual o seu propósito? Uma universidade que se diz tão avançada, 
mas que dentro de seus muros vemos produções e reproduções de preconceito, discriminação, 
ódio e crimes. E a inércia das instâncias que detém o poder dentro das regras institucionais 
consolida cada um dos atos praticados contra os sujeitos que dia-a-dia não apenas sofrem 
preconceitos, mas lutam contra eles, em sua vida particular. Até quando vão esperar para que 
ações efetivas sejam tomadas? Vão esperar que os dizeres das pichações se consolidem? Que 
negros, mulheres e LGBTs, que todos os dias são mortos fora da universidade, também sejam 
mortos aqui dentro? Muito além do que cartas e declarações, a Reitoria deveria apresentar um 
projeto claro de combate as opressões. Em que os coletivos, estudantes, trabalhadores da 
Universidade e o SINTUFABC estivessem na linha de frente de combate à reprodução do 
discurso machista, racista, LGBTfóbico e fascista numa plataforma que fosse aberta pela 
própria UFABC. Queremos que a Reitoria combata no cotidiano as opressões e não de forma 
pontual quando a violência já se expressa, como ocorre atualmente. Nós somos parte dessa 
universidade e sujeitos que a constroem diariamente. Então nos questionamos: quando 
começarão a nos ouvir e enxergar que estamos aqui?  

 

 

Assinam esta carta:  

 

DCE – Diretório Central dos Estudantes 

Coletivo PRISMA 

Coletivo NOSOTRXS  

Coletivo Claudia Maria. 
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ANEXO II 

 

Nota de repúdio à pichação racista no banheiro da UFABC. Mais uma vez fomos expostos a 
comentários racistas. No dia 12 de novembro de 2015, com o Dia da Consciência Negra se 
aproximando, foi encontrada uma pichação com os dizeres: ‘Negros da UFABC, lembrem-se: 
a vida não tem cotas. Saindo daqui serão apenas uns escravos letrados’” Informa que a frase 
foi assinada com o símbolo de uma suástica e que a pichação encontrava-se no banheiro 
masculino do Restaurante Universitário (RU) do campus São Bernardo do Campo. Continua a 
leitura: “Repudiamos e tomamos as devidas medidas administrativas para a apuração dos 
fatos e identificação do racista criminoso. Racistas não passarão! Temos consciência e cada 
vez mais força para encarar, sem medos, os preconceitos e os desafios que nos são impostos. 
Todos os dias vemos cair sobre nós as consequências de anos de uma injustiça que jamais foi 
reparada. Todos os negros no país vivem, dia a dia, um genocídio mascarado pela mídia, pelo 
que não é contado nas escolas, escondido da maioria dos negros. Vemos nossas ideias 
colonizadas, nossa luta ridicularizada, nosso grito calado. Somos forçados a sobreviver com o 
peso da história sobre nossas costas. Forçados pelas injustiças a sermos mais fortes para 
carregarmos a carga e seguirmos com a luta. Hoje a juventude negra experimenta os frutos de 
anos de luta dos que nos antecederam. Seguimos com a cabeça erguida, ocupando espaços 
que antes eram destinados exclusivamente para brancos, reinvidicando que nossa história seja 
contada, que nosso espaço seja garantido como nos é de direito. Nos apoderamos e nos 
empoderamos através das ideias e identidades que nos foram negadas história escondida da 
nossa consciência negra. Agora podemos, aos poucos, olhar para o lado e ver quem está com a 
gente, com o queixo para cima exigir respeito e mostrar quem somos e para que viemos. 
Assim, nós do Coletivo Negro Vozes temos um recado, caso não tenha ficado evidente pela 
atuação dos negros nas atuais discussões sociopolíticas: viemos para ficar. Estamos aqui e 
aqui ficaremos. Vamos tomar as universidades, vamos tomar os cargos representativos e de 
poder. Vamos tomar os espaços negados. Estaremos nas grandes empresas e instituições após 
sairmos daqui. Estaremos atuando e demandando reparações em todos os âmbitos. Isso não 
tem volta, estamos aqui. Nossa luta não é um apelo. É, sobretudo, um acerto às nossas vozes 
que serão ouvidas quer queiram, quer não. Nós, negros da UFABC, resistiremos. Coletivo 
Negro Vozes. 


