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Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2016, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 1 
1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 2 
Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a da III sessão ordinária do Conselho 3 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2016, previamente convocada e presidida pelo 4 
magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Alda 5 
Maria Napolitano Sanchez, pró-reitora adjunta de planejamento e desenvolvimento institucional; 6 
Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Ana Lúcia Sanches, representante da 7 
comunidade civil; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 8 
Humanas (CCNH); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do CCNH; 9 
Clarissa de Franco, representante dos técnicos administrativos; Daniel Pansarelli, pró-reitor de 10 
extensão e cultura; Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Everaldo 11 
Carlos Venâncio, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 12 
Aplicadas (CECS); Fernando Costa Mattos, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 13 
afirmativas; Francisco de Assis Comarú, representante suplente docente do CECS; Harki 14 
Tanaka, vice-diretor do CECS; João Manoel Losada Moreira, representante docente do CECS; 15 
José Carlos Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó, 16 
pró-reitor de administração; Luan Carlos Strombek Honorio, representante suplente discente de 17 
graduação; Luisa Falcioni Alvarenga, representante suplente dos técnicos administrativos; Luiz 18 
Carlos da Silva Rozante, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 19 
Cognição (CMCC); Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti 20 
Reyes, vice-diretor do CMCC; Márcio Fabiano da Silva, representante docente do CMCC; Maria 21 
Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil; Mauro Coelho dos 22 
Santos, representante docente do CCNH; Nunzio Marco Torrisi, representante docente do 23 
CMCC; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, 24 
representante suplente docente do CMCC; Ricardo de Sousa Moretti, representante suplente 25 
docente do CECS; Roberta Kelly Amorim de França, representante suplente dos técnicos 26 
administrativos; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos 27 
técnicos administrativos; Tatyane Estrela; representante discente de graduação; Vladimir Daniel 28 
Ojeda da Silva, representante discente de graduação e Vladimir Perchine, representante docente 29 
do CMCC; Wesley Guilherme Alves, representante suplente discente de graduação. Ausências 30 
Justificadas: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor e Gilberto Maringoni, representante docente 31 
do CECS. Ausentes: André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do CMCC; 32 
Herculano da Silva Martinho, representante docente do CCNH; Igor Fuser, representante docente 33 
do CECS; Paulo Roberto Elias de Souza, representante discente de pós-graduação e Roberto 34 
Asano Junior, representante discente de pós-graduação. Não votantes: Isis Mustafa, discente de 35 
graduação; Marcos Vinicius Pó, presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Soraya 36 
Cordeiro; secretária-geral. Apoio Administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 37 
de Conselhos, Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração e Thiene 38 
Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral.  Havendo quórum legal, o 39 
presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h15, com os informes da 40 
Reitoria: 1) professor Klaus justifica a ausência de professor Dácio Roberto Matheus, que se 41 
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encontra em período de férias. No ensejo, convida o professor João Manoel Losada para compor 42 
a Mesa; 2) informa aos conselheiros que precisará se ausentar às 16h e encerrará a sessão nesse 43 
horário. Após questionamentos, acorda-se que o ConsUni deliberará acerca da possibilidade de 44 
encerramento da sessão às 16h; 3) comunica o agendamento da continuação da sessão no dia 11 45 
de outubro. Acrescenta que, nessa data, o início da reunião acontecerá às 16h, devido à sessão 46 
conjunta dos Conselhos Superiores para exposição do vídeo da Mesa de debates acerca do 47 
Projeto Pedagógico Institucional da Universidade, com a fala dos ex-reitores Luiz Bevilacqua, 48 
Alberto Fazzio e Helio Waldman. Informa que a convocação dessa sessão conjunta será 49 
encaminhada posteriormente. Explica que, em seguida, acontecerá a continuação do ConsUni na 50 
Sala dos Conselhos; 4) passa a palavra para a secretária-geral, Soraya, que apresenta os nomes 51 
indicados pela Secretaria-Geral para compor a Comissão Eleitoral responsável pelo processo 52 
eleitoral para representação nos Conselhos Superiores. Acrescenta haver apenas uma alteração 53 
quanto ao documento encaminhado, uma vez que a conselheira Tatyane Estrela se dispôs a 54 
participar como representante discente. Em votação, a composição da Comissão Eleitoral é 55 
aprovada por unanimidade. Após Questão de Ordem acerca da definição da presidência da 56 
Comissão, professor Klaus sugere que a própria Comissão a defina. Não havendo manifestação, 57 
a sugestão é acatada pelo Conselho e, em votação, a seguinte composição é aprovada por 58 
unanimidade: Ana Maria Pereira Neto, representante docente do CECS; Álvaro Takeo Omori, 59 
representante docente do CCNH; Márcio Fabiano da Silva, representante docente do CMCC; 60 
Tatyane Estrela, representante discente de graduação; André Luiz Martins de Freitas, 61 
representante discente de pós-graduação; Lidia Pancev Daniel Pereira, representante técnico-62 
administrativa; Janine dos Santos Tonin, representante técnico-administrativa da Secretaria-63 
Geral e Carlos Alberto Silva, representante do Núcleo de Tecnologia da Informação; 5) professor 64 
Klaus passa a palavra a professor Marcos Pó para a apresentação do resultados da avaliação 65 
institucional anual realizada pela Comissão Permanente de Avaliação. Professor Marcos explica 66 
que a CPA, obrigatoriamente avalia as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da 67 
Educação Superior (SINAES), que, desde o ano de 2014, foram organizadas em cinco eixos de 68 
avaliação: 1. Planejamento e Avaliação Institucional; 2. Desenvolvimento Institucional; 3. 69 
Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de Gestão; e 5. Infraestrutura Física. Ainda, explica que, neste 70 
último ciclo de avaliação, foram analisadas as dimensões Planejamento e Avaliação, 71 
Responsabilidade Social da Instituição, sob o eixo 2 e Sustentabilidade Financeira, sob o eixo 4. 72 
Acrescenta que a avaliação ocorreu por uma escala de conceitos de “A” a “F”, em que “A” 73 
significa que o item possui desempenho excepcional, atendendo plenamente às suas finalidades e 74 
expectativas, eventualmente as superando, e “F” significa que o item é considerado reprovado, 75 
sendo incapaz de atender ao mínimo necessário do que se esperava e, eventualmente, sendo 76 
improdutivo. Apresenta, então, o gráfico de participação, informando ter havido aumento em 77 
todas as categorias. Ainda, a partir de 2015, os discentes de pós-graduação passaram a ser 78 
computados separadamente. Em seguida, discorre acerca dos perfil dos respondentes. Em relação 79 
ao envolvimento com questões sociais, informa que a percepção tendeu a ser positiva, 80 
principalmente, junto aos discentes. O significativo percentual de respostas “Em branco” na 81 
questão de educação sinalizou haver espaço para melhora em relação às próprias ações e, 82 
também, a sua comunicação. Quanto à questão “responsabilidade social”, a avaliação tendeu a 83 
ser satisfatória, porém, houve uma significativa parcela de respostas em branco. O sistema de 84 
cotas teve uma percepção positiva em todas as categorias. Porém, informa haver elevado grau de 85 
desconhecimento entre os discentes de pós-graduação, os docentes e os técnicos administrativos, 86 
inferido pelo número de respostas em branco. Em relação ao sistema de bolsas e auxílios, foram 87 
bem avaliados. Todavia, o grande volume de respostas “Em branco”, inclusive entre os 88 
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discentes, sinalizou ser necessário um encaminhamento mais enfático em termos de publicidade 89 
e comunicação. Ainda, quanto à importância da pesquisa, foi um dos mais bem avaliados itens 90 
na pesquisa. As respostas “Em branco” dos técnicos administrativos assinalaram a necessidade 91 
de melhorias na comunicação. Quanto ao planejamento e avaliação, perguntou-se acerca do 92 
acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional e sobre a participação da 93 
comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição. A incidência de conceitos 94 
“C”, “D” e “Em branco”, mostrou haver espaço para aperfeiçoamento dos processos de 95 
planejamento e avaliação que prevejam um maior engajamento da comunidade universitária. Por 96 
fim, perguntou-se acerca da CPA e seus instrumentos e, apesar de uma percepção 97 
majoritariamente positiva, mostrou-se necessário para a CPA aperfeiçoar constantemente os 98 
instrumentos utilizados. A escala utilizada pareceu ter tido uma boa aprovação pelos 99 
respondentes, indicando o acerto da CPA em valer-se de conceitos do próprio Projeto 100 
Pedagógico da UFABC. Professor Marcos, então, apresenta as conclusões acerca de três 101 
segmentos: “a) comunicação - temas como sustentabilidade, pesquisas e o sistema de cotas da 102 
UFABC podem estar sofrendo por falta de conhecimento da comunidade acadêmica. Isso se 103 
mostra ainda mais crucial na questão das bolsas; b) atuação social - a pesquisa mostra um espaço 104 
expressivo para a UFABC aperfeiçoar a sua inserção e relevância social, especialmente no que se 105 
refere à Educação. Entendemos que uma ação mais proativa da Universidade nesse sentido se faz 106 
necessária, considerando a quantidade de cursos de licenciatura e as possibilidades de interação 107 
entre os cursos e os diversos atores e organizações da sociedade civil e do poder público e c) 108 
aperfeiçoamento e popularização dos processos de planejamento de avaliação da Instituição - 109 
mesmo se reconhecendo a especificidade técnica desses processos, entendemos que a UFABC se 110 
beneficiaria de uma maior apropriação desses assuntos pela comunidade. Inclui-se aqui a atuação 111 
da CPA e o aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados.” Informes dos conselheiros: 1) 112 
professora Marcela Sorelli informa que, no dia 30 de setembro, ocorreu o Fórum dos Pró-113 
Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, sediado, pela primeira vez, na UFABC. Estiveram 114 
presentes cerca de 27 instituições da regional Sudeste, havendo a participação, na parte da 115 
manhã, do professor Carlos Henrique Brito Cruz da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 116 
de São Paulo (FAPESP) e, na parte da tarde, de Tarcísio Alves, da Divisão de Bolsas da 117 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que explanou sobre o 118 
cenário atual. O evento foi muito produtivo, tendo sido realizadas discussões de assuntos 119 
relacionados à Pesquisa e Pós-Graduação, além dos que permeiam internacionalização, inclusão 120 
social e educação básica. No ensejo, solicita a promoção do 5º assunto do Expediente para a 121 
Ordem do Dia, “Minuta de ato decisório que autoriza o afastamento do país, com ônus para a 122 
UFABC, do professor Klaus Werner Capelle, reitor, no período de 22 de outubro a 02 de 123 
novembro de 2016, incluindo trânsito, para participar do evento VIII Seminário Internacional e 124 
IX Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, em Parma, Itália”. 125 
Professor Ronei Miotto, sugere que o assunto seja tratado neste momento. Sem manifestações 126 
contrárias, passa-se ao item. Não havendo discussão, professor Klaus se retira da sala, e 127 
professor João Lousada encaminha o documento para votação. Aprovado por unanimidade; 2) a 128 
representante dos técnicos administrativos, Roberta Kelly, solicita esclarecimentos sobre a 129 
Portaria da Reitoria nº 369, de 15 de setembro de 2016, que desvincula a Divisão de Segurança 130 
Patrimonial da Prefeitura Universitária e a vincula à ProAP e solicita a abertura da discussão 131 
acerca do tema. Passa à leitura de um documento com apontamentos para discussão [cuja íntegra 132 
consta no Anexo I desta Ata]. Professor Klaus esclarece que essa ação foi uma resposta a 133 
pedidos da comunidade acadêmica. O resultado do Grupo de Trabalho que estudou a questão da 134 
segurança da mulher propôs a reestruturação da Divisão de Segurança, além de diversas 135 
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reclamações na Ouvidoria também serem indicativos da necessidade dessa mudança. A Divisão 136 
de Segurança saiu do conceito patrimonial para tratar do bem estar humano. Professor Fernando 137 
Mattos complementa que a Comissão de Sindicância que tratou do caso de estupro também 138 
solicitou que a Divisão de Segurança mudasse seu perfil. Essa mudança é recente e está em um 139 
período de adaptação. Informa que os questionamentos da conselheira serão respondidos por 140 
escrito, além de indicar à ProAP que faça uma apresentação pública acerca do tema. No ensejo, 141 
solicita-se que a resposta seja encaminhada aos demais conselheiros também, ao que professor 142 
Klaus concorda; 3) professor Vladimir informa que foi criado um grupo chamado Universidade 143 
Livre, em que, inicialmente, cerca de 20 membros irão promover várias ações para debates de 144 
variados temas comuns à Universidade. Como primeiras ações desse grupo, comunica que serão 145 
realizadas duas palestras abertas à comunidade acadêmica: no dia 11 de outubro, com o tema: 146 
“Rumo ao Primeiro Mundo”, com o palestrante Luiz Philippe de Orleans e Bragança e, no dia 18 147 
de outubro, com o tema: “o Brasil após o Impeachment”, com a presença de dois palestrantes do 148 
Movimento Brasil Livre (MBL). Ambas as palestras serão no Bloco Beta, em São Bernardo do 149 
Campo, às 17h. Agradece o Reitor, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) e o professor 150 
Fernando Mattos, que estão apoiando e aumentando a visibilidade dos eventos; 4) o 151 
representante dos técnicos administrativos, Ronny, informa que foram emitidas as 152 
Recomendações ConsUni nº 06, de 6 de julho de 2016, que recomenda a Superintendência de 153 
Gestão de Pessoas (SUGEPE) que conceda o pagamento da progressão por mérito ao servidor 154 
técnico administrativo, no mês subsequente ao décimo oitavo mês de efetivo exercício, e 155 
ConsUni nº 07, de 6 de julho de 2016, que recomenda à SUGEPE a revisão da Resolução 156 
ConsUni nº13. Ocorre que ambas as Recomendações não foram atendidas. Alega que já 157 
questionou o fato à SUGEPE, mas não obteve resposta. Solicita, então, esclarecimentos sobre o 158 
fato. Professor Klaus comunica que solicitará posicionamento ao superintendente da SUGEPE; 159 
5) a representante discente de graduação, Tatyane, comunica que as inscrições para 160 
representantes da Comissão de Transgressões Discentes estão abertas. Comenta que hoje, 4 de 161 
outubro de 2016, será realizada a Audiência Pública acerca da utilização dos banheiros públicos 162 
por pessoas travestis e transexuais e o reconhecimento do gênero dessas pessoas, no campus São 163 
Bernardo do Campo. Informa que, recorrentemente, vem recebendo respostas insatisfatórias da 164 
ProAP sobre a implementação da política de identidade de gênero. Lamenta que até o momento 165 
os trabalhadores terceirizados não constam no Estatuto nem no Regimento-Geral da 166 
Universidade. Lê o relato da discente Ana C. Vieira, sobre a política de cotas para pessoas com 167 
deficiência da Universidade [cuja íntegra consta no Anexo II desta Ata]. Complementa, 168 
ressaltando a importância da retomada desse assunto, principalmente em situação de cortes 169 
orçamentários. Por fim, passa a palavra para a discente de graduação Isis Mustafá, que informa 170 
sobre a transição dos vigilantes para a ProAP e comunica que houve uma denúncia de uma das 171 
equipes de vigilantes que foram vítimas de assédio moral por parte de um supervisor no campus 172 
São Bernardo do Campo, situação em que houve abuso de poder e maus-tratos. Ao efetuar a 173 
denúncia, dois dos vigilantes foram afastados do cargo, com a justificativa de que haviam 174 
envolvido os discentes na discussão e que isso não era permitido. Solicita que sejam tomadas as 175 
devidas providências pela Universidade, para que esse tipo de retaliação não se propague. 176 
Professor Klaus esclarece que assim que tomou conhecimento do caso, solicitou à ProAP que 177 
investigasse o caso. Professor Fernando afirma que já há investigação aberta, que houve contato 178 
com a empresa e também está sendo preparada uma notificação escrita à empresa. Acrescenta 179 
que a discussão sobre a utilização dos banheiros é uma demanda antiga do Coletivo Prisma, e 180 
que a ideia é estender os debates além da Audiência Pública; 6) professor Mauro informa que há 181 
pouco mais de um mês foi fundada a Associação Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica, 182 
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que já possui Estatuto e CNPJ, estando ativa judicialmente. Comunica que houve conversas para 183 
que a sede dessa Associação seja na UFABC, por meio de contrato de concessão onerosa. 184 
Convida todos a participarem do Congresso de Eletroquímica e Eletroanalítica que ocorrerá em 185 
Natal entre os dias 17 e 21 de abril de 2017. Professor Klaus parabeniza a iniciativa; 7) professor 186 
Pansarelli informa que foi realizado, nos dias 28 e 29 de setembro, o evento “UFABC para 187 
Todos”, que recebeu mais de 6500 pessoas. Este ano o evento contou com a condução de toda a 188 
equipe da ProEC e não somente dos dirigentes. Agradece a toda a equipe. Ainda, informou ter 189 
havido o apoio de diversas divisões da UFABC, especialmente da Prefeitura Universitária (PU), 190 
do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), dos Centros, da Agência de Inovação 191 
(InovaUFABC), da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 192 
(ProPG). Comunica que está em curso a seleção das ações de Extensão e Cultura para 2017, por 193 
meio de duas Comissões de Avaliação, uma para Extensão e outra para Cultura, e, após o 194 
término da seleção, o resultado será informado à comunidade. Comenta ainda, que está sendo 195 
realizada a eleição para composição do Comitê de Extensão e Cultura Universitária (CEC), com 196 
chapas concorrentes em todas a representações. Por fim, comunica que ocorreu, na semana 197 
passada, uma reunião na Secretaria de Educação Superior no Ministério da Educação com 198 
representantes do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, momento em que foi firmado o 199 
compromisso que este mês será lançado o Edital Nacional de Fomento a Extensão (Edital 200 
ProExt), no valor total de 65 milhões de reais. Informa que a ProEC montará uma força tarefa 201 
para auxílio dos proponentes, e solicita que todos divulguem aos seus representados; 8) a 202 
representante dos técnicos administrativos, Clarissa, informa que a ProAP reativará a Comissão 203 
de Políticas Afirmativas, criada pela Resolução ConsUni nº 107 e, em breve, será aberto o 204 
período eleitoral. Ressalta a importância da participação de todos na Audiência Pública sobre o 205 
uso dos banheiros, que ocorrerá hoje. Afirma que a ProAP está atenta às questões que envolvam 206 
os terceirizados e finaliza alertando para que as políticas de cotas não só tratem de acesso, mas, 207 
também, de permanência; 9) o representante dos técnicos administrativos Ronny, passa a palavra 208 
à servidora Patrícia Guilhermitti, que solicita que a Comissão Permanente de Convênios (CPCo) 209 
seja incluída na Resolução ConsUni nº 144. Professor Klaus esclarece que essa proposta deve ser 210 
encaminhada para inclusão no Expediente da próxima sessão deste Conselho; 10) a representante 211 
da comunidade civil, Maria Elisa, comunica que no dia 20 de outubro, das 8h30 às 10h, será 212 
realizada uma simulação de catástrofe, no Shopping ABC, em Santo André. Haverá simulação 213 
de explosão de bomba na praça de alimentação, com a ação de vários hospitais, públicos e 214 
particulares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e helicóptero Águia da 215 
Polícia Militar. Solicita a divulgação do evento, que não será aberto ao público, mas poderá 216 
ocasionar alguns transtornos em relação ao trânsito. No ensejo, comunica que este mês é 217 
chamado de “Outubro Rosa”, para chamar atenção da importância do exame para detectar o 218 
câncer de mamas. Professor Klaus, parabeniza pelas ações e solicita que esse informe seja 219 
enviado por escrito à Reitoria para auxílio na divulgação. Solicita, ainda, que representantes da 220 
Brigada de Incêndio da UFABC participem da simulação. Ordem do Dia: Ata da II sessão 221 
ordinária de 2016, realizada nos dias 28 de junho, 05 e 26 de julho, 16 de agosto. O documento é 222 
apresentado. Em discussão, conselheiro Ronei Miotto faz apontamentos, solicitando alterações e 223 
inclusões de alguns trechos, a saber: a) as páginas 2 e 3, no segundo informe, aponta que não 224 
houve aprovação do projeto e solicita a exclusão desse trecho. Questiona sobre essa aprovação, 225 
ao que a professora Marcela Sorelli, demandante do assunto, esclarece que se trata de um projeto 226 
da FAPESP, que visa a amparar a estrutura multiusuário da UFABC. Ela se propõe a apresentar 227 
o projeto ao Conselho, mas ressalta ser o mesmo apresentado no ano passado. Professor Ronei 228 
informa ainda ter dúvidas sobre a instância de aprovação desse projeto; b) na página 8, aponta 229 
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que na primeira continuação daquela sessão, ocorrida no dia 5 de julho, antes de se iniciarem as 230 
deliberações dos assuntos da Ordem do Dia, foi feita uma Questão de Ordem sobre a inclusão de 231 
matérias que não são necessariamente resoluções ou outros documentos na pauta dos Conselhos 232 
Superiores, no intuito de evitar longas discussões durante os informes. Solicita que seja incluída 233 
essa Questão de Ordem na ata. Aponta, ainda, que, naquela ocasião, a presidência afirmou estar 234 
estudando uma mudança que seria apresentada ao Conselho e solicita esclarecimentos sobre esse 235 
procedimento. Professor Klaus informa que este ponto está em estudo e será implementado, a 236 
princípio, no ConsEPE, onde será apresentada nas próximas reuniões uma nova estrutura de 237 
pauta. Porém, afirma que envolve um posicionamento do procurador federal; c) na página 9, 238 
linhas 380 a 382, solicita que sejam incluídas as manifestações dos diretores de Centro quanto a 239 
suas preocupações relacionadas ao corte orçamentário. Aponta, ainda, que, foi solicitado haver 240 
mais transparência no processo de execução do orçamento, e não somente no planejamento. 241 
Quanto a esta solicitação foi respondido que esse processo se daria na Comissão de Natureza 242 
Orçamentária e Administrativa (CANOA), porém, isso não ocorreu. Soraya, secretária-geral, 243 
toma a palavra para prestar alguns esclarecimentos e solicita que, quando se desejar que as falas 244 
sejam registradas em ata, que isso seja solicitado no momento da reunião, pois, conforme 245 
requisitado e aprovado por este Conselho, as atas são sinópticas. Acrescenta que as alterações 246 
solicitadas serão realizadas e esclarece que a reunião da CANOA somente ocorre havendo 247 
assuntos na pauta. Professor Ronei aponta que esse item deveria ter sido pautado pela 248 
Presidência por ser de interesse de toda a comunidade acadêmica. Professor Márcio Fabiano 249 
solicita que seu nome conste nas “Ausências justificadas”, tendo em vista ter estado em férias. 250 
Findas as discussões, acorda-se que o documento será suspenso e retornará para deliberação 251 
assim que as adequações tenham sido realizadas. Professor Klaus agradece e elogia o trabalho da 252 
equipe da Secretaria-Geral, ressaltando a complexidade e quantidade dos assuntos tratados 253 
durante as reuniões. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão 254 
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências. 255 
Professor Márcio Fabiano apresenta seu relato, discorrendo acerca do histórico da proposta e 256 
suas motivações, assim como seu embasamento e especificidades legais. Apresenta sua avaliação 257 
e elenca as sugestões realizadas durante as discussões no Expediente, bem como as suas próprias 258 
propostas de melhorias. Por fim, tendo em vista as exigências legais, o relator é favorável à 259 
aprovação, mas aponta para a necessidade de que sejam consideradas as restrições de recursos e 260 
a infraestrutura organizacional da Divisão de Arquivo e Protocolo. Acrescenta que, para elaborar 261 
o documento, contatou a área demandante e a demandada, a fim de compreender suas 262 
necessidades e preocupações. Professor Ronei Miotto agradece a relatoria. Professor Julio Facó, 263 
pró-reitor de administração, informa que consultou a área demandante e fez alguns ajustes no 264 
documento da proposta, entretanto, explica que os trabalhos foram finalizados nesta tarde e, 265 
assim, não houve tempo hábil para envio aos conselheiros. O novo documento é apresentado e, 266 
após considerações, acorda-se pela suspensão das discussões até que os conselheiros estudem a 267 
nova proposta. Sugere-se que as propostas do relator e da área demandante sejam apresentadas 268 
em um único documento. Ao que foi aceito pelos envolvidos. Professor Pansarelli aponta o 269 
interesse da ProEC no próximo assunto a ser deliberado e questiona se a reunião terá 270 
continuidade ainda nesta data, tendo em vista a necessidade de o reitor ausentar-se. Professor 271 
Klaus consulta o Conselho e professores João Manoel Losada Moreira e Ricardo de Sousa 272 
Moretti, sucessores à presidência da Mesa, apontam não se sentirem preparados para dar 273 
continuidade aos trabalhos neste momento. Assim, conselheiro Ronei Miotto, como próximo 274 
sucessor à Mesa, dispõe-se a exercer a Presidência da reunião, propondo, assim, a sua 275 
continuidade. A proposta é encaminhada para votação e tem 18 votos contrários, 7 favoráveis e 3 276 
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abstenções. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a 277 
presença de todos, e encerra a reunião às 16h16. ----------------------------------------------------------278 
Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2016, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 279 
1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 280 
Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a continuação da III sessão ordinária 281 
do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2016, previamente convocada e 282 
presidida pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes 283 
conselheiros: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e 284 
cultura; Alda Maria Napolitano Sanchez, pró-reitora adjunta de planejamento e desenvolvimento 285 
institucional; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, 286 
diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arnaldo 287 
Rodrigues dos Santos Júnior, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 288 
(CCNH); Charles Morphy Dias dos Santos, representante suplente docente do CCNH; Clarissa 289 
de Franco, representante dos técnicos administrativos; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do 290 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Everaldo Carlos Venâncio, 291 
representante docente do CECS; Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; Fernando 292 
Costa Mattos, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Francisco de Assis 293 
Comarú, representante suplente docente do CECS; Harlen Costa Batagelo, representante docente 294 
do CMCC; Igor Fuser, representante docente do CECS; João Manoel Losada Moreira, 295 
representante docente do CECS; José Carlos Rodrigues da Silva, representante docente do 296 
CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Luisa Falcioni Alvarenga, 297 
representante suplente dos técnicos administrativos; Marcela Bermúdez Echeverry, representante 298 
suplente docente do CMCC; Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcella Pecora 299 
Milazzotto, representante suplente docente do CCNH; Maurício Firmino Silva Lima, 300 
representante suplente docente do CMCC; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do 301 
CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Raquel de Almeida Ribeiro, representante 302 
suplente docente do CCNH; Ricardo de Sousa Moretti, representante docente do CECS; Roberta 303 
Kelly Amorim de França, representante suplente dos técnicos administrativos; Roberto Asano 304 
Junior, representante discente de pós-graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel 305 
de Mattos, representante dos técnicos administrativos; Tatyane Estrela, representante discente de 306 
graduação; Vivilí Maria Silva Gomes, representante suplente docente do CMCC; Vladimir 307 
Kupriyanov, representante suplente docente do CMCC e Wesley Guilherme Alves, representante 308 
suplente discente de graduação. Ausências justificadas: André Eterovic, representante docente 309 
do CCNH e Dácio Roberto Matheus, vice-reitor. Ausentes: Ana Lúcia Sanchez, representante da 310 
comunidade civil; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS; Maria Elisa 311 
Ravagnani Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil; Matheus Cassina Ribeiro, 312 
representante suplente discente de graduação; Paulo Roberto Elias de Souza, representante 313 
discente de pós-graduação e Vladimir Daniel Ojeda da Silva, representante discente de 314 
graduação. Não votantes: Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Lucia Regina 315 
Horta Rodrigues Franco, coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE); Paloma 316 
Breit dos Santos, discente de graduação; Patrícia Guilhermitti Pereira, representante suplente dos 317 
técnicos administrativos; Soraya Cordeiro; secretária-geral; Talita de Oliveira Vargas Yamada e 318 
Vitor Leão, discente de graduação. Apoio Administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 319 
Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração  e 320 
Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral.  Havendo quórum legal, o 321 
presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 16h06 informando que professor 322 
Dácio encontra-se em período de férias. Convida professor João Manoel Losada para compor a 323 
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Mesa. Relembra que, na última reunião, a discussão do item 2 da Ordem do Dia foi suspensa até 324 
que o relator pudesse analisar o documento encaminhado naquela data pela Divisão de Arquivo e 325 
Protocolo. Questiona o pró-reitor de administração, professor Julio Facó, se um novo documento 326 
foi elaborado para ser apresentado. Professor Júlio informa não ter havido tempo hábil e solicita 327 
que a discussão do item permaneça suspensa, o que é acatado pela Mesa. Minuta de resolução 328 
que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da UFABC. Professor 329 
Evonir Albrecht lê sua relatoria, com as seguintes propostas de alterações: a) Art. 1º, inciso V, 330 
onde se lê: “pesquisas de ponta”, leia-se: “pesquisas de vanguarda, primando pela qualidade.” 331 
Acatado; b) capítulo II, inciso XII, onde se lê: “Consepe”, leia-se “ConsEPE”. Acatado; c) 332 
parágrafo único do Art. 4º, onde se lê: “indicado”, leia-se: “indicados”. Acatado; d) incluir 333 
citação à Resolução ConsEPE nº177, que regulamenta a conversão de carga didática em carga 334 
administrativa para docentes da UFABC ocupantes de cargos administrativos. A proposta não é 335 
acatada. Em discussão, são sugeridas as seguintes alterações: a) retirada, no primeiro item da 336 
cláusula de promulgação, do trecho que se refere à Portaria MEC nº 982, de 3 de outubro de 337 
2013, que estabelece as diretrizes gerais para fins de promoção à Classe E. Acatado; b) retirada, 338 
no terceiro item da cláusula de promulgação, do trecho “[...] que dispõe sobre o exercício das 339 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 340 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino”. Acatado; c) citação, 341 
somente, aos Art. 44 e 45 da Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007, no item da cláusula de 342 
promulgação. Proposta retirada; d) substituição da menção à Portaria nº 4.059, de 10 de 343 
dezembro de 2004, que foi revogada, pela Portaria 1.134, de 10 de outubro de 2016. Acatado; e) 344 
inclusão de um novo inciso IV no Art. 1º, com a seguinte redação: “fomentar e apoiar a 345 
prospecção e uso de tecnologias assistidas voltadas para atender as demandas das pessoas com 346 
deficiências”. Acatado. Ainda em discussão, questiona-se acerca dos representantes indicados 347 
para o Conselho Técnico Científico, ao que é esclarecido que podem pertencer a qualquer 348 
categoria: docente, técnico administrativo ou discente. Em relação à conversão de carga didática 349 
em carga administrativa, é informado que o NTE pode se valer da Resolução ConsEPE nº 177, e, 350 
no caso de necessidade de aumento da porcentagem da conversão, será necessário que a área 351 
envie uma proposta de alteração ao ConsEPE. É sugerida, ainda, uma reflexão para que se crie 352 
ensino de pós-graduação na modalidade à distância, envolvendo assim pesquisa e criação de 353 
novas tecnologias. Findas as discussões, o documento com alterações é encaminhado para 354 
votação e aprovado por unanimidade. Minuta de ato decisório que suspende o efeito dos incisos 355 
IV e V do parágrafo 2º, do Art. 1º da Resolução ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013. 356 
Professora Paula Tiba explica que, entre a discussão do Edital de Ingresso 2017 no Expediente 357 
daquela Comissão e sua posterior discussão na Ordem do Dia, houve uma continuação da II 358 
sessão ordinária do ConsUni, em que foram levantadas questões acerca da garantia de 359 
permanência dos alunos com deficiência na UFABC. Então, esses alunos estiveram em reunião 360 
com a Reitoria, que solicitou à ProGrad a revisão da norma. Acrescenta que o Edital de Ingresso 361 
2017 foi aprovado no ConsEPE, mas a questão das reservas de vagas permaneceu vinculada à 362 
decisão do ConsUni. O representante discente Wesley registra que a proposta surgiu de uma 363 
conversa sua com o reitor, em que ficou claro que o atendimento aos alunos precisava ser 364 
melhorado. Propõe que a nova avaliação da questão das reservas de vagas seja feita anualmente e 365 
que seja criada uma comissão permanente para tratar das questões concernentes à acessibilidade. 366 
Em seguida, diversos conselheiros solicitam esclarecimentos acerca das ações da Pró-Reitoria de 367 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) em relação à questão da acessibilidade. 368 
Realizam-se sugestões de ações, como cursos de capacitação para a comunidade e audiências 369 
públicas para tratar do assunto. É proposto, ainda, que, concomitantemente à criação da comissão 370 
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proposta por Wesley, delimite-se um prazo para apresentação do planejamento estratégico para 371 
cumprir as metas que forem estabelecidas por ela. Ainda em discussão, solicita-se aos diretores 372 
de Centro que incentivem os docentes de seus Centros a participarem dos cursos de capacitação 373 
ofertados, uma vez esses já ocorreram e a participação, por parte dos docentes da UFABC, foi 374 
muito pequena. Após discussões, professor Klaus elenca as sugestões de alteração na redação: a) 375 
no Art. 1º, onde se lê: “Suspender o efeito dos incisos IV e V do parágrafo 2º, do Art. 1º da 376 
Resolução ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013.”, leia-se: “Suspender o efeito do inciso 377 
IV do parágrafo 2º, do Art. 1º da Resolução ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013.” 378 
Acatado pela área demandante; b) no Art. 2º, onde se lê: “Estabelecer, para os anos de 2017 e 379 
2018, a reserva de 3% (três por cento) das vagas dos Bacharelados Interdisciplinares para o 380 
sistema de cotas destinado a pessoas com deficiência.”, leia-se “Estabelecer, para o ano de 2017, 381 
a reserva de 3% (três por cento) das vagas dos Bacharelados Interdisciplinares para o sistema de 382 
cotas destinado a pessoas com deficiência.” Acatado pela área demandante; e c) no Art. 2º, 383 
parágrafo único, onde se lê: “Findo o período supracitado, o ConsUni deverá reavaliar o Art. 1º 384 
da Resolução ConsUni nº 121/2013.”, leia-se: “A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 385 
Políticas Afirmativas (ProAP) apresentará o planejamento estratégico da área de Acessibilidade 386 
na I sessão ordinária de 2017.” Em seguida, passa-se à votação do documento, com alterações. 387 
Em votação, o item é aprovado com 3 votos contrários e 2 abstenções. A representante dos 388 
técnicos administrativos, Roberta Kelly, declara sua abstenção em respeito ao conselheiro 389 
Wesley, mas critica a maneira como a discussão ocorreu, por acreditar que não houve o grau de 390 
profundidade adequado ao tema. Professor Ronei Miotto declara seu voto contrário por 391 
considerar que a Instituição é a responsável pelos problemas elencados e por não concordar em 392 
responsabilizar as pessoas com deficiência por tais problemas. Quanto à criação da comissão, 393 
argumenta-se não haver tempo hábil para uma discussão mais aprofundada e acorda-se que o 394 
tema será retomado na continuação desta sessão, que será agendada e informada pela Secretaria-395 
Geral. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a 396 
presença de todos, e encerra a sessão às 18h29.------------------------------------------------------------ 397 
Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2016, no horário das 14h , na sala dos Conselhos, 398 
Torre 1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 399 
5001, Bloco A, Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a continuação da III 400 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2016, previamente 401 
convocada e presidida pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle, com a presença dos 402 
seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Ana Lúcia Sanches, representante 403 
da comunidade civil; André Eterovic, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 404 
Humanas (CCNH); André Guilherme Ribeiro Balan, representante docente do Centro de 405 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de 406 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arnaldo Rodrigues dos Santos 407 
Júnior, representante docente do CCNH; Clarissa de Franco, representante dos técnicos 408 
administrativos; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; Eduardo Peres Novais de Sá, 409 
representante docente do CCNH; Everaldo Carlos Venâncio, representante docente do CECS; 410 
Evonir Albrecht, representante docente do CMCC; Fernando Costa Mattos, pró-reitor de 411 
assuntos comunitários e políticas afirmativas; Francisco de Assis Comarú, representante suplente  412 
docente do CECS; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS; José Carlos 413 
Rodrigues Silva, representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 414 
administração; Luísa Falcioni Alvarenga, representante suplente dos técnicos administrativos; 415 
Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC; Marcela Bermúdez Echeverry, 416 
representante suplente docente do CMCC; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de 417 
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pesquisa; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, representante suplente docente do CCNH; 418 
Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marcella Pecora Milazzotto, representante 419 
suplente docente do CCNH; Márcio Fabiano da Silva, representante docente do CMCC; Marta 420 
Oliveira Rodrigues, representante  dos técnicos administrativos; Mauro Coelho dos Santos, 421 
representante docente do CCNH; Muryatan Santana Barbosa, representante suplente docente do 422 
CECS; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Ricardo de Souza Moretti, representante 423 
suplente docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, 424 
representante dos técnicos administrativos; Tatyane Estrela; representante discente de graduação; 425 
Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento de desenvolvimento 426 
institucional; Vladimir Perchine, representante docente do CMCC; Wagner Alves Carvalho, pró-427 
reitor adjunto de pós-graduação e Wesley Guilherme Alves, representante suplente discente de 428 
graduação. Ausentes: João Manoel Losada Moreira, representante docente do CECS; Maria 429 
Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil; Matheus Cassina 430 
Ribeiro; representante discente de graduação; Paulo Roberto Elias de Souza, representante 431 
discente de pós-graduação; Roberto Asano Junior, representante discente de pós-graduação; e 432 
Vladimir Daniel Ojeda da Silva, representante discente de graduação. Não votantes: Soraya 433 
Cordeiro, secretária-geral; e Paloma Breit, discente de graduação. Apoio Administrativo : 434 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos e Natália 435 
Paranhos, assistente em administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o presidente 436 
em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h12. Professor Dácio 437 
comunica a ausência do professor Klaus, que se encontra em afastamento internacional, e 438 
convida o professor Ricardo Moretti para compor a Mesa. Professor Gilberto Maringoni solicita 439 
que o Conselho se manifeste sobre o Projeto de Emenda Constitucional nº 241, que esta em 440 
votação na Câmara dos Deputados nesta data. Lê uma proposta de Moção [cuja íntegra encontra-441 
se no Anexo III]. Em discussão, menciona-se que os técnicos administrativos já haviam pautado 442 
o assunto neste Conselho, mas à época não houve consenso sobre o texto. Esclarece-se que o 443 
documento apresentado é o consensual entre as categorias de docentes e técnicos 444 
administrativos. Há manifestações favoráveis e contrárias à proposta de Moção. Sugere-se que o 445 
título seja “Moção de Preocupação”, que é acatado pelo proponente. Findas as discussões, o 446 
documento é encaminhado para votação e aprovado com 23 votos favoráveis, 2 votos contrários 447 
e 5 abstenções. A representante dos técnicos administrativos, Clarissa Franco, registra seu pedido 448 
de desculpas por ter se exaltado na reunião anterior e, no ensejo, solicita que somente assuntos 449 
extremamente necessários sejam promovidos para a Ordem do Dia.  Ordem do dia: Ata da II 450 
sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 28 de junho, 05  e 26 de julho, 16 de agosto. A 451 
secretária-geral, Soraya Cordeiro, informa o motivo da suspensão do documento e esclarece que 452 
a Divisão de Conselhos foi o mais fiel possível ao áudio da reunião, entretanto, o modelo das 453 
atas permanece sinóptico. Em discussão, o representante dos técnicos administrativos, Ronny 454 
Maciel, solicita a correção de seu nome na linha 451. Proposta acatada. Professor Ronei Miotto 455 
solicita esclarecimentos sobre o encaminhamento dado à destinação dos recursos oriundos da 456 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), situação em que a 457 
professora Marcela Sorelli informou sobre a utilização de uma Reserva Técnica Institucional 458 
(RTI). Professora Marcela esclarece que essa RTI é provinda de um projeto específico e, por 459 
exigência da FAPESP e do coordenador do projeto, deve ser administrada pela Pró-Reitoria de 460 
Pesquisa. Para que essa utilização fosse possível foi elaborado um projeto para que esse 461 
montante pudesse ser utilizado para manutenção da Central Multiusuário. Professor Ronei critica 462 
o modo como o assunto foi tratado, tendo sido encaminhado inadequadamente, pois em nenhum 463 
momento esse projeto foi apresentado aos conselheiros e mesmo assim foi considerado 464 
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aprovado. Solicita que, nos próximos anos que a UFABC for contemplada com RTI, os projetos 465 
sejam apresentados como ponto de pauta. Professora Marcela concorda com a sugestão. A 466 
secretária-geral, Soraya, reforça a solicitação de que os conselheiros que desejam que suas falas 467 
constem em Ata que se manifestem no momento da fala e, no ensejo, esclarece que a Ata é um 468 
documento elaborado pela Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral, mas a responsabilidade é 469 
de todos os conselheiros que devem ler o documento na íntegra e apontar possíveis incorreções 470 
no momento de sua deliberação. Professor Dácio solicita que o projeto seja encaminhado a todos 471 
os conselheiros. Finda as manifestações o documento é encaminhado para votação e aprovado 472 
com 1 abstenção. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente 473 
de Avaliação de Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências. Professor Márcio 474 
informa que o documento já foi apreciado em reunião anterior, ocasião quando foram realizadas 475 
diversas sugestões de alteração e também apresentada uma proposta alternativa, desse modo o 476 
item ficou suspenso para adequações e compilação em um único documento. Apresenta, então, 477 
os pontos que ainda há divergências: a) sobre a presidência da Comissão sugere: Art. 2º, 478 
parágrafo 3º - “Comissão será presidida pelo pró-reitor de administração nos dois primeiros anos 479 
de trabalho da CPAD, sendo que a partir do 2º mandato, o Presidente será escolhido pelos 480 
membros da Comissão. No caso de empate, o pró-reitor de administração dará o voto de 481 
desempate”. Proposta acatada pela área demandante; b) sobre a composição da Comissão solicita 482 
que o Conselho decida sobre os representantes de cargo Historiador e Bacharel em Direito, tendo 483 
em vista que esses cargos não constam do quadro da UFABC. Em consenso, o Conselho delibera 484 
pelo texto no Art. 2º , inciso IV: “Um servidor designado pela presidência da Comissão”. 485 
Proposta acatada; c) sobre o prazo para apresentação do Plano de Trabalho sugere: Art. 6º “O 486 
Plano de Trabalho que norteará o início das atividades da CPAD será apresentado no prazo de 90 487 
(noventa) dias contados da data de publicação desta Resolução”. Não acatada. A área demandada 488 
propõe o prazo de 120 dias. Proposta acatada. Em discussão, são sugeridas as seguintes 489 
alterações: a) retirar a menção ao prazo estipulado no Art. 6º, mantendo-o apenas na portaria de 490 
nomeação. Proposta secundada e encaminhada para votação, não é aprovada com 5 votos 491 
favoráveis à portaria, 26 votos favoráveis à manutenção da redação original e 5 abstenções; b) no 492 
Art.6º onde se lê “[...] início as atividades da CPAD será apresentado no prazo[...]”  leia-se 493 
“início das atividades da CPAD será publicado no prazo [...]”. Proposta acatada. Findas as 494 
manifestações, o documento com alterações foi encaminhado para votação e aprovado por 495 
unanimidade. Nesse momento, solicita-se que seja debatida, posteriormente, a formação da 496 
Comissão de Acessibilidade, tendo em vista que o professor Fernando Costa Mattos, pró-reitor 497 
de assuntos comunitários e políticas afirmativas, não se encontra na reunião ainda. Expediente: 498 
Professor Dácio sugere a inversão de pauta, uma vez que é o relator do primeiro item do 499 
Expediente e não considera viável relatar o item estando presidente da Mesa. O Conselho acata a 500 
proposta e passa-se, então, à Proposta de edital para abertura de novos cursos de graduação na 501 
área de Ciência e Tecnologia da Vida. Professor Arnaldo Rodrigues justifica a ausência do 502 
professor Fernando Carlos Giacomelli, que participa de um congresso internacional, apresenta e 503 
explica o documento e cartas de apoio à proposta. Em discussão, a proposta é elogiada e recebe 504 
diversas sugestões de aprimoramento, a saber: a) incluir tabela de pontuação que facilite a 505 
avaliação das propostas; b) alterar nomenclatura “Ciência e Tecnologia da Vida”, buscando 506 
deixar clara a definição de quais cursos enquadram-se na proposta, assim como discuti-los; c) 507 
incluir representantes do ConsEPE, dos Centros e das Coordenações dos Bacharelados 508 
Interdisciplinares (BI) na Comissão Julgadora, tendo em vista a possibilidade de a proposta 509 
agregar áreas de ambos os BI; d) solicitar, no item 5.1 do formulário anexo, uma justificativa aos 510 
números apontados pelos proponentes e, no item 5.5, uma análise da disponibilidade de 511 
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utilização da infraestrutura existente; e) no item 10 do formulário anexo, apresentar com quais 512 
cursos a proposta poderá se relacionar, no sentido de gerar interdisciplinaridade; e f) reforçar, no 513 
inciso V, do ponto 6.1, que deverá ser demonstrada a interdisciplinaridade, e o julgamento 514 
deverá ser realizado considerando-se o número de disciplinas compartilhadas. Professor Arnaldo 515 
e outros conselheiros envolvidos com a proposta esclarecem que foi observado o processo 516 
realizado para os cursos das licenciaturas e esse foi utilizado como base para  formulação do 517 
documento apresentado. Ressalta que haverá novas conversas com membros da Comissão 518 
Julgadora que analisou as propostas das licenciaturas em busca de outras adequações à presente 519 
proposta. Sugere-se que o relator do item na Ordem do Dia seja algum participante dessa 520 
Comissão e é sugerido ainda que, na nomenclatura, a expressão “tecnologia da vida” seja 521 
substituída por “saúde”. Área demandante dá esclarecimentos e coloca-se favorável às sugestões 522 
apresentadas, afirma que serão estudadas pelo demandante original da proposta. São feitas 523 
discussões acerca da abertura da proposta para o Bacharelado de Ciências e Humanidades 524 
(BC&H) e os impactos que teria sobre os discentes e docentes de ambos os BI. Apontam ainda a 525 
contenção de recursos e que as prioridades da Universidade devem estar bem definidas para que 526 
as decisões sejam tomadas acertadamente. Findos os questionamentos e demais discussões o 527 
assunto será deliberado na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Minuta de resolução que 528 
autoriza e normatiza a participação dos servidores técnicos administrativos da UFABC em 529 
projetos e prestação de serviços técnicos realizados em parceria com instituições públicas e 530 
privadas, nacionais e internacionais realizados com Fundação(ões) de Apoio. Patrícia 531 
Guilhermitti apresenta o assunto, explica que se trata de uma resolução que normatizará 532 
internamente o que está disposto em lei. Em discussão, diversos conselheiros elogiam o 533 
documento e, após esclarecimentos da área demandante, propõe-se que o assunto seja 534 
encaminhado para a Ordem do Dia, ao que é acatado pela Mesa e aprovado sem objeções. Não 535 
havendo manifestações na Ordem do Dia, o documento é encaminhado para deliberação e 536 
aprovado com 1 abstenção. Minuta de resolução que normatiza a utilização dos valores 537 
remanescentes oriundos de projetos e prestação de serviços técnicos realizados em parceria com 538 
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Patrícia Guilhermitti apresenta o item 539 
e explica que se trata de uma proposta para normatizar a utilização de valores excedidos de 540 
projetos nos casos em que não retornam para o financiador e atualmente são devolvidos para a 541 
União. Por fim, apresenta a divisão e presta esclarecimentos. Em discussão, a proposta é 542 
parabenizada e sugere-se que o item seja promovido para a Ordem do Dia. Questiona-se se, 543 
tendo em vista que a utilização da verba deve ser realizada no mesmo ano em que for 544 
disponibilizada, não seria mais viável concentrá-la em apenas um setor e assim garantir sua 545 
utilização, professor Vitor Marchetti explica que o recurso é recolhido da área ao final do ano e 546 
pode ser utilizado em alguma demanda da área ou para outros pagamentos da UFABC, mas não 547 
será perdido, é favorável à distribuição. Patrícia esclarece que as áreas podem se planejar e, por 548 
meio de um projeto, utilizarem o recurso posteriormente, ainda, é previsto nesta resolução que o 549 
destino dos recursos não utilizados pelas áreas será definido pela Comissão Permanente de 550 
Convênios (CPCo). Questiona-se ainda se esse recurso pode ser utilizado pelos centros, assim 551 
como se há alguma restrição que seja para custeio ou investimento, área demandante explica que 552 
os centros são, em geral, os demandantes e portanto a unidade executora, esclarece ainda que o 553 
recurso é livre e pode ser utilizado da maneira como a Universidade definir. Professor Fernando 554 
Mattos ressalta que essa Pró-Reitoria não está incorporada na divisão dos recursos e questiona se 555 
é possível inclui-la. Após discussão, propõe-se que a porcentagem destinada à Reitoria seja 556 
transferida à ProAP. Durante o debate, surge posicionamento contrário à promoção do assunto, 557 
tendo em vista a necessidade de debater qual uso se deseja fazer com essa verba e, por outro 558 



 

13 

 

lado, também se aponta que a aprovação do documento neste momento aumentará a chance de 559 
que esta verba seja utilizada neste ano e, ainda, que o ConsUni pode a qualquer momento debater 560 
e reavaliar esta Resolução. Questionada, área demandante informa que o valor previsto para este 561 
ano é entre R$ 150 e 180 mil. Assim, proposta de passagem do assunto para a Ordem do Dia é 562 
acatada pela Mesa e, em votação, é aprovada com 6 votos contrários e 2 abstenções. Neste 563 
momento, professor Dácio e área demandante acatam a proposta de transferência da 564 
porcentagem destinada à Reitoria para a ProAP. Aponta-se  a necessidade de correção da 565 
concordância no artigo 6°, na palavra “percebidas”. São esclarecidos outros questionamentos e, 566 
por fim, é feita a seguinte proposta: o parágrafo 2° do Art. 4° passa a ser o Art. 5°, e o parágrafo 567 
3° do Art. 4° passa a ser parágrafo único do novo Art. 5°, área demandante acata proposta. 568 
Findas as discussões o documento, com as alterações acatadas, é votado e aprovado por 569 
unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece 570 
a presença de todos, e encerra a sessão às 18h06. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 571 
Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva e 572 
Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração da Divisão de 573 
Conselhos, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a 574 
presente Ata aprovada pelo presidente, Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 575 
 
 
 
 
 
Fabiane de Oliveira Alves      Daniely Dias Campos  
Chefe da Divisão de Conselhos    Assistente em Administração  
   
 
 
 
Natália Paranhos      Thiene Pelosi Cassiavillani      
Assistente em Administração     Secretária Executiva 
 
 
 
 
Soraya Cordeiro      
Secretaria-Geral        



 

 

 

ANEXO I 
 

 
 

Solicitação de esclarecimento ao presidente do ConsUni sobre a Portaria da Reitoria nº 369, de 
15 de setembro de 2016, que desvincula a Divisão de Segurança Patrimonial da Prefeitura 
Universitária e vincula à ProAP e pedido de abertura do tema como pauta para discussão nesse 
ConsUni por entender que:  
 
1º) o tema “Segurança” é pauta de grande interesse da comunidade acadêmica, tendo sido, 
inclusive, pauta única desse ConsUni;  
 
2º) não está claro se há aderência de finalidades e competências da segurança patrimonial em 
relação às atribuições da PROAP (Resolução ConsUni nº050 - Cria a Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC/ PROAP).  
 
3º) é preciso esclarecer quais serão as obrigações da Prefeitura Universitária, visto que, a 
principio suas atribuições foram reduzidas, e, sendo a mesma de interesse geral de todos os 
membros da comunidade, é nosso dever como conselheiros acompanhar os rumos dessa pró-
reitoria;  
 
4º) Sobre o item 3, se compete ao ConsUni aprovar o regimento interno da Reitoria (Regimento 
Geral da UFABC, artigo 4º, inciso XIII) e compete a Reitoria definir a estrutura e atribuições 
específicas da Prefeitura Universitária (Regimento Geral da UFABC, artigo 26, parágrafo único), 
a discussão final deve voltar a este Conselho máximo.  
 
5º) os atos administrativos precisam ser motivados e tal motivação ser amplamente divulgada 
(Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 - Regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal-; artigo 2º, incisos V, VI e VII), razões pelas quais solicitamos os 
devidos esclarecimentos e abertura do ponto para discussão.  
  



 

 

 

 ANEXO II 
 
 

 
É uma vergonha saber a proposta de exclusão de cotas em uma universidade que deveria garantir 
a inclusão de todas as parcelas da população. Um grupo que sofre limitações e problemas diários 
para inclusão e afirmação na sociedade não pode perder o mínimo de direitos a que pra eles são 
assegurados. Se em uma empresa, menos da metade das vagas destinadas para deficientes são 
preenchidas (em maioria apenas após a multa), excluir a possibilidade de cotas pra uma 
graduação, é contribuir pra esse índice excludente. Não é justo propor que deficientes concorram 
com pessoas que não tem. Mais de 6% da população brasileira apresenta algum tipo de 
deficiência. Quantos professores, médicos, engenheiros, doutores vocês conhecem com 
limitações? Ainda acreditam que as cotas não mereçam importância? A universidade do século 
XXI deveria fazer ao contrário, garantindo acessibilidade e assegurando a qualidade desses 
alunos, esse é o futuro, o que vocês estão fazendo é retrocesso. 
  



 

 

 

ANEXO III 
 

MOÇÃO AO CONSUNI – UFABC 
 

 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, em sua III sessão ordinária realizada no dia 25 
de outubro de 2016, vem manifestar sua oposição em relação a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241 em tramitação no Congresso Nacional. A medida representa um novo 
regime fiscal que congelará em termos reais os gastos primários da União por vinte anos. 
 

Caso aprovada, a PEC 241 resultará em prejuízo para os serviços e 
investimentos públicos – em especial Saúde, Educação e Seguridade Social. No caso da 
Universidade pública, a medida pode implicar suspensão de concursos, de progressões 
funcionais e perda de direitos para professores e técnicos administrativos e perda de emprego 
para os terceirizados.  
 

Ao contrair as despesas primárias, a iniciativa coloca o ônus da crise sobre os 
setores mais vulneráveis da sociedade e esvazia a capacidade do Estado como indutor do 
desenvolvimento. 
 

A proposta parte da premissa de que a crise fiscal tem como causa o excesso de 
gastos. No entanto, o crescimento dessas despesas é modesto em termos internacionais e, desde 
de 2015, os dispêndios têm apresentado contração em valores reais. A matriz verdadeira dos 
problemas orçamentários está na queda da arrecadação, motivada pela recessão, e na elevação da 
conta de juros. 
 

Entendemos o delicado momento das finanças públicas do país, mas a redução das 
capacidades estatais por vinte anos não nos parece ser uma solução adequada para um país com 
passivos sociais tão significativos como o nosso. 
 

Há de se apostar em estratégias de crescimento da economia e uma reforma 
tributária progressiva para reequilibrar as contas publicas.  

 
 
 
 
 

 
Santo André, 25 de outubro de 2015 


