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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão ordinária do 

Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 

23 de março de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 

 

Informes da Reitoria: 
 

 O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19, em meio 

uma crise social e política. Desejou o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo 

vírus e que todos que pudessem, que permanecessem em segurança.  

 No tocante à antecipação dos feriados municipais das cidades da Região do Grande ABC, 

informou que a UFABC aguardava a publicação dos decretos para exame adequado da situação 

antes da tomada de decisão. Tão logo se tivessem decisões, a comunidade seria informada. 

 Deu posse e as boas-vindas aos novos conselheiros eleitos, titulares e suplentes, 

respectivamente: discentes de pós-graduação – Sandra dos Santos Brumatti e Michelle Custódio 

Pabst; docentes do CMCC – André Mascioli Cravo e Marcelo Salvador Caetano; Armando 

Caputi e Marcus Antônio Mendonça Marrocos; docentes do CECS – Ângela Terumi Fushita e 

Miguel Said Vieira; Cristina Froes de Borja Reis e Vanessa Lucena Empinotti; Gilberto Marcos 

Antonio Rodrigues e Francisco de Assis Comarú; Gilberto Maringoni e Juliana Daguano; 

Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida e Rodrigo de Freitas Bueno; Luiz de Siqueira 

Martins Filho e Everaldo Carlos Venancio; docentes do CCNH – Claudia Regina Vieira e 

Anastasia Guidi Itokazu; Dalmo Mandelli e Marcella Pecora Milazzotto; Patrícia Dantoni e 

Karina Passalacqua Morelli Frin; técnicos administrativos – Renata Silva e Henrique de Abreu 

Piccolo; Ricardo José Andrade e Ana Lucia Geraldo; Roberta Kelly Amorim de França  e Lígia 

Lopes Gomes; Ronny Maciel de Mattos e Vanessa Elena Bomfim. Tendo em vista os dispostos no 

Ato Decisório ConsUni nº 193, Itana Stiubiener e Carlos da Silva Santos, também representam 

os docentes do CMCC. Além disso, Anastásia, Marcella e Karina, até realização de eleições 

extraordinárias, também ocupam posição como titulares pelo CCNH; Marcelo Caetano e 

Marcus, como titulares pelo CMCC. Desse modo, ficam completadas as vacâncias e atendidos 

os dispostos na Lei de Diretrizes e Bases. 

 O conselheiro Rodrigo Bueno registrou e justificou a ausência de sua companheira de 

chapa, conselheira Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida que acompanhava os últimos 

momentos de seu irmão em estado terminal, vítima da Covid-19. O presidente manifestou 

solidariedade e seus sentimentos. 

 Procedeu à escolha da nova representante da comunidade civil. Após apresentação pelos 

demandantes das indicações de Glenda Lorena Mezarobba e Hosana Meira da Silva. 

Encaminhou-se processo secreto de votação secreta, tendo o seguinte resultado: Glenda recebeu 

18 votos, Hosana, 21 votos, havendo ainda uma abstenção. Portanto Hosana Meira da Silva 

passará a ser representante externa da comunidade civil a partir da próxima reunião. O 

presidente passou a palavra a Glenda, cujo mandato se findava nesta sessão, para registrar seus 

agradecimentos. O presidente agradeceu à conselheira pela contribuição e registrou que a 

UFABC sempre terá suas portas abertas a ela. 

 Em vista da necessidade de indicações para composição da Comissão de Natureza 

Orçamentária e Administrativa (Canoa) e da Comissão de Vagas e não estando certas todas as 

indicações, o presidente sugeriu que o assunto fosse retomado ao fim da sessão. 
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Informes dos Conselheiros: 

 

 O conselheiro Luiz de Siqueira Martins noticiou acerca do lançamento do satélite 

brasileiro NanoSatC-Br2, colocado em órbita no último dia 22 no Cazaquistão. O projeto 

contou com diversos pesquisadores e leva experimentos: do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE); da parceria entre Universidade Federal de Minas Gerais (UFABC) e 

Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).   

 A conselheira Roberta Kelly França passou a palavra a Silas Silva, representante do 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUABC), que noticiou 

acerca da campanha em defesa das técnicas administrativas temporárias, visando à renovação 

de seus contratos. Também informou sobre a paralisação nacional, pela vida, pela valorização 

dos serviços públicos e contra o genocídio. Convidou a todos a participar e divulgar os eventos 

on-line. 

 O conselheiro Ricardo Andrade questionou acerca da necessidade de novas indicações 

para composição do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da 

UFABC. O presidente respondeu que essa possibilidade poderia ser verificada, embora não 

fosse uma obrigação regimental, tal como ocorre com Canoa e Comissão de Vagas. 

 O conselheiro Armando Caputi, tendo em vista o cenário atual e as consequentes 

dificuldade enfrentadas, sugeriu que se abrisse espaço nos Conselhos Superiores para lidar com 

situações que fossem diversas àquelas normalmente abordadas por essas instâncias. No ensejo, 

também comentou episódio de compartilhamento coletivo de respostas de uma prova e dos 

desdobramentos acarretados. Chamou atenção à necessidade do exercício do humanitarismo e 

da empatia em um momento atípico como o atual.  

 A conselheira Roberta Kelly França apresentou proposta de Moção de Repúdio aos 

ataques e ameaças à Professora e Pesquisadora Dra. Larissa Mies Bombardi geógrafa, formada 

pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo/ 

FFLCH-USP, onde é professora há mais de duas décadas. O ataques ocorriam em decorrência 

de suas pesquisas sobre a temática dos agrotóxicos e seus impactos no meio ambiente e na vida 

humana. Em seguida, o conselheiro Ricardo Andrade apresentou proposta de Moção de 

Preocupação com a decisão de retorno às aulas da Secretaria de Educação do Governo do 

Estado de São Paulo, neste momento que o Brasil se encontra na pior fase da pandemia e o 

Estado de São Paulo bate recordes diários de novas pessoas contaminadas e de óbitos 

decorrentes da COVID-19. O presidente agradeceu pela iniciativa de propor moções com temas 

tão relevantes. Entretanto, ponderou que as minutas poderiam ser aprimoradas a fim de que 

ficassem claros seus objetivos. Os proponentes concordaram com o encaminhamento, portanto, 

os documentos reescritos devem retornar ao exame deste Conselho na continuação desta sessão.  

  

Ordem do Dia: 

1. Relatório de Gestão 2020. 

A relatora, Sara Cid Mascareñas Alvarez, apresentou parecer da Canoa o qual apresentava 

histórico do processo e motivação de elaboração do documento, em atendimento à demanda do 

Tribunal de Contas da União às instituições públicas. Destacou pontos do relatório, justificando 

algumas ações em vista do cenário de pandemia que alterou a alocação de recursos. Por fim, 

indicou que a Canoa se manifestou favoravelmente à aprovação do presente relatório. Em 

seguida a pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional, Mônica Schröder, 

complementou as informações, destacando que excepcionalmente neste ano o prazo para 

inclusão do documento no portal do TCU foi estendido, de modo que haveria tempo hábil para 

revisão e diagramação da versão final. Em discussão, foram levantados pontos concernentes ao 
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presente documento, mas também foram feitas sugestões para inclusão e encaminhamento dos 

próximos. O conselheiro Ronei Miotto retomou fala apresentada na Canoa, quando solicitou que 

a Gestão não encerrasse as discussões acerca desse documento imediatamente após sua 

deliberação, mas que essas fossem retomadas e mantidas a fim de avaliar e planejar o futuro da 

UFABC com base nos dados reunido no Relatório de Gestão. Findas as discussões, o documento 

foi encaminhado para votação. Aprovado com 9 abstenções, sendo que o conselheiro Armando 

Caputi declarou sua abstenção.   

 

Expediente: 

1. Minuta de resolução que dispõe sobre as normas transitórias e excepcionais para 

avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão e promoção funcional 

durante o período de pandemia de Covid-19. 

O relator, Daniel Pansarelli, apresentou o documento, destacando motivação para sua 

elaboração que visava à adequação dos critérios para avaliação de pessoal docente com vistas à 

concessão de progressão e promoção funcional durante o período de pandemia de Covid-19, 

período que impunha condições excepcionais de oferta de disciplinas e execução de atividades 

de pesquisa e extensão. Percorreu artigo a artigo o documento explicando cada um. Por fim, 

destacou ponto sobre o qual não houve consenso dentre aqueles que contribuíram na elaboração 

do documento. Tratava-se do grupo que seria considerado apto a seguir os critérios: se todos os 

servidores docentes ou apenas aqueles que compunham o grupo estendido de risco. Em 

discussão, foram elencadas sugestões de aprimoramento, bem como realizadas propostas 

alternativas às apresentadas. Tendo em vista haver convergência de opiniões, restando apenas 

um ponto a ser consensado, mas também considerando o avançado das horas, propôs-se a 

promoção do item para Ordem do Dia, cuja deliberação deveria acontecer na continuação desta 

sessão, cuja data será definida com base na decisão que será tomada acerca da antecipação dos 

feriados municipais. Após votação, a promoção foi aprovada por unanimidade. O presidente 

informou que uma nova versão do documento, contemplando o que fora discutido, seria 

encaminhado aos conselheiros, juntamente com as novas versões das Moções.   


