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Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2015, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, Bloca A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) 3 
da UFABC do ano 2015, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor 4 
Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 5 
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, representante docente do Centro de Engenharia, 6 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Ana Lúcia Sanches, representante da 7 
comunidade civil; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 8 
Humanas (CCNH); André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de 9 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; 10 
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do CCNH; Daniel Pansarelli, pró-11 
reitor de extensão; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Eduardo Peres Novais de Sá, 12 
representante docente do CCNH; Elber Pergentino Almeida, representante suplente discente de 13 
graduação; Everaldo Carlos Venâncio, representante docente do CECS; Francisco de Assis 14 
Comarú, representante suplente docente do CECS; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante 15 
docente do CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e 16 
políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Igor Leite Freire, 17 
pró-reitor adjunto de pesquisa; José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; 18 
José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó,  pró-reitor 19 
de administração; Luiz Carlos Rozante, representante docente do CMCC; Marcella Pecora 20 
Milazzotto, representante suplente docente do CCNH; Márcio Fabiano da Silva, representante 21 
docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante  dos técnicos 22 
administrativos; Marta Oliveira Rodrigues, representante dos técnicos administrativos; Mauro 23 
Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; Nunzio Marco Torissi, representante 24 
docente do CMCC; Paloma Breit dos Santos, representante discente de graduação; Paula 25 
Rondinelli, representante suplente dos técnicos administrativos; Rodrigo Pereira Brandão, 26 
representante suplente discente de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de 27 
Mattos, representante dos técnicos administrativos; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-28 
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Vladimir Perchine, representante 29 
docente do CMCC; e Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior, representante discente de 30 
graduação. Ausências justificadas: Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade 31 
civil; Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; João Manoel Losada Moreira, 32 
representante docente do CECS; Roberto Asano Junior, representante discente de pós-graduação. 33 
Ausentes: Igor Fuser, representante docente do CECS. Não votantes: Fernanda Franzolin, 34 
docente CCNH; Patrícia Del Nero Velasco, docente CCNH; e Soraya Cordeiro; secretária-geral.  35 
Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Havendo 36 
quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h10 min com os 37 
Informes da Reitoria: 1) professor Klaus lamenta as manifestações homofóbicas ocorridas no 38 
campus São Bernardo do Campo na semana anterior, manifestações essas com as quais a 39 
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UFABC não pode compactuar. Acrescenta que a Universidade, juntamente com o grupo Prisma, 40 
registrou Boletim de Ocorrência, e, internamente, foi aberta uma sindicância. Comenta que não é 41 
apenas com medidas investigativas e policiais que se combate o preconceito, mas sim com 42 
medidas de comunicação e informação, apresentando exemplos de convívio pacífico de pessoas 43 
de diferentes opiniões políticas, orientação sexual ou raça. Com esse intuito, informa que foi 44 
realizado um ato público contra preconceito e a favor do respeito e à diversidade na última sexta-45 
feira, com a presença de inúmeras entidades estudantis, dirigentes membros da comunidade 46 
acadêmica, no campus  São Bernardo do Campo. Informa, ainda, que foi enviada  uma 47 
mensagem de apoio à diversidade e de repúdio ao preconceito e reitera, por meio do ConsUni, 48 
que a UFABC defende o respeito e a ética no convívio entre as pessoas, defende a diversidade e 49 
repudia o preconceito e a difamação; 2) informa que, conforme regimento, o ConsUni tem, entre 50 
seus conselheiros, dois representantes externos, a professora Ana Lúcia e o professor Eduardo 51 
Oliva, cujo mandato está se encerrando. Lembra que foi solicitado aos conselheiros que 52 
indicassem nomes para a vaga em questão e que se obteve a manifestação do professor Eduardo 53 
Oliva, que pleiteia a recondução de seu mandato, além de se ter recebidodo professor André 54 
Eterovic a indicação da professora Maria Elisa Ravangnani Gonçalves Ramos. Professor André 55 
relata que sua indicada, Maria Elisa, é enfermeira do Hospital Mário Covas e professora da 56 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), conhece, assim a diversidade social e pode 57 
contribuir para este Conselho, podendo apresentar os anseios da comunidade que circunda a 58 
UFABC. Defendendo a outra indicação, professor Gustavo Dalpian expõe que professor Eduardo 59 
Oliva  tem auxiliado a UFABC a aproximar-se de outras instituições, trazendo professores dessas 60 
para contribuir com a pós-graduação, por exemplo. Não havendo comentários adicionais, inicia-61 
se votação secreta por meio de cédulas distribuídas pela Divisão de Conselhos. Após contagem 62 
dos votos, tem-se o nome da professora Maria Elisa  aprovado por 17 votos favoráveis contra 13 63 
votos favoráveis para professor Eduardo Oliva, e 1 abstenção; 3) professor Klaus passa a palavra 64 
a Ricardo Mussini, que apresenta o resultado do Grupo de Trabalho (GT) que realizou o estudo 65 
da viabilidade de se fazer a transmissão, ao vivo, das sessões dos Conselhos Superiores da 66 
UFABC. Ele explicita a Portaria que criou e nomeou o GT, apresentando seus membros. Informa 67 
que, desde as primeiras discussões, já se identificou que a UFABC não possui em seu corpo 68 
técnicos, servidores com as competências técnicas para elaborar um projeto desse porte. No 69 
entanto, menciona estar aberto, desde agosto de 2014, um Edital do Ministério do Planejamento, 70 
Orçamento e Gestão (MPOG) que contempla a contratação conjunta de equipamentos para 71 
transmissão de aúdio e vídeo e vídeo conferência. Acrescenta que a UFABC registrou o interesse 72 
em participar dessa contratação, que abarcará, entre outros, a adequação da Sala dos Conselhos. 73 
A contratação contempla o projeto, todos os itens necessários e toda a estrutura para a 74 
implementação. Diante desse cenário, o GT entende que há uma vantagem de ordem técnica em 75 
aguardar esse Edital que já foi publicado e o processo licitatório está em andamento. Professor 76 
Luiz Rozante, questiona se os prazos do edital são compatíveis com os prazos da Resolução. 77 
Ricardo informa que o prazo da Resolução está quase vencendo e que logo fará a solicitação de 78 
prorrogação. Ainda, ressalta que, pelo andamento do processo licitatório, estima-se que dentro de 79 
90 dias haverá mais informações. Informes dos conselheiros: 1) professor Igor Leite solicita 80 
promoção do item 8 do Expediente, “Homologação do Plano de Trabalho do Projeto FAPESP 81 
‘Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC’, aprovado ad referendum” para a Ordem do Dia, 82 
no início da pauta, uma vez que a deliberação do assunto é urgente. Trata-se de um processo em 83 
tramitação na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que aguarda a 84 
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aprovação do Conselho para continuar seu andamento. Proposta secundada e, em votação, 85 
aprovada por unanimidade. O item passa a ser o 3º da Ordem do Dia; 2) a representante dos 86 
técnicos administrativos, Maria Isabel, apresenta uma Moção de Preocupação e Apoio, escrita 87 
em conjunto com o ex-conselheiro Juliano Marques Nunes e alguns alunos do Grupo Prisma, em 88 
manifestação aos atos ocorridos na semana anterior no campus São Bernardo do Campo. Lê o 89 
documento na íntegra: “Moção de Preocupação e Apoio: O Conselho Universitário (ConsUni) 90 
da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, em sua II 91 
sessão ordinária de 2015, realizada no dia 30 de junho de 2015, tomou conhecimento dos atos 92 
ocorridos no campus São Bernardo do Campo, os quais fizeram incitação ao crime contra a 93 
vida dos membros Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) de 94 
nossa comunidade acadêmica. O ConsUni repudia veementemente o ocorrido, ressaltando que, 95 
além de serem enquadrados como crimes contra o patrimônio público, racismo, homofobia, 96 
ameaça e injúria, representam um atentado ao ambiente acadêmico que deve prezar pelo 97 
respeito e ética no embate de ideias e, acima de tudo, pelo apreço à vida humana. O ConsUni 98 
solidariza-se com os discentes, técnicos administrativos e docentes que se sentiram agredidos e 99 
coloca-se continuamente à disposição para discutir e elaborar políticas que visem a diminuir o 100 
sofrimento dessas pessoas. O ConsUni recomenda aos discentes, técnicos administrativos e 101 
docentes que denunciem e, de maneira alguma, sejam coniventes com atos de violência e 102 
discriminação, seja no espaço físico da universidade, seja nos ambientes que estendem este, 103 
como redes sociais e eventos organizados pelas entidades e membros da comunidade 104 
acadêmica. O ConsUni recomenda aos órgãos internos que apoiem e discutam em conjunto com 105 
as entidades representativas dos diversos segmentos ações, projetos e políticas para o 106 
enfrentamento à discriminação, violência e preconceito contra todas minorias pertencentes a 107 
nossa comunidade. II sessão ordinária, 06 de julho de 2015”. Professor Klaus comenta que a 108 
Moção está muito alinhada com a manifestação da Mesa na abertura da sessão. A representante 109 
da comunidade civil, Ana Lúcia, acrescenta que os Planos Municipais de Educação preocupam-110 
se com essa questão e que os municípios vêm enfrentando muitos embates, até mesmo com seus 111 
vereadores demonstrando muita resistência. Comunica, ainda, que hoje está acontecendo uma 112 
sessão para discussão e votação da retirada do termo “LGBT” – Lésbicas, Gays, Bissexuais, 113 
Travestis, Transexuais e Transgêneros –  do Plano Municipal de Educação em Santo André e que 114 
a  UFABC está presente nessas discussões, sendo muito importante esse posiocionamento da 115 
Unversidade. Maria Isabel esclarece que os autores do documento estão na Câmara de Santo 116 
André participando da referida sessão. Professor Dácio solidariza-se e complementa que essa 117 
ação junto à Câmara Municipal, com a retirada dos termos, não se trata de um ato isolado em 118 
Santo André. O pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas, Gustavo Galati, 119 
reforça que essa posição do ConsUni é um passo a frente em favor dos que sofrem com essas 120 
atitudes. O representante discente de graduação, Wauber Junior, informa que os representantes 121 
discentes também estão redigindo uma moção, mas com a apresentação deste documento, os 122 
discentes solidarizam-se a ele. Sem mais comentários. O documento é encaminhado para votação 123 
e aprovado por unanimidade; 3) o representante dos técnicos administrativos, Ronny, solicita 124 
esclarecimentos sobre as ações da Universidade relacionadas ao cartão de autorização de acesso 125 
ao estacionamento e auxílio transporte, sendo essa medida tomada para atender a Orientação 126 
Normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). No ensejo, parabeniza 127 
o Sinticato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), pela ação 128 
judicial interposta contra as ações da UFABC, em que já foi concedido parecer positivo para os 129 
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que servidores que utilizam veículo próprio também recebam o auxílio transporte. Professor 130 
Klaus informa que na próxima sessão deste Conselho a Superintendência de Gestão de Pessoas 131 
(SUGEPE) prestará os esclarecimentos solicitados; 4) o representante discente, Wauber, informa 132 
sobre uma mobilização da comunidade acadêmica, principalmente dos alunos, relacionada ao 133 
cenário de cortes de recursos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 134 
(PIBID). Passa a palavra à professora Fernanda, que comunica que desde o ano passado o 135 
programa vem sofrendo cortes de recursos e que, na semana retrasada, recebeu comunicado da 136 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que haveria mais 137 
cortes das bolsas. Desde então, foi iniciada uma mobilização e semana passada a CAPES 138 
informou, contraditoriamente, que não haverá cortes de bolsas. Todavia ainda haverá reuniões 139 
com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a mobilização continuará. Solicita que assinem 140 
um abaixo-assinado digital que será direcionado ao ministro da educação. Professor Klaus 141 
comenta sobre a importância desse programa, informando que não há mais informações sobre a 142 
dimensão dos cortes e que a Reitoria apoia a causa; 5) professor Gustavo Dalpian  comunica a 143 
aprovação dos programas de pós-graduação: i) Doutorado em Biotecnociência; ii) Doutorado em 144 
Ciência da Computação; iii) Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação; iv) Mestrado em 145 
Filosofia; e v) Doutorado em Informação. A previsão é que todos os cursos mencionados, exceto 146 
o Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação, recebam alunos neste ano. Relata, ainda, que a 147 
UFABC manifestou a intenção de adesão ao grupo que coordena o Mestrado Profissinal em 148 
Rede na área de ensino, o PROFENSINO, liderado pela Universidade do Estado do Rio de 149 
Janeiro (UERJ), com cerca de 40 polos; 6) professor Annibal, solicita esclarecimentos sobre o 150 
item da pauta “Homologação do Plano de Trabalho do Projeto FAPESP ‘Apoio às facilidades 151 
multiusuárias da UFABC’, aprovado ad referendum”, uma vez que a a Taxa de Ressarcimento 152 
Institucional (TRI) utilizada é referente a um projeto do qual está participando junto com sua 153 
equipe e questiona se a participação de sua equipe na reunião agendada para tratar do projeto, 154 
ainda será necessária, visto essa aprovação ad referendum. A professora Marcella Sorelli 155 
esclarece que há um grande projeto da FAPESP para a construção de um telescópio, que gerou 156 
uma TRI. Professor Ronei Miotto, informa que o assunto que está em pauta nesta reunião é um 157 
projeto que utiliza as TRI geradas de outros projetos conforme as condições da FAPESP e não 158 
utiliza nenhum recurso do projeto mencionado por professor Annibal. Professor Dácio 159 
complementa, informando que a equipe deve participar da reunião mencionada.; 7) professor 160 
Ronei Miotto informa que está ocorrendo a II Escola de Modelagem Molecular, patrocinada pela 161 
UFABC e pelo Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), com a presença de vários 162 
pesquisadores nacionais e internacionais e convida  todos a participarem; 8) a representante dos 163 
discentes de graduação, Paloma, solicita esclarecimentos para um fato  que vem ocorrendo a um 164 
aluno com dificuldades de mobilidade entre os campi, uma vez que tem seu acesso prejudicado 165 
pela falta de ônibus com elevadores para cadeirantes, que fazem o transporte entre os campi. No 166 
ensejo, professor Gilberto Maringoni, menciona a superlotação e os intervalos inadequados entre 167 
os ônibus. Professor Klaus afirma que tem conhecimento do relato desse aluno e já solicitou 168 
esclarecimentos à área responsável. Informa que, dos 7 veículos que prestam serviço à UFABC, 169 
somente 1 possui acesso para cadeirantes e que o próximo veículo que está em aquisição também 170 
o terá. Reconhece que ainda não é o adequado, mas que a Universidade está trabalhando para 171 
melhorar essa questão. Em relação às demais demandas, esclarece que o aumento da frequência 172 
dos ônibus e/ou aumento da frota tem impactos financeiros, e, neste momento, a UFABC não 173 
tem como aumentar gastos. Gustavo Galatti comunica que a ProAP tem contato direto com o 174 
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referido aluno desde seu primeiro dia de aula, assim como outros alunos com dificuldade de 175 
mobilidade. Nesse mesmo sentido, a Universdade criou o Núcleo de Acessibilidade, adquiriu 176 
uma grande quantidade de equipamentos de tecnologia assistida  e está envolvendo vários 177 
parceiros para solucionar os problemas. O representante dos discentes de graduação, Rodrigo, 178 
declara ser necessário uma veririficação nos horários e um possível remanejamento dos ônibus, 179 
para atender à demanda. Professor Klaus pontua que solicitará à Prefeitura Universitária que faça 180 
esse procedimento na próxima renovação periódica do contrato. Professor Dácio solicita a 181 
colaboração de todos da comunidade para que se faça um dos itinerários. Professos Klaus 182 
complementa que no programa CONVIVA, há um GT estudando as questões de mobilidade e 183 
que há contato com as secretarias de transportes dos municípios, com a Empresa Municipal de 184 
Transportes Urbanos (EMTU) e com o Consórcio Intermunicipal, solicitando mais linhas e/ou 185 
ônibus para a região e que os esforços continuam na busca de melhorias; 9) professor Daniel 186 
Pansarelli informa que a Universidade sediou o III Congresso Paulista de Extensão Universitária, 187 
recebendo universidades de todo o país e apresentando diversas propostas de Extensão. No 188 
evento, obteve-se documentos que foram encaminhados ao Poder Público, momento que deixou 189 
a UFABC num papel de protagonista no cenário nacional da Extensão Universitária. Agradece 190 
toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e todos os setores que colaboraram com a realização 191 
desse evento. No ensejo, anuncia que a UFABC foi escolhida para sediar o Fórum Nacional de 192 
Pró-Reitores de Extensão, em maio de 2016, um encontro que reúne pró-reitores de 193 
universidades públicas brasileiras federais, estaduais e municipais. Finaliza, comunicando que 194 
hoje no Teatro Municipal de São Paulo, às 19h, haverá o lançamento dos cursos de Pós-195 
Graduação em Educação em Direitos Humanos e em Gênero, Diversidade e Educação, cursos 196 
voltados para educadores da educação básica que a Pró-Reitoria de Extensão vem fazendo a 197 
gestão, em conjunto com o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 198 
Profissionais da Educação Básica (COMFOR); 10) professor Gustavo Dalpian solicita promoção 199 
para a Ordem do Dia do item 3 do Exepdiente “Apreciação da solicitação de concessão do título 200 
de professor Honoris Causa ao professor AdalbertoFazzio”, afirmando ser um item que 201 
demonstrou consenso no Conselho do CCNH. Proposta secundada e aprovada com 1 voto 202 
contrário e 1 abstenção; 11) o representante dos técnicos administrativos, Ronny, solicita a 203 
promoção do item 7 do Expediente “Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões dos 204 
Conselhos de Centro, da Comissão de Graduação (CG), do Comitê de Pós-Graduação (CPG) e 205 
do Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC tenham seus áudios disponibilizados no 206 
site da UFABC” para a Ordem do Dia, por considerar que o item trata, apenas, de uma 207 
formalização. A relatora do assunto, Maria Isabel, corrobora a solicitação, que é aprovada por 208 
unanimidade. Professor Klaus explicita sobre a importância das sessões de informes, tanto da  209 
Reitoria quanto do conselheiros, por ser a oportunidade de expor assuntos que não estão na 210 
pauta, mas solicita que não deve seja estendido de modo a prejudicar os assunto pautados. 211 
Ordem do Dia: Ata da I sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 24 e 31 de março e 07 de 212 
abril de 2015. Professor Márcio comenta que há pequenas correções de ordem ortográfica que 213 
enviará posteriormente à Divisão Conselhos para os devidos acertos. Sem mais comentários, 214 
após votação, o documento é aprovado com 2 abstenções. Ata da I sessão conjunta ConsUni e 215 
ConsEPE de 2015, realizada no dia 26 de maio de 2015. Não há manifestações. Após votação, o 216 
documento é aprovado com 13 abstenções. Homologação do Plano de Trabalho do Projeto 217 
FAPESP “Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC”, aprovado ad referendum. Professor 218 
Igor passa a palavra a professora Marcela Sorelli, que informa que o objetivo do projeto é 219 
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realizar manutenções de equipamentos que estão em utilização na Central Multiusuário, 220 
beneficiando toda a Instituição. Acrescenta ser necessário enviar a homologação da aprovação 221 
deste Conselho para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) para a 222 
finalização do processo. Explica que o projeto destina-se à utilização da reserva técnica 223 
institucional de um projeto, categoria especial da FAPESP que prevê a construção de um 224 
telescópio. Professor Mauro comenta que já foi sugerido à Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) que 225 
a Central Multiusuário fosse utilizada por empresas externas, contribuindo para arrecadação de 226 
recursos e manutenção da Central. Ressalta, também, a importância de haver técnicos 227 
administrativos operando todos os equipamentos, de modo que não somente os docentes sejam 228 
responsáveis pelo treinamento dos alunos. Pofessor Klaus informa que está em elaboração um 229 
projeto de extensão tecnológica por parte da coordenação da Central Multiusuário que visa 230 
atender essa demanda. Não havendo mais comentários, a homologação é encaminhado para 231 
votação e aprovada por uninimidade. Minuta de resolução que cria o curso de Mestrado 232 
Profissional em Filosofia (em rede nacional). Professor Adalberto relata o histórico da proposta e 233 
menciona que, nas discussões anteriores, foram levantados alguns pontos para seu melhor 234 
detalhamento, como o impacto na carga didática dos docentes, o parecer do Centro e a ata da 235 
sessão do Conselho de Centro em que foi pautado o assunto. Todas as questões foram 236 
esclarecidas e apresentadas em documento, além de uma lista com os nomes dos docentes que 237 
participarão do curso. O relator sugere alteração da redação no Art. 1º, conforme segue: 238 
“Aprovar a criação do curso de Pós-Graduação em Filosofia, em nível de Mestrado Profissional 239 
em rede, a realizar-se em parceria com Associação Nacional de Pós- Graduação em Filosofia 240 
(ANPOF)”.  Finaliza com parecer favorável à aprovação. Em discussão, levanta-se 241 
questionamento acerca do fluxo de apreciação de novos cursos de pós-graduação nos Conselhos 242 
Superiores. Esclarece-se não haver qualquer dispositivo sobre a questãoque verse sobre o fluxo 243 
dos curso de pós-graduação nas normas vigentes da UFABC, não havendo, portanto, impeditivo 244 
para a permanência do assunto em pauta. Professora Patrícia, representando a área demandante, 245 
reitera a importância do curso e acata a sugestão do relator. Sem mais comentários, professor 246 
Klaus questiona ao Conselho se o assunto será deliberado nesta sessão. Proposta aprovada com 2 247 
votos contrários. Não havendo mais comentário, o documento é encaminhado para votação. Em 248 
votação, a criação do curso é aprovada com 29 votos favoráveis e 2 abstenções. Nesse momento, 249 
professor Klaus interrompe a sessão e passa a palavra ao representante do Sindicato dos 250 
Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), Silas Silva que pronuncia 251 
que os técnicos administrativos encontram-se em greve desde o dia 28 de maio e que nesta data 252 
se reuniram em assembléia para discussão da proposta do Ministério do Planejamento, 253 
Orçamento e Gestão (MPOG) e foi aprovado o rechaço dessa proposta. Explana que é um 254 
desrespeito à categoria  a proposição de um reajuste abaixo da inflação e ainda tentar impedir a 255 
luta nos próximos anos. A pauta local também foi extensivamente discutida e a categoria acredita 256 
que ela deva ser negociada durante o período de greve, não após o seu término. Houve a 257 
aprovação da entrega  de um ofício à Reitoria pedindo mais atenção às reinvindicações e uma 258 
resposta escrita num prazo de 15 dias. Por esse motivo, entrega, oficialmente, o documento. 259 
Professor Klaus manifesta que a Reitoria apoia a reivindicação salarial, uma vez que os salários 260 
estão muito defasados e a proposta do governo ficou abaixo da inflação. Apoia, ainda, a 261 
valorização dos profissionais de ensino e de todos que apoiam o ensino. Com relação à pauta 262 
local, informa que há uma mesa de negociações que está tratando diretamente com a categoria, 263 
não havendo itens pautados que não podem ser negociados. Finaliza, assinando o recebimento do 264 
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ofício. Professor André questiona o motivo de a entrega do documento estar aconecendo no 265 
ConsUni e não na Reitoria. Silas responde que, semanalmente, há uma mesa de negociações, 266 
porém, os assunto estão sendo tratados de uma maneira muito morosa. Cita o exemplo da 267 
proposta de redução da jornada de trabalho, que a mesa de negociações se recusa a negociar 268 
durante a greve. Professor Klaus finaliza, pontuando que a manifestação da categoria dos 269 
técnicos administrativos é legítima e retorna à pauta. Revisão da Resolução ConsUni nº 82, que 270 
regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representantes docentes, 271 
discentes e técnicos administrativos nos Conselhos Superiores da UFABC. Professor André 272 
Balan lê seu relato e comenta alguns pontos principais, como o alto custo para a Universidade do 273 
modelo atual de eleições, que necessita da disponibilização de muitas pessoas para trabalharem, 274 
suas ausências dos locais de trabalho, dificuldade em conseguir pessoal, montagem e 275 
desmontagem da urnas, local da votação, impressão de enormes listas de eleitores e a 276 
insatisfação apresentada pela comunidade com várias reclamações, principalmente relacionadas 277 
à dificuldade da locomoção entre os campi. Afirma que a proposta apresentada tem o objetivo de 278 
permitir novas dinâmicas no processo eleitoral sem abrir mão da segurança e confiabilidade, 279 
sendo a utilização de um sistema online para realizar autenticação, votação e apuração, o que 280 
pode diminuir consideravelmente o custo do processo e falicitar e incentivar a participação de 281 
mais eleitores no pleito. Relata a existência de tecnologias sólidas e consolidadas para a 282 
realização de pleitos eleitorias no formato online, havendo garantia de transporte seguro do voto 283 
via protocolos de rede. Cita o exemplo do sistema HeliosVoting, utilizado na Defensoria Pública 284 
da União (DPU), Sociedade Brasileira de Computação (SBC), entre outros.  Finaliza com 285 
parecer favorável à aprovação do documento. Em discussão, diversos conselheiros realizam 286 
comentários e as seguintes sugestões: a) no item 2 do anexo, no que se refere às vagas do 287 
ConsEPE, retirar do quadro as vagas que não são elegíveis nesse processo, como os 288 
coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação e retirar o item 2.1, que faz menção a 289 
tais vagas. Acatada pela área demandante;  b) alterar a ordem do item 5.1.9 do anexo, colocando 290 
antes do item 5.1.5. Proposta acatada pela área demandante; c) alterar o texto do item 6.5 para: 291 
“[...] das inscrições até 23h59 do dia anterior ao pleito”. Acatada pela área demandante; d) 292 
manter o antigo item 8.7, referente à dispensa da necessidade de eleição à categoria que tiver 293 
número de inscritos igual ou inferior ao número de vagas. Proposta retirada pelo proponente. e) 294 
manter o vocábulo “secreto” no item 8.1. Acatada pela área demandante; f) alterar o texto do 295 
item que trata da Comissão Auditora: i) “[...] composta por técnicos afetos à área de tecnologia 296 
da informação externos à UFABC [...]”. Proposta secundada. ii) “A critério da Comissão 297 
Eleitoral, poderá ser criada uma Comissão Auditora composta por técnicos afetos à área de 298 
tecnologia da informação, que irá auditar os aspectos técnicos concernentes ao processo 299 
eleitoral”. Acatado pela área demandante.  As propostas i e ii são colocadas em votação uma 300 
contra a outra, situação em que a proposta ii é aprovada com 2 votos contrários e 1 abstenção; g) 301 
retirada dos itens 5.1.8, 5.1.9, 6.1, 6.4 e 6.5. Proposta não secundada; h) alterar o texto do item 302 
6.5 para: “[...] a propaganda pela rede interna de comuptadores a partir da homologação  [...]”. 303 
Proposta secundada e não aprovada. Professor Klaus passa a presidência da Mesa para o 304 
professor Dácio, pois irá participar do evento de lançamento de cursos de Pós-Graduação à 305 
Distância no Teatro Municipal de São Paulo. Em votação o documento com as alterações é 306 
aprovado por unanimidade.  Professor Vitor levanta questão de ordem pela necessidade da 307 
discussão do item 7 da Ordem do Dia, devido ao cumprimento dos prazos estipulados. A Mesa 308 
acata a proposta. Após votação, com 2 votos contrários e 1 abstenção, decide-se que o assunto 309 
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será discutido nesse momento. Professor Mauro questiona sobre o horário de término da sessão, 310 
uma vez que o assunto é de suma importância e deve ser discutido com tempo adequado e 311 
registra que não poderá participar da discussão pois ministrará aulas. Professor Dácio esclarece 312 
que não há regulamentação que dispõe sobre o horário de término da sessão, sendo encerrada à 313 
medida que não haver quórum ou se assim ficar acordado entre os conselheiros. Previsão 314 
orçamentária 2016. Professor Arnaldo inicia seu relato, informando que a proposta foi 315 
elabrodada por diversas áreas da UFABC e aprovada pela Comissão de Natureza Orçamentária e 316 
Administativa (CANOA). Ainda, resume os trâmites seguidos pela proposta nas diversas 317 
instâncias. Apresenta, também, um comparativo entre os anos anteriores e o documento exposto. 318 
Informa alguns dos números deste ano e, ainda, que a proposta foi construída de acordo com as 319 
demandas reais de cada área e que se houver redução dos valores liberados pelo Ministério da 320 
Educação e Cultura (MEC) em relação aos solicitados, seja custeio ou investimento, vai impactar 321 
de forma significativa no andamento das atividades previstas para 2016. Finaliza com parecer 322 
favorável à aprovação. Em discussão, há questionamentos pontuais acerca dos valores 323 
executados nos anos anteriores, a diferença entre o valor indicado pela ProPlaDI e o que as áreas 324 
solicitaram e a diferença dos valores solicitados pelas áreas em relação aos anos anteriores. É 325 
esclarecido que os limites indicados pela ProPlaDI são parâmetros e não restrições, sendo que a 326 
Pró-Reitoria faz um serviço de assessoramento técnico às áreas e os agentes de planejamento 327 
dessas áreas é quem elaboram o orçamento. Foi também apresentado às áreas as médias dos anos 328 
anteriores para que tivessem uma dimensão da realidade. Outros esclarecimentos são prestados 329 
por algumas áreas, como a Pró-Reitoria de Extensão, que justificou o aumento de sua solicitação 330 
devido às estimativas de se inaugurar, em 2016, o teatro da UFABC com 3 salas de cinema. 331 
Além disso, a Reitoria assumiu algumas ações, como o Sistema  Integrado  de Gestão (SIG), as 332 
Àreas de Convivência, Plano de Logística Sustentável, entre outros. Professor Ronei parabeniza 333 
as áreas responsáveis pela proposta apresentada, pois era uma demanda deste Conselho ter esse 334 
conjunto maior de informações. Sem mais comentários  e sem alterações, o documento é 335 
aprovado com 1 voto contrário. Considerando o avançado das horas, acorda-se que os assuntos 336 
restantes da pauta serão apreciados em continuação da sessão a ser agendada. Como nenhum dos 337 
participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão 338 
às 18h32.---------------------------------------------------------------------------------------------------------339 
Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2015, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, 1º 340 
andar, Bloca A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 341 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho 342 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2015, previamente convocada e presidida pelo 343 
magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio 344 
Roberto Matheus, vice-reitor; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências 345 
Naturais e Humanas (CCNH); André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro 346 
de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, 347 
representante docente do CCNH; Daniel Pansarelli , pró-reitor  de extensão; Edson Pinheiro 348 
Pimentel, diretor do CMCC; Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; 349 
Everaldo Carlos Venâncio, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 350 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente do 351 
CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 352 
afirmativas;  Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; Igor Fuser, representante docente do CECS; 353 
José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó,  354 
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pró-reitor de administração; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Luiz 355 
Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcela Bermúdez Echeverry, 356 
representante suplente docente do CMCC; Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora de pesquisa;  357 
Marcella Pecora Milazzotto, representante suplente docente do CCNH; Márcio Fabiano da Silva, 358 
representante docente do CMCC (a partir de 16h); Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 359 
representante dos técnicos administrativos; Marta Oliveira Rodrigues, representante dos técnicos 360 
administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; Paloma Breit dos 361 
Santos, representante discente de graduação; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; 362 
Paula Rondinelli, representante suplente dos técnicos administrativos; Regina Helena de Oliveira 363 
Lino Franchi, representante suplente docente do CMCC; Ricardo de Sousa Moretti, representante 364 
suplente docente do CECS; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos administrativos; 365 
Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento 366 
institucional; Vivilí Maria Silva Gomes, representante suplente docente do CMCC (até 16h); 367 
Vladimir Perchine, representante docente do CMCC; Wagner Alves Carvalho, pró-reitor de pós-368 
graduação em exercício; e Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior, representante 369 
discente de graduação. Ausências Justificadas: Ana Lúcia Sanches, representante da 370 
comunidade civil; Eduardo de Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Gabriela 371 
Spanghero Lotta, representante docente do CECS; João Manoel Losada Moreira, representante 372 
docente do CECS; Roberto Asano Júnior, representante discente de pós-graduação. Ausentes: 373 
Alexandre Becker, representante discente de graduação; Eduardo Araújo Couto, representante 374 
discente de graduação. Não votantes: Arilson da Silva Favareto, docente membro do Grupo de 375 
Trabalho para revisão da Resolução ConsUni 118; Fabiana Vallini, secretária da Comissão 376 
Permanete de Pessoal Docente (CPPD); e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio 377 
administrativo:  Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral. 378 
Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h09, 379 
com a sequência dos assuntos da Ordem do Dia: Professor Klaus informa que o pró-reitor de 380 
pós-graudação em exercício, professor Wagner, relatará os próximos assunto no lugar do 381 
professor Gustavo Dalpian. Professor Wagner alega que os relatos foram dissertados 382 
separadamente, mas como o teor de ambos é muito próximo, os relatará em bloco. Minuta de 383 
resolução que altera a Resolução ConsUni nº 83, que cria o Programa de Pesquisador Doutor 384 
Colaborador (PDC) da Fundação Universidade Federal do ABC e dispõe sobre sua implantação e 385 
Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 92, que Cria o Programa de Pesquisador 386 
Colaborador (PC) da Fundação Universidade Federal do ABC e dispõe sobre sua implantação. 387 
Professor Wagner explana sobre a criação dos programas, sendo o Pesquisador Doutor 388 
Colaborador criado em 2011 e o Pesquisador Colaborador em 2012 e todo os histórico de 389 
discussões para otimizar as duas Resoluções. Sugere alteração na ementa dos dois documentos: 390 
onde se lê: “Cria o Programa [...]”, leia-se “Estabelece normas para o programa[...]” e acréscimo 391 
de itens na cláusula de promulgação de cada minuta, respectivamente: “a necessidade de 392 
atualizar as normas do PDC ditadas pela Resolução ConsUni nº 83” e “a necessidade de atualizar 393 
as normas do PC ditadas pela Resolução ConsUni nº 92”. Propostas acatadas pela área 394 
demandante. Finaliza, com parecer favorável à aprovação dos dois documentos. Em discussão, 395 
são apresentadas propostas as seguintes: a) alterar, em ambas as minutas, o  parágrafo único do 396 
Art. 3º, de modo a, onde se lê “[...]uma Comissão específica, criada pelos respectivos 397 
Conselhos[...]”, leia-se “[...] uma Comissão interna, designada pelos respectivos Conselhos[...]”. 398 
Proposta acatada pela área demandante; b) na minuta que trata do PDC, incluir no Art. 8º, inciso 399 
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IV: “[...] ou pela Comissão designada”. Proposta acatada pela área demandante; c) na minuta que 400 
trata do PDC, incluir no Art. 13: “[...] e a Comissão designada pelo Conselhos de Centro a fim de 401 
acompanhar o processo do PDC”. Proposta acatada pela área demandante; d) na minuta que trata 402 
do PC, incluir no Art. 14: “[...] e a Comissão designada pelo Conselhos de Centro a fim de 403 
acompanhar o processo do PC”. Proposta acatada pela área demandante. Sem mais discussão, os 404 
documentos são encaminhados para votação separadamente. Ambos são aprovados com 1 405 
abstenção cada. Apreciação da solicitação de concessão do título de professor Honoris Causa ao 406 
professor AdalbertoFazzio. Professora Paula Mello relata que o Conselho do CCNH deliberou 407 
sobre a importância da concessão do título ao professor Adalberto Fazzio e, após consulta 408 
jurídica, determinou que o título de professor Honoris Causa é o mais adequado. Professor Klaus 409 
comenta sobre o quadro de títulos honoríficos que a UFABC possui e esclarece que o título de 410 
professor Emérito e professor Honoris Causa têm o mesmo valor, diferenciando-se pois, no 411 
primeiro caso, o homenageado deve pertencer ao quadro de docentes efetivos da UFABC e, no 412 
segundo, o homenageado não pertence ao quadro de docentes da casa. Não havendo discussão, a 413 
concessão do título é encaminhada para votação secreta por meio de cédulas distribuídas pela 414 
Divisão de Conselhos. Após cômputo dos votos, aprovada-se a concessão com 30 votos 415 
favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões 416 
dos Conselhos de Centro, da Comissão de Graduação (CG), do Comitê de Pós-Graduação (CPG) 417 
e do Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC tenham seus áudios disponibilizados 418 
no site da UFABC. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel,  relata que a 419 
divulgação dos áudios é uma demanda dos técnicos administrativos para que os atos se tornem 420 
cada vez mais públicos e para que as discussões e tomadas de decisão sejam mais transparentes, 421 
além de auxiliar os Conselhos Superiores a retomar algumas discussões desses fóruns. Em 422 
discussão são levantados alguns pontos relacionados a  discussões de assuntos sigilosos, ao que é 423 
esclarecido que as instâncias mencionadas são públicas, não cabendo discussões de assuntos 424 
sigilosos. Há, também, a proposta de se alterar o texto do Art. 1º conforme: “[...] será 425 
disponibilizado nas páginas das respectivas instâncias em até 15 dias úteis [...]”. Proposta 426 
acatada pela área demandante. Após votação, o documento é aprovado por unanimidade. 427 
Expediente: Professor Klaus informa que, por motivos de agenda dos relatores, a ordem dos 428 
itens 1 e 2 do Expediente será alterada. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução 429 
ConsUni nº 118, que estabelece os procedimentos para criação de Cursos de Graduação no 430 
âmbito dos Conselhos Superiores da UFABC. Professor Arilson relata que a minuta de resolução 431 
é o resultado de um GT cujo objeto principal seria propor uma reforma na metodologia de 432 
criação de novos cursos. A principal alteração é a proposta de se analisar a criação de novos 433 
cursos por meio de editais, não havendo mais a análise de propostas individuais, mas sim uma 434 
análise comparada entre as propostas submetidas, o que proporciona a escolha daquelas com 435 
melhor aderência ao Projeto Pedagógico (PP) da Universidade, além de  permitir que haja um 436 
controle maior do limite dos recursos. O edital será apresentado pela Reitoria e pelo ConsUni e 437 
pode ser aberto periodicamente, explicitando os pontos fundamentais do PP da UFABC e do 438 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em discussão, foram abordados os seguintes 439 
pontos: a) como se daria a formação da banca e se esta poderia eliminar uma proposta; b) Art. 1º, 440 
onde se lê “[...] ConsUni [...]”, leia-se “[...] conselheiros do ConsUni[...]”; c) procedimentos 441 
adotados pelos conselheiros para o envio de propostas; d) preocupação com os espaços físicos da 442 
UFABC antes do lançamento de edital. É esclarecido que a banca pode classificar as propostas 443 
que seriam mais recomendadas, mas não tem deliberação sobre essas. Também é informado que 444 
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o presidente do ConsUni é quem indica os membros do GT e, para a composição da banca, os 445 
conselheiros poderão indicar membros. Ainda, os conselheiros poderão apresentar propostas de 446 
cursos isolados, mas o ConsUni fará um edital para que tais cursos possam ser incluídos. 447 
Professor Klaus pontua que não foram levantadas muitas questões polêmicas e sugere a 448 
promoção do para a Ordem do Dia. Em votação, a passagem para a Ordem do Dia é aprovada 449 
com 1 abstenção. Professor Arnaldo declara seu voto por ainda ter dúvidas sobre o documento e 450 
não concordar com a deliberação nesta sessão. Novamente em discussão, a proposta de alteração 451 
do texto do Art. 1º, de modo que onde se lê “[...] ConsUni [...]”, leia-se “[...] conselheiros do 452 
ConsUni[...]”  é acatada pela área demandante. Sem mais discussões, o documento é 453 
encaminhado para votação e aprovado com 4 abstenções. Minuta de resolução que dispõe sobre 454 
o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes com vistas ao acesso à 455 
Classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira, do Quadro Permanente da UFABC. 456 
Professor Klaus comunica que a elaboração do documento ocorreu em atendimento à Lei nº 457 
12.772, de 28 de dezembro de 2012, que cria o cargo de professor titular de carreira, 458 
regulamentada pela Portaria MEC nº 982, de 3 de outubro de 2013 e pelo fato de alguns docentes 459 
da UFABC já possuírem condições de iniciar o processo de ascensão à Classe E. Houve 460 
encaminhamento do documento à CPPD que se manifestou por meio de um comunicado que 461 
passa a ser lido na íntegra: “Resolução Professor Titular - Após discussão, o colegiado da CPPD 462 
entendeu que a análise das regras de acesso à classe de Professor Titular, além do que é 463 
estabelecido na forma da lei, deve levar em conta a visão da Universidade sobre o tema. Esses 464 
aspectos estão contemplados na proposta apresentada”. A Reitoria entende que  é necessário 465 
uma discussão mais aprofundada da minuta apresentada e sugere que o Conselho discuta o 466 
documento e que todos os pontos abordados sejam encaminhados à CPPD, que fará a análise do 467 
assunto e, então, voltará para esta Instância na Ordem do Dia. Em relação ao documento, trata-se 468 
da regulamentação interna para o cargo, contemplando o que as referidas Lei e Portaria 469 
preconizam, além das normas que o ConsUni já deliberou para o cargo de professor titular-livre. 470 
Em discussão, sugere-se que o ConsUni não discuta o conteúdo da minuta, mas a envie para a 471 
CPPD, solicitando essa análise com um prazo determinado, podendo se agendar uma reunião 472 
extraordinária para deliberação do assunto, para promover a celeridade necessária ao 473 
regulamento. Professor Klaus solicita que os conselheiros se posicionem quanto ao conteúdo, 474 
para que a CPPD possa analisar e lembra que o assunto não será votado nesta sessão. Em 475 
discussão, foram abordados os seguintes pontos em relação ao documento: a) retirar a Livre 476 
Docência do documento, uma vez que a UFABC não possui; b) não obrigatoriedade da 477 
Extensão; c) haver um memorial completo, mas solicitar somente os comprovantes mais 478 
relevantes da carreira do docente, como 20 documentos, por exemplo; d) utilização do Currículo 479 
Lattes para comprovação. Professor Klaus acata a retirada do termo Livre Docência, mas alega 480 
que a Extensão deve permanecer como item obrigatório. Sugere o envio de um Ato Decisório à 481 
CPPD e lê o documento que apresenta a data de 11 de setembro como limite para o 482 
posicionamento da Comissão. Sugere-se que a data seja alterada para o dia 15 de setembro; que 483 
se mencione a Portaria do MEC na cláusula de promulgação e que se inclua o presidente da 484 
CPPD como relator do assunto. Professor Klaus acata a sugestão da data e da inclusão de um 485 
Art. 3º, com a seguinte redação: “O presidente da CPPD ou membro da CPPD por ele designado, 486 
deverá relatar o assunto”. Informa, ainda, que no documento não será mencionado o 487 
encaminhamento, ficando acordado entre os conselheiros, que o assunto entrará no Expediente e, 488 
caso a discussão esteja madura, solicitar-se-á a promoção para a Ordem do Dia daquela sessão 489 
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ou a realização de uma reunião extraordinária. Encaminha-se para votação o Ato Decisório com 490 
as alterações. Aprovado com 1 voto contrário. Professor Mauro solicita que se registre seu 491 
descontentamento com a discussão da Previsão Orçamentária, na reunião anterior, sem tempo 492 
hábil para participação de todos os conselheiros, acreditando que esse assunto deva ser discutido 493 
com mais propriedade. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, 494 
que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de 495 
progressão funcional, dentro de uma mesma classe. Professor Dácio informa que o relator, 496 
professor Rovilson Mafalda, não está presente e encaminhou um email para o Conselho, que será 497 
lido na íntegra pela secretária-geral, Soraya: “Resolução Consuni nº 37  -  Ensino: 1. A comissão 498 
atendeu as sugestões de melhorar as pontuações relativas as disciplinas de graduação, em 499 
especial das disciplinas obrigatórias dos BI. A nova fórmula, em relação a fórmula vigente, 500 
aumenta essa pontuação em média em 20%, sem prejuízo da pontuação para as outras 501 
disciplinas. - Pesquisa/Extensão: 1. Após ampla discussão, o colegiado da CPPD retirou a 502 
fórmula de proporcionalidade de pontuação por número de autores (PESQUISA/EXTENSÃO) 503 
pois este entende que não é possivel quantificar o trabalho de cada autor em um trabalho 504 
coletivo. - Extensão: 1. Conforme já informado ao prof. Pensarelli, o colegiado da CPPD 505 
entende que atividades de Extensão devem seguir sendo não obrigatórias. 2. Foram 506 
acrescentadas na tabela de pontuação outras atividades julgadas relevantes. Algumas delas 507 
devem ser certificadas pela ProEx”. Em discussão questiona-se se o assunto é o mesmo que já 508 
está em discussão desde a gestão anterior e sobre a comprovação dos documentos. Sugere-se, 509 
então, que o assunto não seja discutido nesta sessão, devido à ausência do relator e que se altere 510 
a ordem da pauta, para um melhor andamentos dos trabalhos. A Mesa acata a sugestão. Professor 511 
Klaus consulta professora Marcela Sorelli, demandante dos próximos itens, sobre a apresentação 512 
dos assuntos. Professora Marcela informa que a relatora seria da servidora Patrícia Guilhermitti, 513 
que se encontra afastada em licença médica, além de se ter verificado a necessidade de revisar 514 
alguns pontos do documento, solicitando a apresentação na continuação desta sessão. Professor 515 
Klaus acata a solicitação e informa que a continuação desta sessão está agendada para o dia 4 de 516 
agosto às 14h. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente 517 
agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 17h49. ---------------------------------------------518 
Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 2015, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, 1º 519 
andar, Bloca A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 520 
5001, Bangu, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho 521 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2015, previamente convocada e presidida pelo 522 
magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio 523 
Roberto Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, representante 524 
docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); André 525 
Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 526 
Cognição (CMCC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do Centro de 527 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Charles Morphy Dias dos Santos, representante suplente 528 
docente do CCNH; Clarissa de Franco, representante dos técnicos administrativos; Daniel 529 
Pansarelli, pró-reitor de extensão; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Eduardo de 530 
Camargo Oliva, representante da comunidade civil; Eduardo Peres Novais de Sá, representante 531 
docente do CCNH; Everaldo Carlos Venâncio, representante docente do CECS; Evonir Albrecht, 532 
representante docente do CMCC; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente do CECS; 533 
Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS; Gustavo  Adolfo Galati de 534 
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Oliveira, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Gustavo Martini Dalpian, 535 
pró-reitor de pós-graduação; Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; Herculano da Silva Martinho, 536 
representante docente do CCNH; João Manoel Losada Moreira, representante docente do CECS; 537 
José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó,  538 
pró-reitor de administração; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Luiz 539 
Carlos Rozante, representante docente do CMCC; Marcela Bermúdez Echeverry, representante 540 
suplente docente do CMCC; Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora de pesquisa; Márcio Fabiano da 541 
Silva, representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 542 
representante dos técnicos administrativos; Marta Oliveira Rodrigues, representante dos técnicos 543 
administrativos; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH; Paloma Breit dos 544 
Santos, representante discente de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de 545 
Mattos, representante dos técnicos administrativos; Vitor Emanuel Marchethi Ferraz Junior, pró-546 
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Vladimir Perchine, representante 547 
docente do CMCC; e Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior, representante discente de 548 
graduação. Ausências Justificadas: Ana Lúcia Sanches, representante da comunidade civil. 549 
Ausentes: Alexandre Becker, representante discente de graduação; Eduardo Araújo Couto, 550 
representante discente de graduação; Igor Fuser, representante docente do CECS; Roberto Asano 551 
Junior, representante discente de pós-graduação. Não votantes: Renata Simões, coordenadora da 552 
Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA); Rovilson Mafalda, presidente da Comissão 553 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio 554 
administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Havendo quórum 555 
legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h12. Professor Klaus 556 
inicia a reunião comunicando que, apesar de haver informes em continuações, é necessário 557 
comunicar que até o momento, servidores da UFABC que recebem seus proventos pelo Banco 558 
do Brasil (BB), não tiveram seus pagamentos realizados. Informa tratar-se de um problema do 559 
BB e que a UFABC está em contato direto com o banco para se ter uma solução o mais rápido 560 
possível. Passa a palavra ao professor Julio Facó que esclarece que internamente há duas áreas 561 
responsáveis pela folha de pagamento e que os recursos financeiros já foram disponibilizados ao 562 
BB. Porém, houve um problema com o BB no momento da leitura dos dados que vêm do Serviço 563 
Federal de Processamento de Dados (SERPRO) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 564 
Gestão (MPOG). A UFABC está em contato com a diretoria de tecnologia do BB em Brasília e 565 
com o MPOG para solucionar o problema. Professor Klaus informa, ainda, que recebeu 566 
solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) para alteração na ordem da pauta, tendo em 567 
vista que o primeiro assunto depende de mais tempo para a discussão. A Mesa acata a solicitação 568 
e completa que os dois assuntos serão relatados em bloco. Minuta de resolução que altera a 569 
composição e dá novas regras à Comissão Permanente de Convênios (CPCo) e Minuta de 570 
resolução que dá novas regras à Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) incidente sobre 571 
desenvolvimento de projetos e prestação de serviços pela UFABC. Professora Marcela relata 572 
sobre a primeira minuta, que se refere à composição da CPCo, visto que a Resolução ConsUni nº 573 
105 abrangia tanto a questão da composição dessa Comissão quanto da TRI. A principal 574 
alteração foi acrescentar como membro o pró-reitor de administração, além de explicitar que as 575 
indicações dos membros será feita pelos Conselhos dos Centros. No tocante à minuta que trata a 576 
TRI, houve sugestões feitas pela área de Convênios que foram aprovadas pela CPCo, como por 577 
exemplo a redação do Art. 1º, que versa “Incidirá Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) 578 
sobre projetos envolvendo estudos, pesquisas e prestação de serviços realizados pela UFABC”, 579 
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visto que a resolução antiga não previa a prestação de serviços. Houve, também, alteração das 580 
porcentagens para 50% para Unidade Executora, 20% para a Reitoria, 10% para a Pró-Reitoria 581 
de Pesquisa, 10% para a Pró-Reitoria de Graduação e 10% para a Pró-Reitoria de Extensão, além 582 
de explicitar-se o que é Unidade Executora, entre outras. Professor Julio complementa que todas 583 
as alterações foram no realizadas a fim de eliminar dúvidas ou dúbios entendimento, tornando o 584 
processo mais transparente. Em discussão acerca da minuta de resolução que se refere a 585 
composição da CPCo, não há comentários. Professor Klaus propõe a promoção do primeiro 586 
documento para a Ordem do Dia, prospota essa que é aprovada por unanimidade. Não havendo 587 
comentários, encaminha-se para votação. Aprovada a resolução que se refere à composição da 588 
CPCo por unanimidade. Segue a discussão acerca da minuta de resolução que se refere à TRI, há 589 
questionamentos sobre a coincidência entre a unidade executora e alguma pró-reitoria se os 590 
valores das porcentagens serão  somados, além da questão de cálculo do custo do projeto levar 591 
em conta o valor de mercado. É esclarecido que  se a área executora for também a demandante, 592 
os valores das porcentagens são somatórios e quanto ao custo não  foi discutido o valor de 593 
mercado. A palavra “custo” foi utilizada para deixar claro que as bolsas concedidas não entram 594 
no cálculo. Há sugestões para que se altere o termo “custo” da fórmula e também para que se 595 
corrija a numeração dos artigos. Professor Klaus sugere a promoção do assunto para a Ordem do 596 
dia. Proposta aprovada. Novamente em discussão, realizam-se as seguintes propostas e 597 
comentários: a) alterar a formula para: “o custo total do projeto = ( valor do projeto + recursos 598 
necessários a sua execução [...]”. Proposta retirada pelo proponente após esclarecimento de que a 599 
TRI é uma taxa que somente pode ser cobrada sobre o custo do projeto e não sobre prestação de 600 
serviços; b) alterar os termos “valor” para “custo” no Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e 4º; Proposta 601 
acatada pela área demandante; c) alterar os parágrafos 1º e 4º do Art. 1º, pois contradizem o Art. 602 
3º, no tocante às bolsas concedidas; d) excluir da fórmula a expressão “+ valor total de bolsas 603 
concedidas a discentes envolvidos no projeto”; e) verificar divergências entre a fórmula e o texto 604 
do Art. 4º. Após detectarem-se várias inconsistências, há sugestão para que o assunto retorne ao 605 
Expediente, havendo deliberação para que o assunto entre na Ordem do Dia somente da próxima 606 
sessão ordinária. Proposta acatada. O representante da comunidade civil, Eduardo Oliva, 607 
despede-se do Conselho, agradecendo a todos e informando que leva consigo o direito, a 608 
democracia e a discussão com respeito, além de observar que o tratamento do dinheiro público é 609 
feito com muita lisura. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, 610 
que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de 611 
progressão funcional, dentro de uma mesma classe.  Professor Rovilson faz uma breve 612 
contextualização histórica da discussão do documento, destacando, em relação ao item Ensino, a 613 
sugestão para melhorar a pontuação para disciplinas obrigatórias do Bacharelado Interdisciplinar 614 
e, ao item Extensão, a permanência da não obrigatoriedade, porém, com aumento significativo 615 
do número de atividades. Em discussão, são abordados os seguinte pontos: a) encaminhamento 616 
do Ofício do Conselho Nacional de Experimentação de Animal (CONCEA), solicitando que o 617 
papel coordenador da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) seja contemplado  na 618 
resolução e sugestão para que os membros titulares ou suplentes que participem dessa Comissão 619 
recebam 5 pontos por ano; b) substituição dos comprovantes pelo Curriculum Lattes; c) 620 
pontuação baixa para coordenação de pesquisas com ou sem financiamento; d) exigência da 621 
certificação Qualis para participação em congressos; e) acrescentar no item Extensão: 622 
coordenador ou participação em comissão organizadora, comissão científica de eventos, 623 
capacitação dos docentes, entrevistas ou matérias em jornais e afins, coordenação dos 624 
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laboratórios multiusuários; f) alterar redação do item 3 - tabela 4 - campo V, pois há sigilo entre 625 
os pares; g) acrescentar, no item 6 – tabela 3 – campos IV, “[...] constituídas ou reconhecidas 626 
pela administração [...]”; h) compatibilização do documento com outras legislações vigentes, 627 
como a Resolução ConsEPE nº 177; i) retomada da fórmula anterior no item Ensino; j) 628 
contemplar o Comitê de Ética em Pesquisa no documento; k) alteração dos termos “projetos” 629 
para “ações” na tabela 2 – campo III; l) solicitação para que na pontuação total não se possa 630 
zerar os pontos em Pesquisa e Extensão; m) exclusão de todas as solicitações de comprovantes 631 
internos; n) questionamento sobre a avaliação do docente; o) baixa pontuação nos itens que se 632 
referem a patentes; p) maior incentivo para a Educação à Distância, com a sugestão de se 633 
acrescentar a seguinte fórmula nos campos I e III: “P = B x C x d + T(n) + Y”, em que “d” teria 634 
o valor 1,5;  q) divergências entre o Sistema atual e as fórmulas sugeridas; r) a Comissão Própria 635 
de Avaliação (CPA) não faz avaliações de docentes indivualmente, o que deve ser alterado no 636 
documento. A área demandante esclarece que para utilização do Curriculum Lattes é necessário 637 
parecer jurídico, mas a CPPD já está em conversas com outras áreas da Universidade para 638 
informatização dos processos. Concorda com a contemplação das comissões citadas e de outras 639 
que seguem ommesmo parâmetro. A certificação “Qualis” que o documento menciona refere-se 640 
aos casos que se queira equiparar o congresso com o mesmo grau de revista. É favorável à 641 
revisão dos itens que se referem a patentes, aos que se referem à Extensão e às pontuações dos 642 
projeto de pesquisa com ou sem financiamento. Findas as discussões, acorda-se que o documento 643 
retornará ao Expediente da próxima sessão ordinária. Professor Klaus comunica que o problema 644 
citado no início da reunião com o Banco do Brasil foi solucionado. Como nenhum dos 645 
participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos, e encerra a 646 
sessão às 17h15. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 647 
Conselhos, Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 648 
Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a 649 
presente Ata aprovada pelo presidente, professor Klaus Capelle e pelos demais presentes à 650 
sessão. 651 
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