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Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2017, no horário das 14h , na Sala dos Conselhos, Torre 1 
1 - 1º andar, Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada à Av. dos Estados, 2 
5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho Universitário 3 
(ConsUni) da UFABC do ano 2017, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, 4 
Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus vice-reitor; 5 
Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro 6 
de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Arilson da Silva Favareto, 7 
representante docente do CECS; Bruno da Rocha Rodrigues Costa, representante discente de 8 
graduação; Cedric Rocha Leão, representante docente do CECS; Charles Morphy Dias dos 9 
Santos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Daniel 10 
Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de 11 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Everaldo Carlos Venancio, representante 12 
suplente docente do CECS; Fernando Costa Mattos, pró-reitor de assuntos comunitários e 13 
políticas afirmativas; Francisco de Assis Zampirolli, representante suplente docente do CMCC; 14 
Giorgio Romano Schutte, representante docente do CECS; Isis Mustafá de Assis, representante 15 
discente de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; José Antonio Souza, 16 
representante docente do CCNH; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; 17 
Kleber Ferreira, representante dos técnicos administrativos; Luciano Soares da Cruz, 18 
representante suplente docente do CCNH; Luís Paulo Barbour Scott, representante docente do 19 
CMCC; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Maria Elisa Ravagnani 20 
Gonçalves Ramos, representante da comunidade civil; Maria Isabel Mesquita Vendramini 21 
Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Max Mario Fuhlendorf, representante 22 
discente de pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, representante discente de graduação; Paula 23 
Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Renata Silva, representante suplente dos técnicos 24 
administrativos; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC; Rodrigo 25 
Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, representante docente do CCNH; Ronei Miotto, diretor do 26 
CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos administrativos; Sérgio Henrique 27 
Bezerra de Sousa Leal, representante docente do CCNH; Tatiana Lima Ferreira, representante 28 
docente do CMCC e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e 29 
desenvolvimento institucional. Ausências justificadas: Luis Paulo Bresciani, representante da 30 
comunidade civil; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente do CECS e Rafael 31 
Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, representante docente do CMCC. Ausentes: Eduardo Peres 32 
Novais de Sá, representante docente do CCNH; Jeroen Johannes Klink, representante docente do 33 
CECS; João Gabriel Coelho, representante discente de graduação e Thiago Leite Gonçalves, 34 
representante discente de pós-graduação. Não votantes: Carlos Alberto Kamienski, assessor de 35 
relações internacionais; Fernando Luiz Cássio Silva, representante suplente docente do CCNH; 36 
Herculano Martinho, coordenador-geral da Central Multiusuário da UFABC (CEM); Marcus 37 
Vinicius Pó, coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA); Maria Gabriela da Silva 38 
Martins da Cunha Marinho, proponente do curso de Especialização em Direitos Humanos, 39 
Diversidade e Violência e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: Fabiane de 40 
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Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, 41 
assistentes em administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-42 
Geral.  Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 43 
14h12, com os informes da Reitoria: 1) professor Klaus comunica que o aluno de doutorado, 44 
João Marcelo Silva, venceu a competição internacional de divulgação e comunicação científica 45 
PanGea, da qual participam comunicadores e cientistas do mundo todo, que apresentam seus 46 
projetos de pesquisas de maneira didática e acessível. Registra o orgulho da UFABC em ter esse 47 
aluno em seu quadro de discentes. Professor Kihara complementa, informando o nome do 48 
projeto vencedor: “O papel do compartimento vegetal na dinâmica de metais em estuários e sua 49 
influência na preferência alimentar de consumidores primários”. Acrescenta que o aluno é 50 
ingressante de 2014 no programa de Evolução e Diversidade; 2) informa, ainda, sobre o início 51 
gradual das atividades do Bloco L, no campus Santo André. Acrescenta já estarem em 52 
funcionamento uma copiadora, uma papelaria e um posto de atendimento do banco Bradesco. 53 
Destaca que, em breve, o espaço da lanchonete passará a ser utilizado para ampliação do 54 
Restaurante Universitário e a lanchonete passará a realizar seu atendimento no Bloco L. Reforça 55 
a importância dos aluguéis dos espaços pagos pelas empresas ganhadoras das licitações à 56 
Universidade, uma vez que, mesmo sendo um valor ínfimo se comparado com a demanda, ele 57 
reforça a receita da UFABC; 3) passa a palavra para a secretária-geral, Soraya, que comunica 58 
sobre a realização de uma reunião extraordinária do ConsUni no dia 4 de julho, sendo, então, 59 
necessária uma alteração no Calendário. Assim, a continuação dessa sessão ocorrerá no dia 18 de 60 
julho.  Informa, ainda, que será encaminhado um e-mail aos conselheiros solicitando indicações 61 
para a composição das Comissões Eleitoral e Organizadora para a composição da lista tríplice 62 
para reitor e vice-reitor e consulta não vinculante à comunidade, respectivamente. Ainda, será 63 
encaminhado outro e-mail solicitando indicações para representante da comunidade civil, uma 64 
vez que o mandato da conselheira Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos se encerrará em 65 
setembro deste ano, fazendo-se necessária a escolha ainda nessa sessão. Informes dos 66 
Conselheiros: 1) professor Vitor informa que foi realizada, no dia 8 de junho, a II reunião 67 
ordinária da Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). Na 68 
reunião, foi apresentado o relatório parcial de execução orçamentária conforme dispõe a 69 
Resolução ConsUni nº 176, de 2017, que institui as normas para a criação da Diretriz 70 
Orçamentária anual como parâmetro para o planejamento e execução orçamentária da UFABC. 71 
Acrescenta que o relatório encontra-se disponível nas páginas da Pró-Reitoria de Planejamento e 72 
Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) e da CANOA. No ensejo, informa que, também em 73 
conformidade com a Resolução ConsUni nº 176, foi realizada uma audiência pública sobre o 74 
orçamento da Universidade, no dia 14 de junho, no campus Santo André, momento em que foi 75 
apresentado o Boletim Orçamentário de Execução de 2016, que também está disponível na 76 
página da ProPlaDI. Ainda, foi exposta a situação orçamentária atual da Universidade, sob o 77 
ponto de vista da disponibilidade de limites de capital e investimento e dos desafios que a 78 
UFABC vem enfrentando por conta do contingenciamento orçamentário; 2) professora Marcela 79 
informa que foram aprovados pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 80 
(FAPESP) o relatório científico e a prestação de contas do projeto “Apoio às facilidades 81 
multiusuárias da UFABC”, referente à Reserva Técnica de  Infraestrutura Institucional para 82 
Pesquisa (RTI) do projeto interinstitucional FAPESP 2015/13731-9 (projeto GMT). No ensejo, 83 
solicita a promoção do item 4 do Expediente “Projeto RTI – GMT2018 FAPESP, para uso dos 84 
recursos de 2017” à Ordem do Dia, preferencialmente logo após as atas, justificando a urgência 85 
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devido à dependência dessa verba para a manutenção da Central Multiusuário e pela demora na 86 
tramitação das diversas instâncias após a deliberação pelo ConsUni. A proposta é secundada e 87 
acatada pela Mesa, passando o item a ser 3º da Ordem do Dia; 3) professor Rodrigo reflete que a 88 
escolha do próximo reitor da UFABC é um assunto muito importante e que gera preocupação na 89 
comunidade como um todo.  Afirma que as pessoas estão interessadas em coletar informações 90 
para subsidiar suas decisões e acredita que essas são essenciais para o futuro da Universidade. 91 
Nessa direção, solicita que a comunidade tenha parcimônia para não exacerbar a polarização de 92 
posicionamentos, evitando fragilizar a Instituição, principalmente quando se utilizam de 93 
inverdades; 4) professor Ronei solicita esclarecimento por parte da Reitoria e da Pró-Reitoria de 94 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) acerca de uma reclamação realizada pela 95 
professora Gordana Manic, sobre o barulho no piso térreo do Bloco A, em Santo André. Informa 96 
que a Direção do CCNH também recebeu inúmeras solicitações de docentes sobre essa questão. 97 
Entende que é muito saudável que os alunos tenham um espaço de convivência e que pratiquem 98 
atividades esportivas, mas a sugestão de todos é que essa prática seja em local adequado, como o 99 
ginásio de esportes. Cita que o problema na Torre III é maior, sendo necessário alterar locais de 100 
reuniões ou trabalhar com portas fechadas a fim de minimizar o barulho. Professor Klaus 101 
esclarece que a Reitoria está ciente do ocorrido e manifesta sua preocupação, uma vez que essas 102 
atividades fazem parte da vida da comunidade no campus, mas, ainda assim, não devem 103 
atrapalhar as demais atividades. Menciona que já solicitou um estudo em conjunto com a ProAP 104 
e a Prefeitura Universitária para verificação de locais mais adequados. Acrescenta que, se for o 105 
caso, deverá haver uma revisão da Resolução ConsUni nº 142, que regulamenta as condições 106 
para realização de eventos comunitários sem consumo de bebidas alcoólicas nos campi da 107 
UFABC. Professor Fernando concorda que o piso térreo do Bloco A não é o local adequado para 108 
essas atividades, mas afirma que a perspectiva de entrega do ginásio é breve, possibilitando, 109 
assim, a solução do problema. Informa que a reclamação foi acerca do evento do lançamento da 110 
formatura, realizado conjuntamente pela Comissão de Formatura e pela empresa que realizará a 111 
festa. Afirma que a Resolução ConsUni nº 142, foi observada, porém, as questões referentes a 112 
horário e barulho não foram cumpridas, o que já está sendo apurado para ser corrigido. Professor 113 
Dácio complementa que o ginásio de esportes recebeu uma autorização para ser utilizado no 114 
período das matrículas, mas ainda não está em condições de uso uma vez que as obras dos 115 
sanitários não foram concluídas, o que está gerando outros problemas. Desse modo é desejável 116 
que se viabilize a entrega e a alteração dos locais dessas atividades o mais rápido possível; 5) 117 
professor Cedric retoma o assunto anterior e cita um caso em que participava de uma banca de 118 
qualificação de doutorado no Bloco B e, na sala ao lado, ocorria uma aula de teatro. Afirma que, 119 
mesmo após conversas, não houve acordo para diminuição do ruído. Questiona sobre possível 120 
regulamentação para esse tipo de questão. Professor Klaus informa que, atualmente, não há 121 
regulamentação, mas que isso poderá ser estudado. Menciona, ainda, que as relações de 122 
vizinhanças dentro da Universidade são sempre muito delicadas e, mesmo colocando-se 123 
diretrizes, orientações ou até regras fixas, os problemas não serão resolvidos se as pessoas 124 
envolvidas não utilizarem o bom senso e o respeito ao próximo; e 6) professor Daniel registra 125 
que a UFABC assumiu, em maio de 2017, a presidência do Fórum Nacional de Pró-reitores de 126 
Extensão (FORPROEX). Afirma ser um reconhecimento do trabalho da UFABC no campo da 127 
Extensão, o que coloca a Universidade como protagonista no diálogo com outros órgãos 128 
governamentais, trazendo melhorias tanto para a Universidade, como para a Extensão 129 
Universitária em geral. Ordem do dia. Ata da I sessão ordinária de 2017, realizada nos dias 28 130 
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de março, 4 e 18 de abril, 2 de maio e 1º de junho de 2017. A secretária-geral, Soraya, informa 131 
que recebeu uma solicitação de alteração por e-mail, que foi acatada, e apresenta o documento 132 
modificado. Sem manifestações, a ata é encaminhada para votação, com as alterações e aprovada 133 
com 4 abstenções. Ata da I sessão conjunta de 2017, realizada no dia 25 de abril de 2017. Não 134 
havendo manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 6 abstenções. 135 
Projeto RTI – GMT2018 FAPESP, para uso dos recursos de 2017. Professor Herculano Martinho 136 
relata o assunto e apresenta os dados do projeto ao Conselho. Informa que este projeto é a 137 
principal fonte de recursos para algumas áreas da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), tais como a 138 
Central Multiusuário e os Biotérios e também para custeio do sistema de computação da 139 
Universidade. Ainda, justifica a urgência para discussão do assunto por conta do calendário do 140 
ConsUni, que apresenta conflitos em relação aos calendários da Fundação de Amparo à Pesquisa 141 
do Estado de São Paulo (FAPESP) e dos setores envolvidos. Professor Klaus destaca a 142 
importância desse recurso para a Universidade e agradece o empenho dos servidores envolvidos. 143 
Sem outras manifestações, o item é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 144 
Soraya esclarece que a FAPESP exige um texto específico para o ato decisório, que é lido ao 145 
Conselho pela professora Marcela Sorelli. Revisão do Regimento da Comissão Própria de 146 
Avaliação. A relatora, Maria Isabel, apresenta um breve histórico do documento e propõe que 147 
neste ano, 2017, seja realizada uma eleição para a entrada dos novos membros, que representarão 148 
um terço da composição da Comissão e, então, em 2018, a eleição para os demais, de modo que 149 
o mandato seja de 3 anos e sempre haja a renovação parcial dos membros. Professor Marcos Pó 150 
acata a proposta da relatora. Em discussão são prestados esclarecimentos e é proposto inserir um 151 
inciso no artigo 4° com a seguinte redação: “elaborar e analisar relatórios e pareceres e 152 
encaminhar às instâncias competentes”. A proposta também é acatada pela área demandante. 153 
Não havendo mais manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado por 154 
unanimidade. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 141, que aprova a lotação das 155 
candidatas aprovadas em concursos para atender as demandas por docentes com atuação em 156 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Educação Inclusiva, de acordo com a alínea ‘d’ do Art. 157 
2º da Resolução ConsUni nº 174. Soraya esclarece que o assunto passou pela Comissão de Vagas 158 
de Concursos para Docentes para o Magistério Superior, a qual tem como uma das atribuições 159 
apreciar e propor a distribuição de vagas quando estas não são dos Centros, como é o caso das 160 
vagas de LIBRAS. Explica que, em seguida, o assunto seria deliberado na Ordem do Dia deste 161 
Conselho, entretanto, devido à urgência da contratação de uma das candidatas, foi necessária a 162 
aprovação ad referendum com base na decisão da Comissão de Vagas. Não havendo 163 
manifestações, o item é votado e aprovado com 1 abstenção. Minuta de Resolução que institui a 164 
Comissão de Relações Internacionais (CRI), revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 164 de 165 
02/08/2016. Professor Carlos Kamienski relata o assunto e explica a necessidade de alteração 166 
nos pagamentos dos professores de idiomas, que, atualmente, é realizado como encargos para 167 
cursos e concursos e, por este motivo, apenas podem ser contratados servidores, o que tem sido 168 
um obstáculo para atender às demandas. A proposta objetiva permitir que os pagamentos sejam 169 
realizados por meio de bolsas, o que abre a possibilidade da contratação de professores externos, 170 
como alunos e visitantes, meio de processo seletivo. Por fim, acrescenta que há um parecer 171 
positivo da Procuradoria Federal acerca da proposta. Em discussão, são feitas as seguintes 172 
propostas: a) no Art. 2°, inciso II, alínea a, substituição da palavra “instituições” por “entidades”, 173 
supressão das alíneas “a” dos incisos III e IV e, ainda, alteração da ordem dos incisos, passando 174 
o II a ser o IV e o IV a ser o II. Acatado; b) alteração da redação do Art. 4° para: “As bolsas para 175 
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professores de cursos de idiomas, conforme disposto no inciso VI do Art. 2º, poderão ser 176 
atribuídas a membros da comunidade acadêmica da UFABC ou membros da comunidade 177 
externa, de acordo com suas competências e habilidades aferidas por processo seletivo público”. 178 
Acatado; c) no Art. 5°, definição de que os representantes das Pró-Reitorias de Pós-Graduação e 179 
de Pesquisa, referentes aos incisos III e IV, sejam docentes e, no inciso V, atualização do nome 180 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Acatado; d) alteração da ementa, de modo que ela 181 
informe que a resolução dispõe, também, sobre o pagamento de bolsas. Acatado; e) no Art. 2°, 182 
inciso VI, substituição do trecho “[...] de acordo com a disponibilidade orçamentária da 183 
UFABC.” por “[...] de acordo com recursos disponíveis na ARI e disponibilidade orçamentária 184 
da UFABC”; f) exclusão dos Art. 3° e 4°, de modo que passem a compor uma nova resolução; e 185 
g) inclusão, na composição da Comissão, de um representante do Bacharelado em Relações 186 
Internacionais (BRI). As propostas “e”, “f” e “g” não são acatadas e, após discussões e 187 
esclarecimentos, a proposta “e” é retirada e a área demandante compromete-se a levar as 188 
propostas “f” e “g” à próxima reunião da Comissão de Relações Internacionais (CRI) e realizar 189 
nova proposta sobre o assunto na próxima sessão ordinária do ConsUni, baseando-se nas 190 
decisões da CRI. Findos os questionamentos, o documento é encaminhado para votação e 191 
aprovado com 1 voto contrário e 2 abstenções. Criação do Curso de Especialização em “Direitos 192 
Humanos, Diversidade e Violência”. O relator, professor Daniel Pansarelli, apresenta o histórico 193 
das discussões acerca do tema em diversas instâncias da UFABC. Ainda, menciona o recém-194 
aprovado curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos, que afirma apresentar um 195 
público-alvo bastante diverso daquele do curso em questão. Enquanto o primeiro possui um 196 
enfoque em profissionais da Educação, o curso de Especialização em Direitos Humanos, 197 
Diversidade e Violência pretende atingir lideranças comunitárias e sociais e aqueles que 198 
trabalham na linha de frente dos Movimentos Sociais. Ainda, informa que diversas solicitações 199 
de aprimoramento foram acatadas nas instâncias anteriores em que o Projeto Pedagógico do 200 
Curso foi aprovado. Assim, solicita que o ConsUni concentre suas discussões na oferta do curso 201 
ser ou não viável. Em discussão, é mencionado que na página 7 do item 15 do Anexo C, que 202 
trata das inscrições, processo seletivo e vagas, não é necessário estabelecer o número de vagas, 203 
uma vez que, em caso de nova oferta, será necessária uma nova apreciação do documento pelos 204 
Conselhos Superiores. Acrescenta-se que a área demandante mencionou que, para cumprir o 205 
prazo de término do curso no terceiro quadrimestre de 2018, será necessário, em algum momento 206 
do curso, elevar sua carga horária semanal, o que não se considera interessante, uma vez que o 207 
público que o curso pretende atingir, geralmente, tem uma carga horária restrita. Assim, levanta-208 
se a possibilidade de se estender o curso por mais um quadrimestre. Após intervenções, acorda-209 
se que se encaminhará o documento para votação, porém, com uma recomendação para área 210 
demandante, quando da divulgação do Edital, atentar-se à adequação da carga horária ao 211 
público-alvo. Em votação, a criação do curso, com a recomendação, é aprovada com 1 212 
abstenção. Expediente. Minuta de resolução que define as atividades de Ensino, Pesquisa, 213 
Extensão e Gestão da UFABC exercidas pelos docentes para subsidiar o estabelecimento de 214 
políticas e ações de desenvolvimento institucional. O relator, professor Dácio, explica que a 215 
minuta é o resultado de um Grupo de Trabalho (GT) que elaborou a proposta de modo a atender 216 
recomendações realizadas pela Corregedoria-Geral da União (CGU) referentes a uma auditoria 217 
sobre a atuação dos docentes. Acrescenta que a Corregedoria identificou uma lacuna de normas 218 
para a regulação da atividade docente, lacuna essa que se pretende que o documento preencha. 219 
Elenca os membros do GT e menciona o Art. 19 do Estatuto da UFABC, os Art. 62 e 67 do 220 
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Regimento-Geral da UFABC e o Art. 57 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que 221 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Passa, então, a comentar os 222 
dispostos na Resolução, destacando os Art. 2º e 3º, que definem o que se considera por aula e por 223 
atividade de ensino-aprendizagem. Informa haver tabelas anexas que consolidam o que é 224 
proposto, ressaltando que elas não devem ser confundidas com aquelas a serem encaminhadas à 225 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para a promoção e progressão docente. Em 226 
discussão são realizadas as seguintes intervenções: 1) quanto ao Art. 2º, reflete-se que o 227 
comprometimento necessário do docente para lecionar uma aula presencial e uma aula à 228 
distância é diferente. Assim, questiona-se se, de alguma forma, essa diferenciação será 229 
contemplada. Professor Dácio explica haver princípios que impedem a diferenciação, tanto em 230 
qualidade, quanto em dedicação, das aulas presenciais e à distância. Assim, é no Projeto 231 
Pedagógico que constará o número de créditos que será atribuído a uma disciplina. Ainda, 232 
menciona-se haver uma discussão entre os diretores de Centro e a Pró-Reitoria de Graduação 233 
sobre a atribuição de créditos às disciplinas na modalidade à distância; 2) sugere-se a inclusão da 234 
atividade de planejamento como inciso III do Art. 3º, uma vez que se considera ser uma 235 
atividade de ensino-aprendizagem. Dessa forma, seria necessária uma adequação, também, no 236 
Art. 14. Professor Dácio explica que a Resolução trata da definição do que é aula para a UFABC, 237 
a relação professor-aluno-conteúdo. Pela LDB, isso deve contabilizar, ao menos, 8 horas 238 
semanais da carga dos docentes. Acrescenta que outras atividades necessárias para o ensino 239 
devem ser contabilizadas nas outras 32 horas de dedicação semanal dos docentes; 3) solicitam-se 240 
esclarecimentos acerca de como será contemplada a preparação de aula, uma vez que o Art. 4º 241 
não está claro. Professor Dácio explica que esse artigo refere-se ao plano de aula não ao cômputo 242 
de créditos com base no T-P-I; 4) questiona-se se a menção ao projeto dirigido, no Art. 5º, é em 243 
relação à disciplina do BC&T e, caso positivo, afirma-se que se deve incluir a disciplina 244 
equivalente para o BC&H e também a disciplina “Estudo Dirigido”. Professor Dácio explica que 245 
se trata, realmente, da disciplina e acata a inclusão da disciplina “Práticas de Ciências e 246 
Humanidades” do BC&H. Acrescenta que a ideia é contemplar as orientações que fazem parte da 247 
dinâmica professor-aluno; 5) questiona-se, no Art. 7º, o motivo de os trabalhos de assessoria e 248 
consultoria não podem ser remunerados para que sejam considerados atividades de Extensão. 249 
Professor Dácio explica que, quando as atividades são remuneradas, elas são consideradas 250 
atividades esporádicas que são previstas na Resolução ConsUni nº 135, de 26 de março de 2014, 251 
que normatiza a colaboração esporádica e eventual dos docentes em regime de dedicação 252 
exclusiva (RDE) em assuntos de suas especialidades. Ainda, afirma que as outras atividades 253 
dispostas nessa Resolução, quando não remuneradas, serão incluídas na minuta; 6) questiona-se 254 
o Art. 7º, refletindo-se que a interação com a comunidade acadêmica de outras universidades 255 
também deveria ser considerada atividade de Extensão, uma vez que tais atividades não podem 256 
ser contabilizadas como pesquisa, tampouco como graduação. Professor Dácio explica que o 257 
acompanhamento dessas atividades, tanto em pesquisa, como em Extensão, será realizado por 258 
meio de sistema, conforme os parágrafos 2º e 3º do Art. 10. Professor Daniel, pró-reitor de 259 
extensão e cultura, complementa, informando que o disposto na Resolução está em consonância 260 
com a política nacional de extensão universitária e que vai à contramão da ideia de que aquilo 261 
que não pode ser classificado como ensino ou como pesquisa deve ser classificado como 262 
extensão. Salienta que tal definição da atividade foi vigente apenas até por volta do fim de 1980, 263 
havendo, atualmente, uma atualização do conceito; 7) afirma-se que a Resolução ConsUni nº 37, 264 
mencionada no Art. 8º, não mais estará vigente a partir do próximo ano, sugerindo-se, então, que 265 
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se mencione a Resolução nº 160, que a substitui. Ainda, solicita-se que se possibilite uma 266 
flexibilização para quaisquer alterações posteriores nessas normativas. Professor Dácio acredita 267 
que a substituição é implícita, mas isso pode ser mais bem especificado; 8) questiona-se se a 268 
política de alguns Centros de permitir que os docentes concentrem sua carga didática anual em 269 
dois quadrimestres, de modo que possam folgar no restante está contemplada. Professor Dácio 270 
explica que o Art. 10 prevê que o Relatório Anual de Atividade Docente (RAAD) calculará as 271 
atividades pela média dos últimos dois anos, convertendo a carga didática em uma média 272 
semanal, conforme previsto em lei; 9) quanto ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do Art. 10, 273 
questiona-se a necessidade de registro das atividades junto às Pró-Reitoria de Pesquisa e de 274 
Extensão e Cultura, bem como à Agência de Inovação, uma vez que processos de pesquisa são 275 
aprovados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela 276 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pela Fundação de 277 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e, ainda, as atividades de extensão podem 278 
ser realizadas de diversas maneiras. Professor Dácio concorda com a análise, mas acredita que o 279 
docente deva, ao menos, cadastrar suas atividades no sistema de cômputo; 10) solicita-se a 280 
supressão do Art. 14, parágrafo 2º, uma vez que está em dissonância com o Art. 10, parágrafo  281 
1º. Acatado; 11) menciona-se haver diversos dados da Comissão Permanente de Pessoal Docente 282 
(CPPD) que podem ser aproveitados para o banco de dados da Universidade em relação à 283 
atividade docente.  Professor Dácio corrobora a fala e acredita ser interessante uma interação 284 
com a CPPD; 12) sugere-se o estabelecimento de mecanismos para verificação do que a 285 
Instituição entende como produção do conhecimento, no que tange à pesquisa e como ampliação 286 
e transmissão do saber e da cultura, no que tange à extensão. Para isso, solicita-se o resgate das 287 
discussões acerca das Resoluções que normatizam a progressão docente. Tais discussões também 288 
podem ser resgatadas para tratar da extensão; 13) solicita-se que o documento apresente como se 289 
dará a atribuição de créditos em números ou em fórmula. Para isso devem ser levadas em 290 
consideração as especificidades dos tipos de turmas dos Bacharelados Interdisciplinares, dos 291 
cursos de formação específica e da pós-graduação; 14) questiona-se como será garantido que as 292 
atividades de apoio realmente sejam realizadas, uma vez que o que ocorre na prática é que 293 
diversos docentes, apesar de informarem os alunos que estarão disponíveis em suas salas para 294 
apoio em determinados dias e horários, não o fazem. É explicado que essa atividade de apoio 295 
deverá ser registrada no Plano de Ensino dos docentes e os alunos que observarem o não 296 
cumprimento do disposto no documento deverão buscar os canais de denúncia para que a 297 
Instituição possa atuar nessa questão; 15) considera-se que o tempo de planejamento 298 
contabilizado é muito pequeno, uma vez que ele também é utilizado para correção de provas e 299 
atividades e há turmas com mais de cem alunos; 16) sugere-se que turmas muito grandes 300 
possuam um tempo de atendimento extrassala maior e turmas que tratam de assuntos mais 301 
complexos possuam tempo de planejamento maior; 17) em relação às atividades de apoio e 302 
planejamento, reflete-se que, para cada hora de aula, são necessárias diversas horas de 303 
preparação. Assim, especificamente em relação ao apoio, afirma-se que há docentes que tentam 304 
implementar em suas aulas práticas de aprendizagem ativa, o que demanda um tempo de 305 
dedicação de apoio muito maior. Sugere-se, então, que sejam contempladas as horas de apoio 306 
previstas nos planos de ensino. Professor Dácio acredita que a questão do Plano de Ensino possa 307 
ser adaptada à Resolução; e 18) sugere-se que sejam contabilizados em tempo de pesquisa os 308 
artigos em preparação ou aqueles submetidos, uma vez que o processo se estende até que a 309 
publicação seja finalizada. Professor Dácio considera a sugestão razoável. Não havendo mais 310 
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manifestações, o assunto retornará à pauta na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Como 311 
nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todas 312 
e todos, e encerra a sessão às 18h05, informando que os assuntos restantes da pauta serão 313 
apreciados em continuação desta sessão, agendada para o dia 18 de julho de 2017.------------------ 314 
Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, Torre 1  315 
1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada à Av. dos Estados, 5001, Santa 316 
Terezinha, Santo André, realiza-se a continuação da II sessão ordinária do Conselho 317 
Universitário (ConsUni) da UFABC do ano 2017, previamente convocada e pelo magnífico 318 
reitor, Klaus Capelle, e presidida pelo vice-reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos 319 
seguintes conselheiros: Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Carlos Eduardo 320 
Ferreira Machado, representante suplente discente de graduação; Cedric Rocha Leão, 321 
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 322 
(CECS); Charles Morphy Dias dos Santos, representante docente do Centro de Ciências Naturais 323 
e Humanas (CCNH); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro 324 
Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo Gueron, 325 
representante suplente docente do CMCC; Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do 326 
CCNH; Federico Bernardino Morante Trigoso, representante suplente docente do CECS; Giorgio 327 
Romano Schutte, representante docente do CECS; Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; 328 
Herculano da Silva Martinho, substituto eventual da pró-reitora de pesquisa; Isis Mustafá de 329 
Assis, representante discente de graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 330 
administração; Leonardo Lira Lima, representante dos técnicos administrativos; Luciano Soares 331 
da Cruz, representante suplente docente do CCNH; Luis Paulo Barbour Scott, representante 332 
docente do CMCC; Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, representante da comunidade 333 
civil; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; 334 
Max Mario Fuhlendorf, representante discente de pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, 335 
representante discente de graduação; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paula Homem 336 
de Mello, vice-diretora do CCNH; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do 337 
CMCC; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, representante docente do CCNH; Sérgio 338 
Henrique Bezerra de Sousa Leal, representante docente do CCNH; Silvio Wenceslau Alves da 339 
Silva, pró-reitor adjunto de assuntos comunitários e políticas afirmativas; Tatiana Lima Ferreira, 340 
representante docente do CMCC e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de 341 
planejamento e desenvolvimento institucional. Ausências justificadas: Gilberto Maringoni de 342 
Oliveira, representante docente do CECS; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; 343 
Jeroen Johannes Klink, representante docente do CECS e Kleber Ferreira, representante dos 344 
técnicos administrativos. Ausentes: Bruno da Rocha Rodrigues Costa, representante discente de 345 
graduação; Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; José Antonio Souza, 346 
representante docente do CCNH; Luis Paulo Bresciani, representante da comunidade civil; 347 
Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos administrativos; Thiago Leite Gonçalves, 348 
representante discente de pós-graduação e Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não 349 
votantes: Adriana Capuano de Oliveira, membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFABC 350 
(CVSM/UFABC); José Blanes Sala, membro da CVSM; Julia Bertino Moreira, membro da 351 
CVSM; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 352 
Apoio administrativo: Thiene Pelosi Cassiavillani, substituta eventual da chefe da Divisão de 353 
Conselhos e Natália Paranhos, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo 354 
quórum legal, o presidente em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 355 
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14h26, justificando a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontra em Belo Horizonte 356 
para participar da 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 357 
(SBPC), que ocorre na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No ensejo, convida 358 
professora Paula Homem de Mello para compor a Mesa. Nesse momento, professor Giorgio 359 
Romano levanta Questão de Ordem para apresentar uma proposta de Moção de Preocupação 360 
acerca da Emenda Aditiva à Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, que propõe, 361 
arbitrariamente, desestruturar a Universidade Federal da Integração Latinoamericana (Unila) e 362 
transformá-la em Universidade Federal do Oeste do Paraná, com a incorporação igualmente 363 
arbitrária de dois campi da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor Dácio questiona 364 
se há objeções à apresentação da proposta e, não havendo manifestações, passa a palavra para 365 
professor Giorgio, que lê o documento na íntegra. Em discussão, é solicitado maior detalhamento 366 
acerca da Emenda Aditiva para embasar a votação. Explica-se, então, que uma Medida 367 
Provisória (MP) é um decreto que autoriza, de forma discricionária, o executivo a legislar. O 368 
parlamento deve, então, manifestar-se em sessenta dias e, caso isso não ocorra, a MP pode ser 369 
reeditada, com validade de 120 dias, alterando imediatamente o status quo, ou seja, ela adquire 370 
força de Lei. A MP em questão trata, originalmente, do Fundo de Financiamento ao Estudante do 371 
Ensino Superior (FIES). Porém, como em outros casos, diversas MP têm recebido o nome de 372 
“medidas ônibus”, ou seja, apesar de tratarem de um assunto específico, acabam por incorporar 373 
Emendas Aditivas de diversos parlamentares acerca de assuntos diversos. Assim, a MP nº 785, 374 
com sua Emenda Aditiva transforma a Unila em Universidade do Oeste do Paraná e retira dois 375 
campi da UFPR para incorporar a essa Universidade. Acrescenta-se que tal Emenda foi parte do 376 
acordo do presidente Temer para construir bases de apoio no Congresso Nacional acerca dos 377 
processos em que está sendo julgado. Ressalta-se que, tanto a Unila, quanto a UFPR já se 378 
manifestaram acerca do tema, assim como outras universidades. Ainda, a Associação Nacional 379 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes) já se propôs a 380 
discutir o tema em uma reunião. Por fim, afirma-se que professor Klaus já mostrou preocupação 381 
com o fato, inclusive na condição presidente da Comissão Novas Universidades da Andifes, da 382 
qual fazem parte Unila e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 383 
(UNILAB). Propõe-se, então, que a moção seja de apoio à autonomia universitária, e não de 384 
preocupação, uma vez que, dessa maneira, o documento carrega mais força. Acatado pela área 385 
demandante. Sugere-se que, no último parágrafo do documento, a palavra “repúdio” seja 386 
substituída por “profundo desacordo”. A proposta não é acatada pela área demandante e é 387 
retirada pelo proponente. Não havendo mais manifestações, a proposta de Moção é encaminhada 388 
para votação e aprovada com 2 abstenções. Nesse momento, professor Dácio passa a condução 389 
da Mesa para professora Paula de Mello. Ela passa a palavra para a secretária-geral, Soraya, que 390 
relembra que, para essa continuação, o Conselho deverá deliberar sobre a escolha do novo 391 
representante da comunidade civil, uma vez que o mandato da conselheira Maria Elisa encerrar-392 
se-á no dia 29 de setembro. Sobre esse assunto, professor Luis Paulo Scott informa que o 393 
candidato Deivison Mendes Faustino abriu mão de sua candidatura por motivos pessoais. 394 
Realizam-se, então, as apresentações dos demais candidatos: Helio Dias, Maria do Carmo 395 
Romeiro, Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos e Rodolfo Fernandes More. Por fim, 396 
encaminha-se para votação secreta. Em apuração, verificam-se 4 votos para Helio Dias, 8 votos 397 
para Maria do Carmo Romeiro e 16 votos para Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, que, 398 
portanto, é reconduzida para mais um mandato. Com a palavra, Maria Elisa parabeniza a Reitoria 399 
e equipe pela democracia e transparência da Direção da Universidade, o que ressalta não ser algo 400 



 

10 

 

comum. Afirma ter aprendido muito com os conselheiros e solicita-lhes que, ao utilizarem-se de 401 
acrônimos para mencionar as áreas da UFABC, expliquem a que tais acrônimos referem-se, uma 402 
vez que a interpretação torna-se complicada para aqueles que não estão inseridos na 403 
Universidade. Professora Paula de Mello agradece a conselheira e retoma a palavra à Soraya, que 404 
relembra ser necessária, também, a escolha da Presidência da Comissão Organizadora 405 
responsável pela realização da pesquisa de opinião não vinculante para reitor e vice-reitor. Então, 406 
ela elenca os membros da Comissão: a) docente do CECS indicado pelo ConsUni: Luiz 407 
Fernando Grespan Setz; b) docente CMCC indicado pelo ConsUni: Jerônimo Cordoni Pellegrini; 408 
c) docente CCNH indicado pelo ConsUni: Graciela de Souza Oliver; d) docente indicada pela 409 
Associação dos Docentes da Universidade Federal do ABC (ADUFABC): Fernanda Graziella 410 
Cardoso; e) técnicos administrativos indicados pelo ConsUni: José Carlos da Silva e Antonio 411 
Celestino Freitas; f) técnico administrativo indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores das 412 
Universidades Federais do ABC (SinTUFABC): Henrique de Abreu Piccolo; g) discente de 413 
graduação indicada pelo ConsUni: Ana Carolina Soares Ribeiro; h) discente de pós-graduação 414 
indicada pelo ConsUni: Beatriz Soares Benedito e i) discente de graduação ou de pós-graduação, 415 
indicado, em conjunto, pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e pela A Associação dos 416 
Pós-graduandos da UFABC (APG): Eduardo Habyak de Freitas. Em discussão, são indicados 417 
para a Presidência Henrique de Abreu Piccolo, Jerônimo Cordoni Pellegrini e José Carlos da 418 
Silva. Prossegue-se, então, à votação, em que se decide pela Presidência de professor Jerônimo 419 
Cordoni Pellegrini, com 22 votos, 2 votos para José Carlos da Silva, 1 voto para Henrique de 420 
Abreu Piccolo e 3 abstenções. Expediente: Minuta de Resolução que dispõe sobre a reserva de 421 
vagas para refugiados. O pró-reitor adjunto de assuntos comunitários e políticas afirmativas, 422 
Sílvio, passa a palavra para professor José Blanes para apresentação do assunto. Professor Blanes 423 
explica estar instalada, no mundo, uma crise de migrações forçadas por motivos dos mais 424 
variados: conflitos armados, massivas violações dos direitos humanos e questões ambientais. 425 
Informa haver, em 2017, cerca de sessenta milhões de pessoas nessa situação, dentre as quais 426 
vinte e dois milhões são refugiadas. Acrescenta que refugiados são as pessoas forçadas a migrar 427 
por conta de conflitos que atingem seus países. Considerando esse cenário, afirma entender que a 428 
Universidade esteja atuando de forma apropriada. Afirma que a CVSM, por meio de um 429 
convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) já realiza 430 
trabalhos nesse escopo. Ressalta que dez universidades já permitem esse acolhimento em seus 431 
cursos de graduação e que a proposta está em acordo com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 432 
que criou o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Salienta que a ideia dessa 433 
Resolução partiu do reitor, professor Klaus que, após a participação em uma reunião da Andifes, 434 
retornou ao campus e reuniu os membros da CVSM e os pró-reitores para trabalharem o 435 
documento. Acrescenta que a Comissão de Políticas Afirmativas (CAf) discutiu o assunto em 436 
duas reuniões, aprovando o documento em junho. Por fim, elenca os pontos mais importantes da 437 
proposta e se coloca à disposição do Conselho. Sílvio complementa que a ProAP apoia a 438 
proposta e não acredita que ela comprometa os outros auxílios oferecidos pela Universidade. Em 439 
discussão, diversos conselheiros parabenizam a proposta e ressaltam sua importância. Alguns 440 
conselheiros manifestam preocupação acerca dos documentos de identificação dos solicitantes de 441 
refúgio, citando caso em que um aluno da pós-graduação nessa condição causou graves 442 
problemas à Universidade, chegando a cometer crimes e atos de violência dentro do campus. 443 
Acrescentam que, pelo fato de o aluno ainda não possuir documentação, foi informado à 444 
Universidade que a polícia nada poderia fazer a respeito. Ainda, sugere-se que seja disposto na 445 
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Resolução que refugiados deverão se abster de questões políticas. Professor Blanes argumenta 446 
que há pessoas mal intencionadas em todos os ambientes e já ocorreram casos de violência que 447 
não envolviam refugiados. Ainda, quanto à sugestão de se dispor que os refugiados devem se 448 
abster de questões políticas, expõe não ser possível, uma vez que a Constituição Federal de 1988 449 
garante a liberdade de expressão a todos. Em meio às discussões, são realizadas as seguintes 450 
propostas: 1) alteração da redação do Art. 1º para: “Reservar para cada curso interdisciplinar, por 451 
campus e turno de oferta anual pela UFABC, 2 vagas para refugiados e solicitantes de refúgio no 452 
processo seletivo de ingresso na Graduação.” Acatado; 2) no Art. 9º, alteração da redação do 453 
caput para: “Em havendo alteração no status jurídico do refugiado ou do solicitante de refúgio, 454 
tão logo este esteja ciente dessa alteração, deverá comunicar à Universidade o mais breve 455 
possível.” e supressão do parágrafo único. Acatado e 3) no Art. 11, alteração da redação para: 456 
“Não ocorrendo o preenchimento das vagas, nos termos do artigo 5º, parágrafo  1º, essas deverão 457 
ser disponibilizadas aos solicitantes de refúgio e refugiados em geral.” Acatado. Diante do 458 
acolhimento das propostas, a área demandante solicita a promoção do item à Ordem do Dia. 459 
Secundada, a proposta é encaminhada para votação e aprovada com 2 votos contrários. 460 
Novamente em discussão, são realizadas duas propostas acerca da documentação exigida para o 461 
ingresso: a) inclusão de um artigo com a seguinte redação: “As solicitações de ingresso de alunos 462 
refugiados serão protocolizadas mediante requerimento e apresentação de cédula de identidade 463 
expedida pela Polícia Federal e deverão ser encaminhadas à CER para análise, seleção e 464 
decisão.” e b) não inclusão do artigo e emissão de uma Recomendação ao Conselho de Ensino, 465 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) para que estabeleça, no Edital de Ingresso, os documentos 466 
necessários aos solicitantes de refúgio para ingresso nos cursos de graduação da UFABC. A área 467 
demandante se manifesta favoravelmente à proposta “b”. Secundadas ambas as propostas, 468 
encaminha-se à votação. Em votação, a proposta “b” é aprovada com 22 votos favoráveis e 3 469 
votos favoráveis à proposta “a”. Não havendo mais manifestações, o documento com alterações 470 
é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Minuta de resolução que institui a 471 
Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. Professor Alexandre Kihara apresenta o 472 
documento, afirmando que começou a ser discutido no início do ano passado, tendo sido 473 
aprimorado ao longo do tempo. Ressalta que a proposta, em suma, transfere o registro acadêmico 474 
dos cursos de aperfeiçoamento e especialização para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), 475 
uma vez que, atualmente, o registro não é centralizado. Por fim, afirma que, ao final da 476 
Resolução, é sugerido que a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CAE) tenha 477 
noventa dias para elaborar seu Regimento-Geral para criação e funcionamento dos cursos, que 478 
deverá ser apresentado ao ConsEPE. Em discussão, comenta-se que o Regimento-Geral da 479 
UFABC, no inciso II do Art. 4º, dispõe que compete ao ConsUni “aprovar a criação e a extinção 480 
de cursos sequenciais, de especialização, de graduação e de pós-graduação stricto sensu”, no 481 
inciso II do Art. 6º, dispõe que compete ao ConsEPE “aprovar os currículos dos cursos 482 
sequenciais e dos cursos de graduação, propostos pelos Conselhos dos Centros” e, no inciso VII 483 
do Art. 9º, dispõe que compete aos Conselhos de Centro “emitir pareceres, no seu âmbito, 484 
projetos pedagógicos de cursos de especialização”. Argumenta-se ser importante que a 485 
Resolução respeite o papel dessas três instâncias no processo de criação dos cursos de 486 
especialização e aperfeiçoamento. Em seguida, sugere-se que o parágrafo único do Art. 1º seja 487 
transformado em Art. 2º e que, quanto à composição da CAE sejam realizadas as seguintes 488 
alterações: (I) que sejam retiradas as representações dos Conselhos Técnico-Científicos da 489 
Agência de Inovação da UFABC (InovaUFABC) e do Núcleo de Tecnologias Educacionais 490 



 

12 

 

(NTE); (II) que seja incluída uma representação docente, titular e suplente, indicada pelo 491 
ConsEPE e (III) que seja incluída uma representação docente, titular e suplente, indicada por 492 
cada um dos três Conselhos de Centro. Nesse momento, professor Roberto Venegeroles solicita 493 
Questão de Ordem, afirmando que vem sendo constantemente difamado por conselheiros 494 
discentes do ConsUni em redes sociais. Explica que, em reunião anterior, a conselheira Isis 495 
Mustafá mencionou seu nome e de outros dois docentes, afirmando que deveriam “tomar 496 
vergonha na cara”, pois teriam votado contra a pesquisa de opinião para a escolha de reitor e 497 
vice-reitor, o que alega ser uma informação falsa. Acrescenta que, nesse momento, o conselheiro 498 
Max Fuhlendorf postou na página da UFABC no Facebook outra mentira a seu respeito, dizendo 499 
que ele propôs a inclusão de um artigo, na Resolução que dispõe sobre a reserva de vagas para 500 
refugiados e solicitantes de refúgio, buscando proibir alunos refugiados de qualquer 501 
manifestação política. Após a leitura da postagem, o conselheiro Max Fuhlendorf explica que a 502 
postagem não se refere ao professor Roberto e que, inclusive, em resposta a uma pergunta de 503 
outro discente, publicou o nome do docente a quem a postagem se refere. Professor Dácio 504 
informa que a manifestação será registrada e solicita que os conselheiros mantenham o bom 505 
relacionamento e o bom trato entre si. Findas as discussões acerca da Questão de Ordem, 506 
verifica-se o término do quórum. Assim e como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 507 
palavra, o presidente agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 17h42, informando que 508 
a discussão do item 2 do Expediente, “Minuta de resolução que institui a Comissão de 509 
Aperfeiçoamento e Especialização” será transferida para a III sessão ordinária do ConsUni, a ser 510 
realizada em 3 de outubro de 2017. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe 511 
da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva e Daniely Dias 512 
Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração da Divisão de Conselhos, em conjunto 513 
com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo 514 
presidente, Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 515 
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