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Aos 24 dias do mês de março do ano de 2015, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a I sessão ordinária do Conselho Universitário 3 
(ConsUni) da UFABC de 2015, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, 4 
Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-5 
reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, representante docente do Centro de 6 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Alexandre Becker, 7 
representante discente de graduação; Ana Lúcia Sanches, representante da comunidade civil; 8 
André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 9 
André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de Matemática, 10 
Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; Arnaldo 11 
Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do CCNH; Clarissa de Franco, 12 
representante dos técnicos administrativos; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão (a partir 13 
16h25); Edson Pimentel, diretor do CMCC; Eduardo Araújo Couto, representante discente 14 
de graduação; Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Everaldo 15 
Carlos Venâncio, representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente 16 
do CMCC; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente do CECS; Gilberto Maringoni 17 
de Oliveira, representante docente do CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor 18 
de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-19 
graduação; Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; João Manoel 20 
Losada Moreira, representante docente do CECS; José Carlos Rodrigues Silva, representante 21 
docente do CCNH (até 16h11); José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Júlio 22 
Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Lúcia Regina Horta Rodrigues 23 
Franco, pró-reitora adjunta de extensão (até 16h25); Luiz Carlos da Silva Rozante, 24 
representante docente do CMCC; Marcela Bermúdez Echeverry, representante suplente 25 
docente do CMCC; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa pro tempore; 26 
Márcio Fabiano da Silva, representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita 27 
Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Marta Oliveira Rodrigues, 28 
representante dos técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente 29 
do CCNH; Muryatan Santana Barbosa, representante suplente docente do CECS; Nunzio 30 
Marco Torissi, representante docente do CMCC (até 15h16); Paloma Breit dos Santos, 31 
representante discente de graduação; Roberto Asano Junior, representante discente de pós-32 
graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH (até 15h); Ronny Maciel de Mattos, 33 
representante dos técnicos administrativos; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-34 
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Vladimir Perchine, representante 35 
docente do CMCC; e Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior, representante discente 36 
de graduação. Não votantes: Felipe Anchieta Santos Costa, representante suplente discente 37 
de graduação; Guilherme Afonso Gomes dos Santos, representante suplente discente de 38 
graduação; Guiou Kobayashi, conselheiro com mandato no biênio 2013/2014; Harlen Costa 39 
Batagelo, representante suplente docente do CMCC; professor Humberto Naoyuki 40 
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Yoshimura proponente do curso de pós-graduação em Engenharia Materiais; Luisa Falcioni 41 
Alvarenga, representante suplente dos técnicos administrativos; Patrícia Guilhermitti 42 
Pereira, representante suplente dos técnicos administrativos; Ricardo Drudi, representante 43 
suplente discente de pós-graduação; Roberta Kelly Amorim de França, representante 44 
suplente dos técnicos administrativos; Rovilson Mafalda, presidente da Comissão 45 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Soraya Cordeiro, secretária-geral; e professora 46 
Vânia Trombini Hernandes proponente do curso de pós-graduação em Engenharia Materiais. 47 
Ausências justificadas: Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; 48 
Ausentes: Não há. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 49 
Conselhos e Daniely Dias Campos, Natália Paranhos Caoduro e Thiene Pelosi Cassiavillani, 50 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o reitor inicia a 51 
sessão às 14h10 com os informes da Reitoria: 1) professor Klaus inicia a reunião dando 52 
posse e boas-vindas aos novos conselheiros eleitos. Passa a palavra à secretária-geral, 53 
Soraya, que elenca os nomes que compõem as chapas, titular e suplente, respectivamente: a) 54 
docentes CECS: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo e Ricardo de Sousa Moretti; 55 
Everaldo Carlos Venâncio e Luiz de Siqueira Martins Filho; Gabriela Spanghero Lotta e 56 
Francisco de Assis Comarú; Gilberto Maringoni de Oliveira e Sandra Irene Momm Schult; 57 
Igor Fuser e Muryatan Santana Barbosa; João Manoel Losada Moreira e Ivan Roberto de 58 
Santana Casella; b) docentes CCNH: André Eterovic e Charles Morphy Dias dos Santos; 59 
Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior e Wagner Alves Carvalho; Eduardo Peres Novais de 60 
Sá e Raquel de Almeida Ribeiro; Herculano da Silva Martinho e Marcella Pecora 61 
Milazzotto; José Carlos Rodrigues Silva e Vani Xavier de Oliveira Júnior; Mauro Coelho 62 
dos Santos e Marcelo Augusto Leigui de Oliveira; c) docentes CMCC: André Guilherme 63 
Ribeiro Balan e Harlen Costa Batagelo; Evonir Albrecht e Regina Helena de Oliveira Lino 64 
Franchi; Luiz Carlos da Silva Rozante e Maurício Firmino Silva Lima; Márcio Fabiano da 65 
Silva e Vivilí Maria Silva Gomes; Nunzio Marco Torrisi e Marcela Bermúdez Echeverry; 66 
Vladimir Perchine e Vladislav Kupriyanov; d) técnicos administrativos: Clarissa de Franco e 67 
Paula Rondinelli; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli e Luisa Falcioni Alvarenga; 68 
Marta Oliveira Rodrigues e Roberta Kelly Amorim de França; Ronny Maciel de Mattos e 69 
Patrícia Guilhermitti Pereira; e) discentes de pós-graduação: Roberto Asano Junior e 70 
Ricardo Drudi; f) discentes de graduação: Alexandre Becker e Rodrigo Pereira Brandão; 71 
Eduardo Araújo Couto e Elber Pergentino Almeida; Paloma Breit dos Santos e Felipe 72 
Anchieta Santos Costa; Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior e Guilherme Afonso 73 
Gomes dos Santos. Comenta ainda que a Secretaria-Geral, juntamente com a Divisão de 74 
Conselhos apresentou aos novos membros do ConsUni um treinamento sobre o 75 
funcionamento dos Conselhos. Convida os membros que não puderam participar a 76 
comparecer no treinamento que será oferecido aos novos membros do Conselho de Ensino, 77 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE); 2) comunica  que o vice-reitor, professor Dácio, está 78 
participando de reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 79 
Ensino Superior (Andifes) e convida o professor João Manoel Losada para compor a Mesa. 80 
Esse solicita dispensa por ser a primeira reunião da qual participa. Convida, então, 81 
professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, que passa a compor a Mesa; 3) informa 82 
sobre casos de assédio sofridos por algumas alunas da UFABC, por parte de um indivíduo 83 
ainda não identificado. Comunica que a UFABC repudia qualquer ato de desrespeito às 84 
mulheres e que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis. Registra a solidariedade às 85 
vítimas e menciona que a Reitoria emitiu uma nota oficial acerca do fato, disponível nas 86 
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redes sociais e na página da UFABC; 4) destaca a aprovação, pelo  Plenário do Senado, do 87 
projeto PLC 35/2013 que altera Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2005, que criou a UFABC, 88 
reconhecendo esta universidade como uma Fundação Pública, com personalidade jurídica de 89 
direito público, o que permite à UFABC manter atuação fora da região do Grande ABC. 90 
Comunica, ainda, a aprovação da Emenda Constitucional nº 85, que passa a tratar a 91 
Inovação em grau de igualdade com a Pesquisa e a Ciência, alterando, assim, alguns outros 92 
dispositivos constitucionais. Informa, ainda sobre o tema, que essa Emenda permite a 93 
criação de Leis Infraconstitucionais que facilitarão as atuações em Ciência, Tecnologia e 94 
Inovação, além de expor que há uma matéria no site da UFABC, com mais detalhes; 5) 95 
apresenta a indicação da professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos como pró-reitora de 96 
pesquisa, em atendimento ao que dispõe o Art. 31 do Estatuto da UFABC, a saber: “Caberá 97 
ao reitor a nomeação dos pró-reitores, cujos nomes deverão ser submetidos ao Conselho 98 
Universitário para aprovação”, prosseguindo à consulta aos conselheiros. Não havendo 99 
manifestações contrárias, ficando assim aprovada a nomeação da professora à Pró-Reitoria 100 
de Pesquisa; 6) trata das Comissões Assessoras do ConsUni e passa a palavra para a 101 
secretária-geral, Soraya , que informa as necessidades de membros representantes, 102 
solicitando as indicações do Conselho, a saber: (i) Comissão de Vagas de Concursos para 103 
Docentes para o Magistério Superior – uma chapa de docentes, titular e suplente, 104 
respectivamente, de cada Centro: a) CECS – Gabriela Spanghero Lotta e  Francisco de Assis 105 
Comarú; b) CMCC - Maurício Firmino Silva Lima e Luiz Carlos da Silva Rozante; c) 106 
CCNH – havendo duas indicações de chapas, encaminha-se para votação: a chapa Herculano 107 
da Silva Martinho e Marcella Pecora Milazzotto obtém 10 votos favoráveis, a chapa Mauro 108 
Coelho dos Santos e Marcelo Augusto Leigui de Oliveira obtém 11 votos favoráveis e há 14 109 
abstenções, ficando a última, portanto, aprovada; (ii) Comissão de Natureza Orçamentária e 110 
Administrativa (CANOA) – uma chapa de cada categoria, titular e suplente, 111 
respectivamente: a) discente de graduação – Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior 112 
e Guilherme Afonso Gomes dos Santos; b) discente de pós-graduação – Roberto Asano 113 
Júnior e Ricardo Drudi; c) técnicos administrativos – Luisa Falcioni Alvarenga e Maria 114 
Isabel Mesquita Vendramini Delcolli; d) docente – havendo duas indicações, encaminha-se 115 
para votação: a chapa José Carlos Rodrigues Silva e Vani Xavier de Oliveira Júnior obtém 9 116 
votos favoráveis, a chapa Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior e Wagner Alves Carvalho 117 
obtém 11 votos favoráveis e há 12 abstenções, ficando a última, portanto, aprovada; 7) passa 118 
a palavra a servidora Patrícia Guilhermitti, chefe da Assessoria de Cooperações 119 
Institucionais e Convênios, que apresenta o Relatório 2014 de atividades da Comissão 120 
Permanente de Convênios (CPCo), explanando sobre a criação e composição da Comissão. 121 
Menciona que foram realizadas 11 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias, tendo analisado 122 
45 solicitações, das quais 37 foram aprovadas e 8 foram aprovadas com recomendações. 123 
Informa, ainda, que foram celebradas 42 parcerias, com um montante total de R$ 124 
32.575.108,27 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e oito reais e 125 
vinte e sete centavos). Finaliza afirmando que a CPCo cumpriu seu objetivo de criação e que 126 
na página da Agência de Inovação há mais detalhes dos contratos aprovados e parcerias 127 
firmadas. Há sugestão para que se apresente o relatório com os contratos e seus valores 128 
individualmente. Professor Júlio Facó, presidente da CPCo, informa que irá levar tal 129 
demanda aos membros da Comissão. Informes dos conselheiros: 1) professor Rovilson 130 
Mafalda, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), informa, a 131 
pedido do professor Klaus, sobre a nova gestão da Comissão e sobre as diretrizes que serão 132 
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tomadas acerca da revisão da Resolução ConsUni nº 37, que aprova as normas para 133 
avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional dentro da 134 
mesma classe, sendo: a) adequações à legislação; b) melhoria dos processos internos da 135 
CPPD; c) alterações de parâmetros e indicadores. Professor Klaus com a palavra, a passa ao 136 
professor Guiou Kobayashi, que relata o histórico das discussões da referida Resolução no 137 
ConsUni e comenta sobre a aprovação da Resolução ConsUni nº 149, que aprova os critérios 138 
para avaliação docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de Professor 139 
Associado, que permanece pendente devido a um artigo que está interligado com a atual 140 
Resolução ConsUni nº 37. Finaliza, sugerindo que seja encaminhada aos novos conselheiros 141 
uma compilação das discussões e das sugestões já propostas; 2) professor Dalpian saúda os 142 
novos conselheiros e solicita a passagem do item 2 do Expediente “Proposta de concessão de 143 
título de Professor Honoris Causa ao professor Luiz Bevilacqua”, para a Ordem do Dia. 144 
Proposta secundada e aprovada sem manifestações contrárias; 3) professor Vitor Marchetti 145 
informa que recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional o Orçamento de 2015 e 146 
que, a princípio não houve cortes, mas ainda há possibilidade de contingenciamento. Relata 147 
que além do orçamento, houve a aprovação de algumas Emendas, que mesmo abaixo do 148 
esperado, irão aumentar o orçamento das universidades federais. Salienta que a UFABC 149 
permanece acompanhando as ações do Congresso Nacional; 4) professora Marcela Sorelli 150 
agradece a homologação de seu nome como pró-reitora de Pesquisa e solicita a promoção 151 
dos itens 6, “Ratificação do Relatório de Gestão da FUNDEP 2014”, 7, “Avaliação de 152 
desempenho FUNDEP biênio 2014/2015” e 8, “Autorização para recredenciamento da 153 
FUNDEP como fundação de apoio da UFABC” do Expediente para Ordem do Dia. 154 
Propostas secundadas e aprovadas com 2 abstenções; 5) o representante discente de 155 
graduação, Wauber, comunica que alunos residentes próximo ao câmpus São Bernardo do 156 
Campo estão passando por problemas relacionados à segurança, havendo várias ocorrências 157 
de assaltos. Acrescenta que foi compilado um abaixo assinado solicitando à Instituição que 158 
as linhas de ônibus internas façam uma parada no ponto de ônibus em frente ao Conjunto 159 
Residencial Inocoop, na Av. Senador Vergueiro, em São Bernardo do Campo. Entrega o 160 
documento ao professor Klaus, que o protocola, e complementa que já iniciou diálogos com 161 
a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para adoção de medidas de seguranças no 162 
entorno do câmpus e que com esse documento em mãos intensificará as ações. Salienta, 163 
ainda, o papel social da Universidade, que também deverá trabalhar em campanhas internas 164 
e externas de educação. Finaliza, informando que a solicitação da parada de ônibus será 165 
encaminhada à Prefeitura Universitária (PU) para análise; 6) professor Annibal comunica 166 
que a professora Denise Consonni foi convidada a participar, como coordenadora, do 167 
Conselho Assessor de Educação do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. No 168 
ensejo, solicita a promoção do item 1 “Homologação da composição da Comissão Eleitoral 169 
responsável pela condução do processo eleitoral para o cargo de vice-diretor do Centro de 170 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS)” do Expediente para a Ordem 171 
do Dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. Ordem do Dia. Ata da IV sessão 172 
ordinária de 2014, realizada nos dias 2 e 16 de dezembro de 2014 e 24 de fevereiro de 2015. 173 
Professor Ronei questiona sobre um parecer solicitado à Procuradoria Federal, que consta na 174 
Ata em discussão. A secretária-geral, Soraya, esclarece que pela questão da mudança física 175 
do local de trabalho, das áreas envolvidas, houve um atraso na conclusão, mas que já está 176 
em vias de finalização. Sem mais comentários, o documento é encaminhado para votação e 177 
aprovado com 14 abstenções. Ata da I sessão extraordinária de 2015, realizada no dia 11 de 178 
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março de 2015. A servidora Maria Isabel solicita a inclusão de seu nome e do professor José 179 
Blanes Sala, na seção de não votantes, por terem participado da sessão como membros da 180 
Comissão Relatora. Sem mais observações, o documento é encaminhado para votação e 181 
aprovado com 15 abstenções. Relatório de Gestão 2014. Professor Júlio Facó apresenta o 182 
parecer da CANOA a respeito do relatório, presta esclarecimentos e faz um resumo da 183 
execução orçamentária de 2014. Em discussão, questiona-se a respeito do valor constante 184 
em restos a pagar, na página 325 do documento, principalmente em relação à execução da 185 
obra do Bloco L. Área demandante informa que o valor não se refere somente a 2014, mas 186 
ao período do projeto, pois as licitações demandam algum tempo e trata-se de um 187 
procedimento natural na Administração Pública Federal para manter a capacidade de 188 
planejamento nas grandes obras. Questiona-se, também, o item Relatório de Auditoria 189 
Independente, na página 296, onde é apontado que não foi contratado qualquer auditor ou 190 
empresa de auditoria independente para emissão de parecer. Indaga-se se esse procedimento 191 
pode se tornar uma rotina para esses casos. Professor Júlio esclarece que é possível desde 192 
que exista orçamento, então, propõe-se a contratação para esse fim ainda nesta instância. A 193 
chefe da Divisão de Convênios, Patrícia, solicita a correção do nome da Comissão 194 
Permanente de Convênios (CPCO), na página 14, pois consta como Comissão Permanente 195 
de Convênios e Overhead, proposta acatada pela área demandante. Professor Klaus esclarece 196 
que a aprovação deste item diz respeito ao relatório como um todo, e não a cada ato de 197 
gestão individualmente, visto que esses somente foram realizados mediante autorização e, 198 
portanto, já foram aprovados anteriormente. Não havendo mais questionamentos, o assunto é 199 
encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. Criação do curso de 200 
Especialização em Química na modalidade à distância. Professor Daniel Pansarelli relata o 201 
assunto, prestando informações quanto à estrutura e demanda do curso e apresentando o 202 
histórico das discussões e resultados nas instâncias anteriores. Em discussão, diversos 203 
conselheiros parabenizam o curso. Menciona-se que na página 22 do documento deve ser 204 
corrigido o nome do curso e chama-se a atenção ao fato de haver mais de 8 disciplinas com a 205 
mesma bibliografia. O relator informa que a nomenclatura será corrigida e a colocação 206 
quanto à bibliografia será encaminhada à coordenação do curso. Questionado se o curso é 207 
relacionado ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), o relator esclarece que se 208 
trata de uma versão de especialização do BC&T. Não havendo mais comentários o assunto é 209 
encaminhado para a votação e aprovado por unanimidade. Minuta de resolução que cria o 210 
curso de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Professor Dalpian inicia o 211 
relato do assunto apontando as avaliações das instâncias que o apreciaram anteriormente. 212 
Passa a palavra para a professora Vânia Trombini Hernandes, que apresenta a estrutura, 213 
perspectivas e relevância do curso. Em discussão, diversos conselheiros elogiam a iniciativa. 214 
Surgem questionamentos quanto à carga horária, ao que a área demandante esclarece que foi 215 
feito um estudo considerando basicamente uma disciplina por docente, de modo que não 216 
houvesse sobrecarga. Propõe-se que seja dada nova redação ao trecho em que são 217 
apresentados os impactos do curso sobre a área de Nanociências e que se aponte a ausência 218 
de compartilhamento de disciplinas e docentes de produtividade exclusiva. Professora Vânia 219 
solicita que os esclarecimentos sejam feitos pelo professor Humberto Naoyuki Yoshimura, 220 
que explica que o texto foi elaborado pelas diversas instâncias pelas quais o projeto 221 
tramitou. Quanto ao compartilhamento de disciplinas, pontua que não é desejável que haja 222 
dependências dentro do Programa, no entanto, há uma boa quantidade que pode ser cursada 223 
como optativa. No tocante à dedicação exclusiva dos docentes, esclarece que ainda não há 224 
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esse perfil para o curso e, portanto, há um reforço por parte daqueles que não são de 225 
dedicação exclusiva. Sugere-se a substituição do sistema de número de créditos das 226 
disciplinas por cargas teórica e prática somadas à dedicação individual. Nesse sentido, 227 
sugere-se atenção à importância do texto da proposta. Professor Klaus acrescenta que a 228 
UFABC registrou um aumento no número de docentes bolsistas do Conselho Nacional de 229 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CPNq), tanto no nível 1, quanto no nível 2, e 230 
aproveita para parabenizar os contemplados. Ressalta, ainda, que os docentes de 231 
produtividade somente podem ser recrutados se já forem bolsistas da instituição e possuírem 232 
afinidade com o projeto. Após esclarecimentos, salienta-se a necessidade de inclusão das 233 
atividades de Extensão e sugere-se a inclusão de algum projeto nesse sentido. É sugerido, 234 
ainda, que o curso seja contemplado no programa da Nanociência, considerando que este já 235 
é um programa bem instituído. A área demandante concorda com a importância das 236 
atividades de Extensão. Quanto à inserção do curso em um programa já existente, considera 237 
não ser adequado, pois as metas estabelecidas atualmente não são compatíveis com a do 238 
referido programa, visando a programas menores e com números reduzidos de docentes. 239 
Propõe-se que o compartilhamento de disciplinas seja algo planejado a fim de permitir uma 240 
melhor administração das aulas. A esse tema, a demandante compromete-se a comunicar aos 241 
coordenadores para que considerem esse fato. Após esclarecimentos, o assunto é 242 
encaminhado para votação e aprovado com 29 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. 243 
Proposta de concessão de título de Professor Honoris Causa ao professor Luiz Bevilacqua. 244 
Após discussões acerca da ambiguidade verificada no Art. 65 do Regimento Geral, que trata 245 
da outorga de títulos honoríficos, professor Klaus questiona o Conselho quanto a sua 246 
percepção acerca dos incisos II, “o título de Professor Honoris Causa será concedido 247 
mediante indicação justificada do Reitor, ou de um dos Conselhos dos Centros, com 248 
aprovação em votação secreta por maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, 249 
a professores e pesquisadores ilustres, não integrantes do quadro da UFABC;” e III, “o título 250 
de Doutor Honoris Causa será concedido mediante indicação justificada do Reitor, com 251 
aprovação em votação secreta por maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, 252 
a personalidades eminentes que tenham contribuído para o progresso da UFABC, da região 253 
ou do País, ou que se hajam distinguido pela sua atuação em favor das Ciências, das Letras, 254 
das Artes, ou da Cultura em geral.”, no tocante ao entendimento de se as personalidades 255 
eminentes de que trata o inciso III poderiam ser, também, professores. Em votação, o 256 
Conselho manifesta-se favorável à consideração de professores como personalidades 257 
eminentes com 24 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções, considerando-se esse o 258 
entendimento desta instância aos dispostos referidos. Entende-se, assim, que o título correto 259 
a se conferir ao professor Bevilacqua é o de Doutor Honoris Causa. Passa-se, então, à 260 
votação secreta, por meio de cédulas, em atendimento aos dispostos do Regimento Geral. 261 
Após apuração, verifica-se a decisão do Conselho pela concessão do título de Doutor 262 
Honoris Causa ao professor Luiz Bevilacqua com 29 votos favoráveis e 3 abstenções. 263 
Professor Klaus explica que o título será concedido em sessão solene do ConsUni em data a 264 
ser agendada. Acorda-se que os próximos três itens, dada sua natureza, serão relatados em 265 
bloco. Ratificação do Relatório de Gestão da FUNDEP 2014, Avaliação de desempenho 266 
FUNDEP biênio 2014/201 e Autorização para recredenciamento da FUNDEP como 267 
fundação de apoio da UFABC. A chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e 268 
Convênios (ACIC), Patrícia Guilhermitti, informa que atualmente a FUNDEP é uma 269 
entidade de direito privado, devidamente reconhecida pelos Ministérios da Educação (MEC) 270 
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e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) como fundação de apoio. Acrescenta que a 271 
FUNDEP foi a responsável por gerenciar os recursos para a criação da UFABC em 2006 e, 272 
em 2009, tornou-se a fundação de apoio da UFABC.  Comunica que a UFABC é a segunda 273 
instituição externa que mais demanda projetos à Fundação. Apresenta os valores da atuação 274 
da FUNDEP junto à UFABC, que totalizam R$ 16.761.758,40. Detalha os procedimentos 275 
para solicitação de recredenciamento de fundação de apoio, que deve ser anual, destacando a 276 
necessidade de o ConsUni aprovar a solicitação de autorização de recredenciamento da 277 
FUNDEP para o próximo ano e a avaliação de desempenho do biênio 2014/2015 e ratificar 278 
seu Relatório Anual  de Gestão. Finda a apresentação e salientada a importância da 279 
FUNDEP, propõe-se que os itens sejam votados, também, em bloco. Não havendo 280 
manifestações, encaminham-se os itens para votação, que são aprovados por unanimidade. 281 
Homologação da composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo 282 
eleitoral para o cargo de vice-diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 283 
Sociais Aplicadas (CECS). Professor Annibal explica que o processo eleitoral é para o cargo 284 
de vice-diretor, com mandato até o fim do período da atual direção do Centro. Elenca os 285 
membros da Comissão Eleitoral que é presidida pela primeira: professora Maria Gabriela 286 
Silva Martins da Cunha Marinho; professor Jabra Haber; professora Juliana Kelmy Macário 287 
de Faria Daguano; discente de graduação Denis Yoshio Nakaya; discente de pós-graduação 288 
Lucas Rodrigues dos Santos e os técnicos administrativos Cleide Lima da Silva e José 289 
Carlos da Silva. Salienta-se que a composição já foi aprovada pelo Conselho de Centro do 290 
CECS (ConCECS) por Portaria assinada ad referendum pelo vice-reitor. Não havendo 291 
manifestações, o assunto é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 292 
Considerando o avançado das horas, acorda-se que os assuntos restantes da pauta serão 293 
apreciados em continuação da sessão marcada para o dia 31 de março, às 14h. Como 294 
nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e 295 
encerra a sessão às 17h56.-----------------------------------------------------------------------------296 
Aos 31 dias do mês de março do ano de 2015, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 297 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 298 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da I sessão ordinária do Conselho 299 
Universitário (ConsUni) da UFABC de 2015, previamente convocada e presidida pelo 300 
magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 301 
Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, representante docente 302 
do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Alexandre 303 
Becker, representante discente de graduação; Ana Lúcia Sanches, representante da 304 
comunidade civil; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 305 
Humanas (CCNH); André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de 306 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; 307 
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do CCNH; Clarissa de Franco, 308 
representante dos técnicos administrativos; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; Edson 309 
Pimentel, diretor do CMCC; Eduardo Araújo Couto, representante discente de graduação; 310 
Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Everaldo Carlos Venâncio, 311 
representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; Gilberto 312 
Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS (a partir de 15h33); Gustavo Adolfo 313 
Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo 314 
Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Herculano da Silva Martinho, representante 315 
docente do CCNH (a partir de 16h45); José Carlos Rodrigues Silva, representante docente 316 
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do CCNH; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Júlio Francisco Blumetti 317 
Facó, pró-reitor de administração; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; 318 
Marcella Pecora Milazzotto, representante suplente docente do CCNH (até 16h45); Márcio 319 
Fabiano da Silva, representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini 320 
Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Marta Oliveira Rodrigues, 321 
representante dos técnicos administrativos; Maurício Firmino Silva Lima representante 322 
suplente docente do CMCC;  Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; 323 
Nunzio Marco Torissi, representante docente do CMCC; Paloma Breit dos Santos, 324 
representante discente de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de 325 
Mattos, representante dos técnicos administrativos; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, 326 
pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Vladimir Perchine, 327 
representante docente do CMCC; e Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, 328 
representante discente de graduação. Não votantes: Elber Pergentino Almeida, 329 
representante suplente discente de graduação; Felipe Anchieta Santos Costa, representante 330 
suplente discente de graduação; Guilherme Afonso Gomes dos Santos, representante 331 
suplente discente de graduação; Harlen Costa Batagelo, representante suplente docente do 332 
CMCC; Luiz Fernando Barrére Martin, vice-coordenador do Bacharelado em Filosofia; 333 
Patrícia Del Nero Velasco, docente de Filosofia; Soraya Cordeiro, secretária-geral; e 334 
Valdecir Marvulle, docente do CMCC. Ausências justificadas: Não há. Ausentes: Eduardo 335 
de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Gabriela Spanghero Lotta, 336 
representante docente do CECS; Igor Fuser, representante docente do CECS; João Manoel 337 
Losada Moreira, representante docente do CECS; Roberto Asano Junior, representante 338 
discente de pós-graduação; Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 339 
Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi 340 
Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 341 
reitor inicia a sessão às 14h14 com o Expediente. Proposta de concessão do título de 342 
Professor Emérito ao professor Luís Alberto Peluso. Professor Ronei Miotto relata o assunto 343 
descrevendo parte da trajetória acadêmica do professor Luís Alberto Peluso, de modo a 344 
contextualizar a proposta. Informa, ainda, que o item foi apreciado pelo Conselho do Centro 345 
de Ciências Naturais e Humanas (ConsCCNH) no dia 9 de fevereiro deste ano, quando a 346 
proposta foi aprovada por unanimidade. Em discussão, é informado que o Colegiado da 347 
Filosofia, área de atuação do professor Peluso, não foi consultado sobre a proposta e não 348 
teve a oportunidade de apreciá-la. Professor Ronei esclarece que todos os procedimentos 349 
para a proposição do título honorífico foram seguidos de acordo com as normas, assim como 350 
a pauta da reunião do ConsCCNH foi devidamente disponibilizada. Lembra, no entanto, que 351 
o trâmite não incluía a passagem do item pela Plenária do curso. São levantadas questões a 352 
respeito da visibilidade dos comunicados e alguns conselheiros clamam por maior atenção a 353 
esse aspecto. Após esclarecimentos, propõe-se a promoção do item à Ordem do Dia. 354 
Promovido com 4 votos contrários e 5 abstenções.  Retomadas as discussões, propõe-se que 355 
a votação do item seja suspensa neste Conselho até sua apreciação na Plenária do curso de 356 
Filosofia. A proposta é secundada e, em votação, não é aprovada com 11 votos favoráveis, 357 
15 contrários e 7 abstenções. Findas as discussões, encaminha-se para votação, secreta, a 358 
propositura do título. Aprovada com 20 votos favoráveis, 9 contrários e 6 abstenções. 359 
Minuta de resolução que cria o curso de Mestrado Profissional em Filosofia (em rede 360 
nacional). Professor Dalpian relata o assunto e, juntamente com a professora Patrícia Del 361 
Nero Velasco, presta informações a respeito da estrutura e objetivos do curso. Em discussão, 362 
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conselheiros ressaltam a necessidade e importância do curso proposto, solicita-se que seja 363 
considerada a oferta de vagas de modo a abarcar as sete cidades que compõem a Região do 364 
Grande ABC e destacam a necessidade de um mestrado profissional com foco nos técnicos 365 
administrativos. Questiona-se o fato de o assunto não ter, ainda, sido deliberado pelo 366 
ConsCCNH, uma vez que considera ser um procedimento bastante importante. É esclarecido 367 
que o pedido de inclusão do item na pauta foi realizado logo após a última reunião ordinária. 368 
No entanto, o item já está pautado e será discutido na próxima sessão do Conselho, que 369 
ocorrerá antes da votação no ConsUni. Após esclarecimentos e findas as discussões, acorda-370 
se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deste Conselho, 371 
ocasião quando será apresentado um estudo do impacto do curso na carga didática dos 372 
docentes da área. Neste momento, os representantes discentes de graduação solicitam, em 373 
questão de ordem, permissão para realização excepcional de um informe. Acorda-se que, ao 374 
final da reunião e antes de seu encerramento, será concedida a palavra para esse informe. 375 
Proposta de criação do curso de Bacharelado em Estatística. Professor Valdecir Marvulle 376 
inicia a apresentação mencionando os trâmites estabelecidos pela Resolução ConsUni nº 118 377 
que estabelece o fluxo para criação de novos cursos de graduação, ressaltando que, embora 378 
suspensa, a Resolução ainda se aplica ao curso que se propõe. Quanto ao Bacharelado em 379 
Estatística, salienta que o que está em discussão não é o Projeto Pedagógico (PP) do curso, 380 
mas a autorização para a nomeação de um Grupo de Trabalho (GT) que elaborará esse 381 
documento com todos seus detalhes e especificidades, incluindo a demanda. Justifica a 382 
criação do curso pelo fato de haver disciplinas obrigatórias na UFABC, como Introdução à 383 
Probabilidade e Estatística, por exemplo, mas não haver professores dessa área, o que 384 
acarreta uma grande dificuldade na alocação de docentes para essa disciplina. Discorre 385 
acerca da importância do profissional de Estatística e da escassez da oferta de cursos de 386 
ensino superior na área. Informa que, inicialmente, será necessária a contratação de três 387 
docentes especialistas nas grandes áreas da Estatística: Estatística Teórica, Estatística 388 
Aplicada e Estatística Computacional, que serão os membros responsáveis pelo GT que 389 
elaborará o PP do curso. Salienta que tais contratações já foram aprovadas pelo Conselho de 390 
Centro do CMCC (ConCMCC). Menciona a aderência do curso ao Plano de 391 
Desenvolvimento Institucional (PDI), dado seu caráter interdisciplinar, e, quanto à 392 
infraestrutura, em cerca de 20 docentes e salas de aula e laboratórios de computação. 393 
Acrescenta considerar oportuna a oferta do curso em São Bernardo do Campo, uma vez que 394 
há cursos naquele câmpus que necessitam de disciplinas da Matemática e essa tem sede em 395 
Santo André. Professor Klaus informa que, segundo o que versa a Resolução ConsUni nº 396 
118, esse item será votado no Expediente.  Recorda que essa é a última proposta que será 397 
gerida por tal normativa, considerando a decisão do ConsUni por sua suspensão. Professor 398 
Edson demonstra preocupação em relação à infraestrutura física e informa ter sido discutido, 399 
em reunião do GT que revisa a Resolução ConsUni nº 118, que o PDI estabelece meta, para 400 
2022, de 3600 vagas de graduação, em contraposição às 1960 que se tem hoje. Para o 401 
câmpus São Bernardo do Campo, prevê 1600 vagas, quase o dobro das 835 que se tem 402 
atualmente. Porém, não se sabe se a Instituição terá condições para tamanha expansão. O 403 
Conselho deve estar ciente desses números ao tomar essa decisão. No ensejo, professor 404 
Klaus informa que, na II sessão ordinária do ConsUni, a Reitoria apresentará o status das 405 
obras da UFABC. Em discussão, são feitos os seguintes questionamentos, cujos 406 
esclarecimentos são dados pelo proponente: a) quantidade de alunos que será atendida pelo 407 
curso – inicialmente foram pensadas 40 vagas para o diurno e 40 vagas para o noturno; b) 408 
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oferta do curso em São Bernardo, pergunta-se se foi aprofundada, uma vez que os 409 
laboratórios computacionais estão em Santo André – há computadores do CMCC em São 410 
Bernardo, mas essa questão pode ser repensada pelo GT que elaborará o PP; c) demandas 411 
reais em relação a docentes e técnicos administrativos, visto que o documento encaminhado 412 
pontua que serão necessários 20 docentes e que se pretende iniciar as atividades do curso em 413 
2016, não havendo tempo hábil para tantas contratações – optou-se por não detalhar 414 
demasiadamente a proposta para que o GT não seja muito influenciado pelo documento 415 
inicial. Quanto ao início das atividades do curso, pretende-se que a primeira turma ocorra no 416 
ano de 2017, de modo que se tenha tempo para o atendimento às necessidades do curso; d) 417 
demandas da sociedade por esse curso, considerando que, na apresentação, focou-se nas 418 
demandas institucionais e por um dado de demanda de profissionais de 1995 – o estatístico 419 
poderá atuar e especializar-se em diversas áreas, havendo grande demanda empresarial por 420 
esse profissional; e) histórica alta taxa de evasão do curso e seu impacto à UFABC – a taxa 421 
de evasão do curso, da ordem de 50% é menor do que a dos cursos de Matemática e Física, 422 
por exemplo, que ficam entre 70% e 80%; f) estudo da possibilidade de ingresso no 423 
Bacharelado em Estatística por meio do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), 424 
uma vez que a estatística está cada vez mais presente nos estudos sociais – possibilidade 425 
cogitada, mas descartada devido às dificuldades na tramitação perante o Ministério da 426 
Educação (MEC); g) captação de talentos para docência no curso, uma vez que os 427 
profissionais da área são escassos – acredita-se que, com a criação do Bacharelado em 428 
Estatística, os profissionais terão mais motivos para ingressar na UFABC, pois terão a 429 
oportunidade de lecionar disciplinas mais avançadas na sua área e trabalhar em suas 430 
pesquisas; h) capacidade da UFABC de criar novos cursos – professor Klaus responde que, 431 
atualmente, a UFABC comportaria mais um ou dois cursos. Mas que as propostas devem 432 
continuar a ser formuladas, pois só com a apresentação de ótimos projetos é que se 433 
conseguirão mais recursos para expansão; i) possibilidade de haver um Bacharelado em 434 
Matemática e Estatística – hipótese considerada, porém as disciplinas obrigatórias de ambos 435 
os cursos elevariam a carga horária para mais de 4.000 horas, tornando-se impraticável; j) 436 
docentes envolvidos na proposta inicial e respectiva área de formação? – O GT inicial, 437 
designado pelo ConCMCC e que elaborou a proposta preliminar, foi composto pelos 438 
seguintes membros: Valdecir Marvulle, Rafael Grisi, João Ricardo Sato e Cristian Favio 439 
Coletti, todos docentes do CMCC. Findos os questionamento e as discussões, professor 440 
Klaus solicita que a Secretaria-Geral projete a proposta de texto do parecer por ela 441 
elaborado, que cria o GT que elaborará o PP do Bacharelado em Estatística e estudará a 442 
viabilidade de sua criação. Em votação, o parecer é aprovado com 13 votos favoráveis e 9 443 
abstenções.  Revisão da Resolução ConsUni nº 82, que regulamenta as normas gerais para a 444 
realização de eleições para representantes docentes, discentes e técnicos administrativos nos 445 
Conselhos Superiores da UFABC. A secretária-geral, Soraya, relata que a revisão da 446 
Resolução tem como objetivo principal alterar o método de realização das eleições de 447 
presencial para online devido a uma demanda da comunidade universitária. Passa a palavra a 448 
chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane, que apresenta as principais alterações: a) sistema 449 
de votação de urnas eletrônicas para sistema online; b) a Comissão Eleitoral será sugerida 450 
pela Divisão de Conselhos e referendada pelo ConsUni; c) dispensa das eleições quando a 451 
categoria tiver número de inscritos menor ou igual ao número de vagas disponíveis.  Em 452 
discussão foram abordados os seguintes pontos: a) inclusão de disposto contemplando 453 
mandatos díspares; b) permanência da realização das eleições mesmo para as categorias com 454 
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número de inscritos menor ou igual ao número de vagas disponíveis, para que a comunidade 455 
possa referendar seus representantes; c) permanência de locais físicos de votação; d) 456 
padronização das normas para votação em ambos os câmpus; e) segurança do sistema; f) 457 
votação de qualquer computador ligado à internet ou somente nos computadores da 458 
UFABC; g) estabelecimento de quórum mínimo para a eleição efetiva dos representantes, 459 
independentemente do número de inscritos; h) inclusão de disposto sobre o envio de emails 460 
pelos candidatos no item que trata da campanha eleitoral; i) instituição de Comissão 461 
Auditora para aferição do primeiro processo eleitoral com novo sistema. A área demandante 462 
esclarece que as eleições online possibilitam maior mobilidade, aumentando, assim, a 463 
participação de todas as categorias. Nos Conselhos Superiores, já há mandatos díspares, uma 464 
vez que há conselheiros natos, com mandato de 4 anos, conselheiros docentes e técnico-465 
administrativos eleitos e membros da comunidade civil, com mandatos de 2 anos e discentes 466 
de graduação e pós-graduação, com mandato de 1 ano. Além disso, os membros da 467 
comunidade civil e os representantes dos coordenadores de graduação e pós-graduação têm 468 
seus mandatos com datas diferentes dos demais conselheiros. Quanto à questão da 469 
segurança, o sistema já foi utilizado em diversas outras eleições de Comissões e Comitês, 470 
não apresentando nenhuma ocorrência. Ainda, pode-se instituir uma Comissão Auditora para 471 
validar as eleições e, constatada qualquer irregularidade, o processo poderá ser impugnado e 472 
reiniciado. Considerando o avançado das horas, professor Klaus informa que o assunto 473 
permanecerá em discussão na continuação desta sessão, a ser realizada no dia 7 de abril, e 474 
terão a palavra os conselheiros já inscritos, na seguinte ordem: professor Vitor Marchetti, 475 
representante dos discentes de graduação Paloma Breit, professor Daniel Pansarelli, a 476 
representante dos técnicos administrativos Clarissa de Franco, professor Adalbeto 477 
Mantovani e os representantes dos discentes de graduação Eduardo Araújo, Wauber 478 
Magalhães e Alexandre Becker. Conforme acordado, passa a palavra ao representante 479 
discente de graduação, Eduardo Araújo, que, em nome do Centro Acadêmico Políticas 480 
Públicas, lê a carta de repúdio à liberdade de expressão elaborada pelo Centro: “Na última 481 
sexta-feira, 27/03, a Prefeitura Universitária da UFABC impediu que o Centro Acadêmico 482 
de Políticas Públicas pendurasse um cartaz numa das sacadas do bloco Beta, devido ao 483 
conteúdo que este continha. Os dizeres do cartaz eram: ‘Queremos + $ p/ educação, não à 484 
privatização! O hall do Beta é nosso!’. A alegação foi de que o conteúdo já estava sendo 485 
discutido nos encontros do ‘Conviva UFABC’ e de que havia representantes discentes 486 
nestes. Quem participa ou já participou de alguma organização, movimento estudantil ou de 487 
trabalhadores na UFABC, conhece bem a falta de democracia que predomina na gestão dos 488 
espaços da universidade. As regras são decididas arbitrariamente por uma prefeitura 489 
universitária, que é parte da reitoria, que não consulta os membros da comunidade e suas 490 
organizações. Existe uma enorme dificuldade para se realizarem desde as manifestações 491 
democráticas mais simples e comuns ao ambiente universitário, como é o caso dos cartazes, 492 
até os inúmeros impeditivos que são postos a apropriação dos espaços para a convivência 493 
universitária. Enquanto isso, nossos campi possuem inúmeros problemas: baixa proteção 494 
para os que transitam de um bloco a outro nos dias de chuva, falta de espaços para a 495 
vivência cotidiana (problema que persiste), dificuldades para a comunidade utilizá-la 496 
mesmo sendo pública (como a existência de catracas para entrar nos blocos em Santo 497 
André e o impedimento aos terceirizados de utilizarem os laboratórios de informática dos 498 
campi) etc., ao passo que a prefeitura universitária nada faz para resolvê-los, isto quando 499 
não é esta mesma que os cria. Agora, temos um caso em que a PU não apenas cria 500 
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empecilhos baseados em regras sobre utilização do espaço, mas também em uma 501 
arbitrariedade acerca do conteúdo político de uma manifestação democrática de uma 502 
organização estudantil. Em outras palavras, a Prefeitura Universitária censurou uma 503 
opinião política. O mesmo espaço em que pedimos autorização para a colocação do cartaz 504 
já havia sido utilizado em outras ocasiões e por isso chegamos a pendurá-lo. Porém, no 505 
outro dia havia sido retirado sob a justificativa de que não havia autorização e ao a 506 
autorização ser solicitada para que este pudesse ser recolocado recebemos a resposta 507 
citada ao início deste texto. O projeto pedagógico da UFABC, na página 7, diz: ‘A 508 
Universidade Federal do ABC não é forjada em nenhuma matriz preparada de antemão, 509 
mas define sua identidade a partir da reflexão própria de seus professores e alunos, livres 510 
de preconceitos e padrões que frequentemente impedem a busca de novos caminhos’.  Há 511 
uma clara contradição entre a possibilidade de que os estudantes possam contribuir na 512 
formação da identidade da universidade e o impedimento da manifestação dos 513 
posicionamentos políticos destes. O argumento de que o assunto já está sendo debatido no 514 
‘Conviva UFABC’, com a participação de estudantes, também não se sustenta. 515 
Primeiramente, as duas coisas não se excluem: pode haver debate dentro e fora deste 516 
projeto. Em segundo lugar, a opinião dos discentes presentes pode, ou não, ser apoiada 517 
pelo conjunto dos estudantes. Mesmo que a maioria apoie a opinião destes, o que não 518 
sabemos se é ou não o caso, as minorias têm o direito a manifestarem-se, esse é um 519 
pressuposto básico de qualquer democracia, ao qual a PU desrespeitou. Em terceiro lugar, 520 
a democracia não se constrói em supostas instâncias legítimas. Ela se constrói no dia dia, 521 
pelas organizações que surgem e as que se renovam, possuem opiniões majoritárias ou 522 
minoritárias. Com relação à privatização do espaço no bloco Beta, várias entidades 523 
estudantis já manifestaram-se pedindo esclarecimentos da administração da universidade. 524 
O fato desta ter sido sugerida nas instâncias do ‘Conviva UFABC’ não exime a atitude de 525 
críticas. A decisão é questionável por inúmeros motivos, como o fato de tornar mais difícil a 526 
vida de quem utiliza aquele espaço para alimentar-se devido à disponibilidade dos micro-527 
ondas e das mesas, poder complicar a realização de coffee breaks, de eventos culturais e de 528 
extensão como o Sarau do Beta e a Dança Circular. Ainda existe o fato de que a mesma 529 
empresa que terá o espaço sob sua gestão, já possui outro que não utiliza por falta de 530 
interesse, que é a cantina do Alfa II, o que mostra claramente que o interesse de um ente 531 
privado está sendo colocado acima do da comunidade. Reafirmamos nosso repúdio a esta 532 
atitude inadmissível da Prefeitura Universitária e exigimos uma retratação da universidade, 533 
com esclarecimentos da reitoria. Não iremos tolerar tal ataque à liberdade de expressão, 534 
princípio básico de qualquer democracia, e estaremos mobilizados para que possamos nos 535 
expressar. Convidamos o conjunto dos estudantes e trabalhadores da universidade a se 536 
somarem a esta luta! Centro Acadêmico de Políticas Públicas da UFABC” . Professor Klaus 537 
esclarece que não tomou conhecimento do fato e irá apurar, junto à Prefeitura Universitária 538 
(PU), o ocorrido e informará o CA envolvido. Professor Dácio complementa que o Conviva 539 
é um facilitador da discussão sobre os espaços, mas não é o único. Considerando o avançado 540 
das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em continuação da sessão, 541 
agendada para o dia 7 de abril, às 14h.  Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 542 
palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h01. ---------------------543 
Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2015, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 544 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 545 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da I sessão ordinária do Conselho 546 
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Universitário (ConsUni) da UFABC de 2015, previamente convocada pelo magnífico reitor, 547 
Klaus Capelle e presidida pelo vice-reitor, professor Dácio Roberto Matheus, com a 548 
presença dos seguintes conselheiros: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, 549 
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 550 
(CECS); Alda Maria Napolitano Sanchez, pró-reitora adjunta de planejamento e 551 
desenvolvimento institucional; Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; Arnaldo Rodrigues 552 
dos Santos Júnior, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 553 
(CCNH); Clarissa de Franco, representante dos técnicos administrativos; Edson Pinheiro 554 
Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo 555 
Araújo Couto, representante discente de graduação; Everaldo Carlos Venâncio, 556 
representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; Gustavo 557 
Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; 558 
Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Herculano da Silva Martinho, 559 
representante docente do CCNH; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação (até 560 
15h53); Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Lúcia Regina Horta 561 
Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Luisa Falcioni Alvarenga, representante 562 
suplente dos técnicos administrativos; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente 563 
do CMCC; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Márcio Fabiano da 564 
Silva, representante docente do CMCC (até 15h08); Marta Oliveira Rodrigues, representante 565 
dos técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; 566 
Nunzio Marco Torissi, representante docente do CMCC; Paloma Breit dos Santos, 567 
representante discente de graduação; Raquel de Almeida Ribeiro, representante suplente 568 
docente do CCNH; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante 569 
dos técnicos administrativos; Vladimir Perchine, representante docente do CMCC; e Wauber 570 
Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior, representante discente de graduação. Não votantes: 571 
Marco Aurélio Cinaqui Amaral, discente de graduação; e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 572 
Ausências justificadas: Ana Lúcia Sanches, representante da comunidade civil; André 573 
Eterovic, representante docente do CCNH; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante 574 
docente do CECS; e José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH. 575 
Ausentes: Alexandre Becker, representante discente de graduação; André Guilherme 576 
Ribeiro Balan, representante docente do CMCC; Eduardo de Camargo Oliva, representante 577 
da comunidade civil; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente do CECS; Igor Fuser, 578 
representante docente do CECS; João Manoel Losada Moreira, representante docente do 579 
CECS; e Roberto Asano Junior, representante discente de pós-graduação. Apoio 580 
administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos e Daniely Dias 581 
Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 582 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente em exercício inicia a sessão às 14h16 583 
com o Expediente. Professor Dácio, em virtude da ausência do professor Klaus Capelle, que 584 
havia sido convocado para audiência com o novo Ministro da Educação, Renato Janine 585 
Ribeiro, inicia a reunião convidando a professora Lúcia Franco para compor a Mesa. Em 586 
seguida dá prosseguimento às discussões acerca da Revisão da Resolução ConsUni nº 82, 587 
que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representantes docentes, 588 
discentes e técnicos administrativos nos Conselhos Superiores da UFABC. Em discussão, 589 
são realizadas as seguintes sugestões, comentários e questionamentos: a) inclusão de 590 
disposto, no item 8.1 do Anexo, prevendo a disponibilização terminais físicos de votação em 591 
todos os câmpus; b) inclusão de disposto, no item 6 do Anexo, prevendo que a Comissão 592 
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Eleitoral promoverá debates com os candidatos e que este deverá ser previsto no Calendário 593 
Eleitoral; c) melhor divulgação das eleições; d) apresentação de parecer técnico acerca da 594 
segurança do sistema online; e)  incentivo às categorias para participarem das eleições antes 595 
da estipulação de quórum mínimo de votantes;  f) limitação da votação apenas nos 596 
computadores internos à UFABC, num primeiro momento. Em esclarecimento, a área 597 
demandante informa que a disponibilização de terminais de votação já foi pensada e prevista 598 
nos fluxos internos, dispensando sua explicitação no documento, uma vez que se trata de um 599 
procedimento. Quanto à proposta de se utilizarem somente computadores da rede da 600 
UFABC, fica a critério do Conselho. Em relação à realização de eleições, mesmo para as 601 
categorias com número de candidatos menor ou igual ao número de vagas, não há 602 
problemas, caso aprovada a realização das eleições por meio online. No tocante à segurança 603 
do processo online, o assunto vem sendo discutido, internamente, desde 2013, tendo havido 604 
diversos testes anteriores em que não foram detectados problemas, o que demonstra, na 605 
prática, que o sistema possui segurança suficiente para a realização das eleições dos 606 
Conselhos Superiores. Porém, caso os conselheiros julguem necessário, poderá ser solicitado 607 
um parecer técnico a respeito do tema. Em relação aos debates, a Comissão Eleitoral deverá 608 
definir as normas para sua realização. Findas as discussões, acorda-se que o assunto 609 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. Apreciação da proposta aprovada pelo 610 
Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas (ConsCCNH) para que nas próximas 611 
eleições dos oito representantes eleitos do ConsCCNH os quatro menos votados tenham seus 612 
mandatos reduzidos de dois para um ano com objetivo de que haja uma renovação de quatro 613 
representantes docentes no Conselho a cada ano. Professor Ronei Miotto esclarece que o 614 
item trata de uma solicitação do ConsCCNH para que, na próxima eleição para 615 
representantes no Conselho, haja uma disposição transitória que defina que, para metade das 616 
8 vagas de representação com menor número de votos, o tempo de mandato seja de um ano, 617 
de modo que, nos mandatos seguintes, a renovação aconteça apenas para metade do 618 
Conselho. Explica que, atualmente, a cada dois anos, todos os conselheiros eleitos são 619 
renovados, perdendo-se, assim, a memória das discussões. Compara a proposta com o rito de 620 
alguns órgãos do Governo Federal, como o Senado. Lê nota técnica da Procuradoria Federal 621 
que expõe ser lícita a alteração, contanto que conte com a anuência do ConsUni. Em 622 
discussão, sugere-se que sejam feitas duas eleições separadas, uma para quatro chapas com 623 
mandato de dois anos e outra para quatro chapas com mandato de um ano, eliminando-se, 624 
assim, o desconforto de se diferenciar os representantes do Conselho de acordo com o 625 
número de votos recebidos. Diversos conselheiros ponderam que a memória das discussões 626 
está garantida pelas atas das reuniões e pelos seus áudios e sugere-se que esses sejam 627 
tornados públicos à comunidade, ao que o relator explica que, regimentalmente, os áudios 628 
poderão ser ouvidos na secretaria do CCNH e que as atas, por si só, não expõem todo o calor 629 
das discussões. Menciona-se ter havido dificuldade por parte de um docente em ter acesso 630 
ao áudio de uma reunião. Sugere-se, então, que haja mais transparência acerca dos trâmites 631 
das eleições, caso o item venha a ser aprovado. Ainda, sugere-se que, ao invés da 632 
diminuição do tempo de mandato para um ano, aumente-se em um ano, havendo assim, para 633 
as próximas eleições, conselheiros com mandatos de dois e três anos. Em meio às 634 
discussões, salienta-se que a ata da reunião encaminhada com a proposta, em que o 635 
ConsCCNH discutiu o tema é de 2013 e questiona-se se a atual composição do Conselho 636 
discutiu e corroborou a proposta. Ainda, salienta-se a necessidade de uma redação para a 637 
disposição transitória que regulará o tema para que as discussões sejam direcionadas. 638 
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Professor Ronei informa que o atual ConsCCNH discutiu a proposta no início desse ano e 639 
que naquele fórum ela foi aprovada por unanimidade. Professor Ronei apresentará ao 640 
ConsUni, a ata da reunião e a proposta de redação da disposição transitória.  Informa, ainda, 641 
que encaminhará as sugestões realizadas nesta sessão ao ConsCCNH e trará para a próxima 642 
reunião, as ponderações daquele Conselho. Não havendo mais inscritos, o assunto retornará 643 
na Ordem do Dia da próxima sessão. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni 644 
nº 83, que cria o Programa de Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) da UFABC e dispõe 645 
sobre sua implantação. Professora Marcela Sorelli relata o assunto apresentando as 646 
alterações propostas ao documento e os seus efeitos para os trâmites operacionais: Art. 4°: 647 
exclusão do trecho “... outorgado pela UFABC, por ela reconhecido ou de validade 648 
nacional...”; Art. 6°: supressão do parágrafo único: “O supervisor deverá ser um docente em 649 
regime de dedicação exclusiva da UFABC”; Art. 9°: exclusão do artigo, cujo texto é: “As 650 
atividades do Pesquisador Doutor Colaborador junto ao PDC deverão se dar em tempo 651 
integral e com dedicação exclusiva.”; Art. 13: inclusão do seguinte texto: “Nos casos de 652 
cancelamento da bolsa ou de desistência do programa antes do prazo determinado, o 653 
pesquisador ou o supervisor deverão comunicar imediatamente à Pró-Reitoria de Pesquisa.”; 654 
e explicou os efeitos das alterações para os trâmites operacionais. Em discussão, são 655 
apontadas dúvidas e feitas sugestões, a saber: a) Art. 3°, parágrafo único: substituição dos 656 
termos “específica” por “interna” e “criada” por “designada”; b) Art. 7°, inciso IV: exclusão 657 
do inciso ou a troca da palavra “formulário” por “atestado”; c) Art. 13: acrescentar que deve 658 
ser comunicado, também, à Comissão designada pelo Conselho de Centro, a fim de 659 
acompanhar o PDC. A área demandante concorda com as sugestões “a” e “c”. Explica que, 660 
quanto à sugestão “b”, o formulário citado trata-se do cadastro do pesquisador, havendo 661 
outro formulário para o cadastro do projeto de pesquisa. Ainda, informa que a resolução 662 
unificará o cadastro de pós-doutorado ao do PDC, evitando problemas por falhas de 663 
comunicação entre planilhas. Prosseguindo as discussões, sugere-se que o caput do Art. 4° 664 
não seja modificado, mas seja incluído um parágrafo prevendo que, nos casos em que o 665 
período de permanência do pesquisador estrangeiro seja insuficiente para o reconhecimento 666 
de seu diploma, haja um termo justificado e substanciado pelo supervisor. Propõe-se, 667 
também, que, no caput do Art.8°, seja feita a substituição do termo “julgará” por 668 
“apreciará”, e ressalta-se que esse artigo deverá ser ajustado às alterações do Art. 4°. 669 
Professor Dácio ressalta a importância da anuência do Conselho de Centro para as 670 
providências administrativas. Contudo, acredita que seja possível apenas a do diretor do 671 
Centro. Sugere que o Art. 13° seja completado com “sem prejuízo às demais providências às 672 
agências de fomento”. Findas as discussões e prestados os devidos esclarecimentos, acorda-673 
se que o documento, com alterações, retornará na Ordem do Dia da próxima sessão 674 
ordinária. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 92, que cria o Programa 675 
de Pesquisador Colaborador (PC) da UFABC e dispõe sobre sua implantação. Professora 676 
Marcela Sorelli relata o assunto, explica que a principal diferença entre o PDC e o PC é que 677 
o primeiro exige título de doutor, enquanto o segundo pode ocorrer em outros casos, como 678 
em pesquisas de mestrado. Além disso, sua frequência é sensivelmente menor. Expõe as 679 
alterações propostas, a saber: no Art.12, inclusão do texto: “Nos casos de cancelamento da 680 
bolsa ou de desistência do programa antes do prazo determinado, o pesquisador ou o 681 
supervisor deverão comunicar imediatamente à Pró-Reitoria de Pesquisa”; no Art.14, 682 
inclusão do inciso IV, com o seguinte texto: “no caso de pesquisadores com bolsa, por 683 
finalização do tempo de vigência da mesma, sem que tenha havido renovação”; no Art.18: 684 
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exclusão do texto: “A critério da Pró-Reitoria de Pesquisa, mediante anuência do supervisor, 685 
o Pesquisador Colaborador poderá orientar alunos nos programas de Iniciação Científica, na 686 
forma da legislação vigente”. Após esclarecimentos, acorda-se que o assunto retornará na 687 
Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso 688 
da palavra, o presidente em exercício agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 689 
16h23. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, 690 
Daniely Dias Campos, Natália Paranhos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em 691 
administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, 692 
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor Klaus Capelle e 693 
pelos demais presentes à sessão.  694 
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