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Aos 16 dias do mês de março do ano de 2021, no horário das 14h, remotamente por meio de 1 

videoconferência, realiza-se a I sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 2 

Universidade Federal do ABC (UFABC) do ano 2021, previamente convocada e presidida pelo 3 

magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: Wagner 4 

Alves Carvalho, vice-reitor; Acácio Sidinei Almeida Santos, pró-reitor de Assuntos Comunitários 5 

e Políticas Afirmativas; Armando Caputi, representante docente do Centro de Matemática, 6 

Computação e Cognição (CMCC); Beatriz Baria Vieira, representante discente de graduação; 7 

Carlos da Silva dos Santos, representante docente do CMCC; Charles Morphy Dias dos Santos, 8 

pró-reitor de pós-praduação; Cláudia Regina Vieira, representante docente do Centro de Ciências 9 

Naturais e Humanas (CCNH); Fernanda Graziella Cardoso, pró-reitora de Graduação; Geovane 10 

Oliveira de Sousa, representante técnico-administrativo; Giorgio Romano Schutte, representante 11 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Glenda 12 

Lorena Mezarobba, membro da comunidade civil; Itana Stiubiener, representante docente do 13 

CMCC; Jair Donadelli Junior, representante suplente docente do CMCC; José Fernando Queiruga 14 

Rey, representante docente do CECS; Júlia Clauson, representante suplente discente de graduação; 15 

Laura Passarella Carajoinas, representante discente de graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor 16 

de Extensão e Cultura; Lucas Faustino de Oliveira, representante discente de graduação; Marcelo 17 

Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Marcelo Furlin, membro da comunidade civil; Maria Gabriela 18 

S. M. C. Marinho, vice-diretora do CECS; Mônica Schröder, pró-reitora de Planejamento e 19 

Desenvolvimento Institucional; Otto Müller Patrão de Oliveira, representante docente do CCNH; 20 

Raquel Vecchio Fornari, representante docente do CMCC; Rayssa Saidel Cortez, representante 21 

discente de pós-graduação; Ricardo J. Andrade, representante técnico-administrativo; Roberta 22 

Kelly Amorim de França, representante técnico-administrativo; Rodrigo de Freitas Bueno, 23 

representante docente do CECS; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Sara Cid Mascareñas Alvarez, 24 

pró-reitora de Administração; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de Pesquisa; Vanessa Elias de 25 

Oliveira, representante docente do CECS. Ausências justificadas: Ana Paula Romani, 26 

representante docente do CECS. Ausentes: Alberto Sanyuan Suen, representante docente do 27 

CECS; Eduardo Guéron, representante docente do CMCC; Fernando Luiz Cássio Silva, 28 

representante docente do CCNH; Gustavo Martini Dalpian, representante docente do CCNH; 29 

Gustavo Morari do Nascimento, representante docente do CCNH; Luciana Zaterka, representante 30 

docente do CCNH; Renata Silva, representante técnico-administrativo. Não votantes: Daniel 31 

Pansarelli, secretário-geral; Bianca Barboza Bertolotto, representante suplente discente de 32 

graduação; Carolina Moutinho Duque de Pinho, docente do CECS; César Augusto João Ribeiro, 33 

representante suplente docente do CCNH; Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de Extensão e 34 

Cultura; João Paulo Gois, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Mariana Ohara Morita Abreu, 35 

representante suplente discente de graduação; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor 36 

adjunto de Pesquisa; Tatiana Lima Ferreira, pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e 37 

Políticas Afirmativas; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, chefe de gabinete da Reitoria; 38 

Wesley Góis, pró-reitor adjunto de Graduação. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, 39 

chefe da Divisão de Conselhos, Fabiana Vallini, secretária executiva e Katia Tonello 40 
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Semmelmann, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 41 

presidente abre a sessão às 14h04, lamentando as mais de 275 mil mortes provocadas pela Covid-42 

19 e justificando a convocação desta reunião. Esclarece que o processo eleitoral para os novos 43 

representantes nos Conselhos Superiores, encerrado recentemente, não obteve candidatos docentes 44 

suficientes para as representações do CCNH e do CMCC. Tais vacâncias afetam a composição 45 

qualificada do ConsUni que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 46 

(LDB), Lei, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina a composição de 70% de 47 

representação docente. Em consulta à Procuradoria Jurídica da UFABC, entendeu-se que a melhor 48 

maneira de sanar essa situação seria a convocação desta sessão para que o Conselho deliberasse 49 

sobre normas transitórias para o preenchimento das vacâncias. Sugere-se a realização de uma 50 

eleição extraordinária para que as vagas sejam preenchidas, por um período complementar, até que 51 

a próxima eleição regular seja efetuada, em 2022. Sugere, também, que essa eleição extraordinária 52 

seja realizada juntamente com a eleição para as representações discentes que tiveram seus 53 

mandatos díspares, uma vez que os alunos tomaram posse alguns meses depois do previsto, devido 54 

às intercorrências ocorridas no processo eleitoral do ano passado. O presidente dá algumas 55 

orientações acerca da reunião e aproveita a ocasião para comunicar que após as deliberações do 56 

Expediente, se o Conselho considerar pertinente, poderá nomear a Comissão Eleitoral que será 57 

responsável pelas eleições extraordinárias e que ao final da reunião será feita a leitura de uma 58 

Moção de Apoio à manutenção do descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento 59 

Científico e Tecnológico (FNDCT). Expediente: Minuta de Ato Decisório que estabelece o 60 

preenchimento provisório de vagas de representante docente no ConsUni até a realização de 61 

eleições extraordinárias em 2021. O relator da matéria, Daniel Pansarelli, inicia a apresentação 62 

informando que a composição dos Conselhos Superiores está descrita no Estatuto da UFABC e 63 

que, por força de Lei, este Estatuto é aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 64 

Esclarece que a minuta de Ato Decisório está baseada tanto no Estatuto, quanto no Art. 56 da LDB, 65 

o qual estabelece que os Conselhos Superiores deliberativos necessitam de um percentual mínimo 66 

de 70% de representantes docentes. Nestas circunstâncias, ressalta que este Ato Decisório visa à 67 

resolução do problema identificado neste momento, a fim de garantir a composição do ConsUni 68 

para as próximas reuniões. Detalha o documento, apontando  que o Art. 1º indica a ordem de 69 

indicação dos representantes docentes para o preenchimento provisório do ConsUni: na alínea “a”, 70 

considerando a eleição recém realizada e homologada pela Comissão Eleitoral, torna os suplentes 71 

de um Centro no próprio Conselho Universitário, provisoriamente titulares e, na alínea “b”, como 72 

mostrar-se-á necessário, preenche as vagas remanescentes pelos representantes titulares do Centro 73 

no mandato atual. Esclarece que tal composição perdurará somente até a conclusão da eleição 74 

extraordinária que deve ser concluída no prazo máximo de 90 dias, como determina o Art. 2º. Em 75 

discussão, são levantados os seguintes pontos: 1) questiona-se a desproporcionalidade entre as 76 

representações dos Centros, visto que o CECS possui o maior número de docentes na UFABC e 77 

sugere-se que uma das vagas remanescentes seja ocupada pela próxima chapa mais votada do 78 

CECS na eleição recém finalizada; 2) sugere-se que, futuramente, o Estatuto da UFABC seja 79 

revisto a fim de sanar a desproporcionalidade entre as representações; 3) questiona-se qual será o 80 

procedimento para o preenchimento das vacâncias, caso os representantes titulares do mandato 81 

atual não aceitem permanecer como conselheiros até a finalização da eleição extraordinária; 4) 82 

solicita-se que a representatividade igualitária entre os Centros seja mantida a fim de se manter a 83 

democracia nos Conselhos Superiores; 5) sugere-se no Art. 1º, a adição de 2 alíneas com o seguinte 84 

texto: “c) pelos membros suplentes do próprio Centro, do mandato 2019-2021 no ConsUni” e, “d) 85 

pelos membros titulares e, em seguida, suplentes dos mandatos anteriores do ConsUni, a começar 86 

pelos mandatos mais recentes”; 6) sugere-se a inversão das alíneas “a” e “b” do Art. 1º, para que 87 

os membros do atual mandato sejam priorizados; 7) questiona-se com qual porcentagem de 88 

representatividade docente o ConsUni ficou após a eleição recém realizada e por quantas reuniões 89 
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essa composição singular perduraria; 8) questiona-se se, dentro da proposta de aumento da 90 

representatividade nos Conselhos, foi considerada a hipótese de representação dos trabalhadores 91 

terceirizados como membro da comunidade civil externa. Em esclarecimento aos pontos 92 

levantados, o relator atenta para que a situação atípica que nos encontramos não seja utilizada para 93 

a discussão de assuntos complexos e sugere a manutenção do documento como foi apresentado, 94 

sem prejuízo de que outras reuniões sejam marcadas para a deliberação desses temas tangentes 95 

igualmente importantes. Quanto ao procedimento para o preenchimento das vacâncias, caso os 96 

representantes titulares do mandato atual não aceitem permanecer como conselheiros até a 97 

finalização da eleição extraordinária, o relator esclarece que, de acordo com o parágrafo único do 98 

Art. 1º, caso necessário, será utilizado como critério o docente com o maior tempo de exercício na 99 

UFABC, dentre a lista de conselheiros do presente mandato, até que as vacâncias sejam 100 

preenchidas. Acata a sugestão de adição das alíneas “c” e “d” no Art. 1º. Quanto à sugestão de 101 

inversão das alíneas “a” e “b”, acredita que com a adição das 2 novas alíneas, a inversão não seria 102 

apropriada, visto que haveria disparidade na ordem de indicação dos membros quanto às 103 

legislaturas, ademais, não considera conveniente que os conselheiros legislem sobre a prorrogação 104 

do próprio mandato. Esclarece que o ConsUni ficou com apenas 63% de representatividade 105 

docente que esta composição atípica sugerida pela minuta perduraria somente para a I sessão 106 

ordinária do ConsUni, para a II sessão ordinária, o Conselho já estaria com os novos membros 107 

eleitos na eleição extraordinária. Acerca da hipótese de representação dos trabalhadores 108 

terceirizados como membro da comunidade civil externa, entende que seria possível tal proposta, 109 

porém, reitera que esta discussão não cabe neste momento. Após alguns esclarecimentos acerca 110 

do Estatuto da UFABC, o relator sugere a promoção do item à Ordem do Dia, entendendo que as 111 

discussões acerca do documento estão suficientemente amadurecidas. A Mesa acata a proposta de 112 

encaminhamento e coloca em votação a promoção do item. Não havendo manifestações contrárias, 113 

a minuta de Ato Decisório é promovida à Ordem do Dia por unanimidade. Em continuidade às 114 

discussões, os conselheiros defendem a inversão das alíneas “a” e “b” por considerarem mais 115 

oportuna e justificam que a prorrogação do próprio mandato seria por um curto período. O 116 

presidente, portanto, coloca em votação a Proposta 1 que mantém a ordem original do texto e a 117 

Proposta 2 que sugere a inversão das alíneas “a” e “b”. Em votação, são computados 22 votos para 118 

a Proposta 1, 5 votos para a Proposta 2 e 3 abstenções. O presidente declara a manutenção da 119 

ordem original das alíneas. Não havendo mais pontos a serem discutidos, o presidente, consignadas 120 

todas as propostas acatadas e aprovadas, coloca o documento em votação. Ato Decisório aprovado 121 

com 1 voto contrário, declarado pelo conselheiro Giorgio Romano Schutte, e 1 abstenção. O 122 

presidente destaca que esta é uma discussão bastante inusitada de um caso omisso dos Regimentos 123 

Internos e do Estatuto da UFABC e que, oportunamente, tais regulamentos podem e devem ser 124 

revistos pelos Conselhos. Minuta de Ato Decisório que estabelece a realização de eleições 125 

extraordinárias para composição dos Conselhos Superiores em 2021. O relator, Daniel Pansarelli, 126 

explica que a proposta tem como objetivo estabelecer eleições extraordinárias dos Conselhos 127 

Superiores para preenchimento de vagas de representação docente e discente, em virtude de 128 

excepcionalidades ocorridas nas eleições de 2019, bem como o não preenchimento de algumas 129 

vagas docentes, na eleição de 2021. Destaca que a proposta estabelece um período de mandato 130 

reduzido para aqueles que forem eleitos nas eleições extraordinárias, uma vez que, embora devam 131 

tomar posse em datas posteriores às normalmente praticadas, deverão terminar seus mandatos 132 

juntamente com aqueles que já estão em curso, visando a normalizar o processo eleitoral. Em 133 

discussão, nenhuma observação é realizada sobre a minuta. Diante disso, o presidente sugere a 134 

promoção do documento à ordem do dia. Não havendo objeções a essa sugestão, o documento é 135 

promovido à Ordem do Dia por unanimidade. Na Ordem do Dia, o presidente abre a palavra 136 

novamente para discussão. Não havendo manifestações, o presidente coloca o documento em 137 

votação. Aprovado por unanimidade. O presidente agradece a todos e exalta a importância da 138 
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aprovação desse documento para a manutenção do processo democrático de escolha das 139 

representações da comunidade UFABC, no âmbito dos Conselhos Superiores. Na oportunidade, 140 

informa que se faz necessária a nomeação da Comissão Eleitoral que conduzirá a eleições 141 

extraordinárias, que acaba de ser aprovada. O secretário-geral, Daniel Pansarelli, procede à leitura 142 

dos membros indicados, sendo: representante da Secretaria-Geral, Fátima Crhistine Silva, que 143 

exercerá a presidência da comissão; representante do NTI, Edgard de Oliveira Nogueira; 144 

representante docente do CCNH, Célio Adrega de Moura Júnior; representante docente do CMCC, 145 

Márcio Fabiano da Silva; representante discente de pós-graduação, Izabela Loner Santana; e 146 

representante discente de graduação, Reinilson dos Anjos Camara Filho. O presidente destaca que 147 

a composição indicada tem como base a comissão eleitoral que conduziu as eleições ordinárias de 148 

2021 e que a alocação de membros foi realizada de acordo com as necessidades da eleição 149 

extraordinária. O presidente questiona se há alguma objeção à composição proposta. Não havendo 150 

manifestações contrárias às indicações, fica nomeada a Comissão Eleitoral que conduzirá as 151 

eleições extraordinárias. O secretário-geral, Daniel Pansarelli, destaca a disposição e o trabalho 152 

dos membros da comissão ora nomeada, uma vez que já vêm de um processo eleitoral e, mesmo 153 

assim, dispuseram-se a participar das eleições extraordinárias. Minuta de Moção de Preocupação 154 

diante dos vetos presidenciais ao PLP nº 135/2020. A pró-reitora de pesquisa, Sônia Malmonge, 155 

inicia explicando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 156 

é reconhecido pela Lei Complementar nº 177/2021, normativo este que sofreu, por parte do 157 

Presidente da República, no ato de sanção, dois vetos sensíveis à eficácia da instituição, sendo 158 

eles: i) a retirada da proibição de que os recursos do FNDCT sejam alocados em reservas de 159 

contingência, fiscal ou financeira; ii) a liberação dos recursos do FNDCT colocados na reserva de 160 

contingência no ano de 2020. Explica que esses vetos ameaçam o funcionamento do FNDCT e, 161 

consequentemente, o financiamento de projetos científicos e tecnológicos importantes, ainda mais 162 

neste momento de grave crise sanitária. Diante disso, explica que a minuta de moção tem como 163 

objetivo externar a preocupação da UFABC com tal situação e defender a apreciação e rejeição de 164 

tais vetos pelo Congresso Nacional. Realiza a leitura do documento. Finda a apresentação, o 165 

presidente comenta que a discussão dos vetos está em andamento no Congresso Nacional e já há 166 

uma movimentação junto aos parlamentares para que esses vetos sejam rejeitados, o que pode 167 

garantir uma melhor recepção da manifestação em discussão. Em discussão, nenhum apontamento 168 

é apresentado pelos conselheiros. Desse modo, o presidente submete a moção à votação. Aprovada 169 

por unanimidade. Esclarecimentos acerca da suspensão das atividades presenciais na UFABC. Em 170 

virtude de o período de suspensão das atividades presenciais, em decorrência da pandemia, já estar 171 

completando 1 ano, o presidente relembra algumas medidas tomadas pela administração, no 172 

sentido de resguardar as vidas dos membros da comunidade UFABC. Destaca o ato de suspensão 173 

das atividades presenciais, que se deu prontamente à declaração de pandemia pela Organização 174 

Mundial da Saúde (OMS), e que, juntamente com outros protocolos de saúde, vem sendo 175 

fundamental no combate à crise sanitária que se arrasta até os dias atuais. Pontua o incentivo dado 176 

aos projetos de pesquisa destinados a conhecer o vírus, com intuito de subsidiar as ações internas 177 

e externas à UFABC, que demandaram um esforço orçamentário, tanto de fontes ordinárias como 178 

de fontes extraordinárias, como emendas parlamentares, por exemplo. Dados esses esforços, 179 

enfatiza a importância do monitoramento e controle de acesso aos campi, uma vez que, mesmo 180 

com a suspensão do trabalho presencial, algumas atividades, eventualmente, dependem da 181 

presença dos servidores. Nesse sentido, destaca que é imprescindível que se mantenha a mesma 182 

cautela adotada há 1 ano atrás, pois, apesar de o cenário político apontar para certa flexibilização, 183 

o que prejudica as ações de combate à pandemia, os boletins epidemiológicos emitidos pelo Núcleo 184 

de Monitoramento e Testagem da UFABC não têm apresentado nenhum indicador que justifique 185 

uma mudança de postura por parte da sociedade, tampouco da comunidade UFABC. Enfatiza a 186 

importância da vacina no combate ao vírus, destacando-a como o elemento-chave para a solução 187 
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da atual crise mundial de saúde. Destaca a importância da manutenção do distanciamento social e 188 

do uso de máscaras como as medidas pessoais mais eficazes, neste momento, até que a vacinação 189 

seja possível. Ainda, destaca a criação da ferramenta “COVIData Acompanha”, que tem como 190 

objetivo colher dados de saúde da comunidade, seja daqueles que têm frequentado os campi, seja 191 

dos que têm trabalhado remotamente. Explica que o intuito da ferramenta é monitorar e gerenciar 192 

o estado de saúde da comunidade UFABC, incentivando que todos acessem a plataforma e 193 

realizem seus cadastros. Em discussão, são realizados os seguintes comentários: 1) parabeniza-se 194 

a fala do presidente e enfatiza-se a importância de que as pessoas tomem consciência de que o 195 

acesso sem cautela aos campi oferece risco não somente a elas mesmas, mas também àqueles que 196 

têm tido maior exposição, como é o caso dos trabalhadores terceirizados, por exemplo; 2) propõe-197 

se que haja uma divulgação, com as devidas cautelas pertinentes, do número de acessos aos campi. 198 

Pontua-se, ainda, a importância de que a Reitoria verifique quaisquer casos de desrespeito àqueles 199 

que têm trabalhado pelo cumprimento das medidas de segurança no acesso aos campi, de maneira 200 

a responsabilizar qualquer conduta que configure assédio moral a esses trabalhadores. O 201 

presidente, sobre a divulgação do número de acessos aos campi, explica que se trata de um 202 

percentual muito baixo, em relação ao total de membros da comunidade UFABC. Sobre os 203 

possíveis casos de assédio moral aos trabalhadores terceirizados, explica que, embora não haja 204 

nenhuma denúncia formal sobre isso, o que acredita ser reflexo do constrangimento que tal 205 

situação gerada nesses trabalhadores, é um assunto bastante sensível e que estão sendo discutidos 206 

alguns mecanismos de ação para coibir esse tipo de conduta, que, apesar de pontual, não é 207 

compatível com o corpo social da UFABC. O vice-presidente, Wagner Carvalho, relatando uma 208 

comunicação informal sobre assédio moral que lhe fora feita, enfatiza a fala do presidente, 209 

pontuando que, embora a pandemia possa causar certo descompasso emocional nas pessoas, não 210 

se pode deixar que tal situação justifique o desrespeito ou o desacato às pessoas que, além de 211 

estarem em situação de vulnerabilidade, estão cumprindo um papel fundamental no combate à 212 

pandemia. Na oportunidade, o pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, 213 

Acácio Almeida, informa que, a Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf), por meio de um Grupo 214 

de Trabalho (GT), trabalhará no sentido de educar a comunidade UFABC sobre o tema, na busca 215 

pela igualdade de tratamento entre servidores e trabalhadores terceirizados. Com relação aos 216 

trabalhos do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC, 217 

Vitor Marchetti, coordenador do Comitê, informa que, após o decreto de ingresso na fase 218 

emergencial, emitido pelo Governo do Estado de São Paulo, foi realizada uma reunião na qual o 219 

Comitê se reuniu com representantes das entidades da UFABC, no sentido de apontar a 220 

necessidade de redução de frequentadores dos campi, acarretando tanto numa pausa no 221 

recebimento de novos projetos de pesquisa como numa diminuição do número de membros 222 

daqueles projetos que estão em andamento e são imprescindíveis aos trabalhos de combate à 223 

pandemia. Sobre esse ponto, o vice-presidente, Wagner Carvalho informa que os projetos de 224 

pesquisa diretamente relacionados ao combate à pandemia, que estejam sendo financiados pela 225 

UFABC, poderão ter os seus prazos prorrogados para que concluam suas atividades. Retomando 226 

a palavra, Vitor Marchetti, comenta que o número de pessoas que estavam indo aos campi já sofreu 227 

uma queda, todavia, ainda estão sendo analisadas as atividades que têm sido realizadas 228 

presencialmente, com o objetivo de verificar a real necessidade de que elas sejam executadas 229 

presencialmente e, assim, diminuir ao máximo essa assiduidade. Por fim, solicita que os 230 

conselheiros divulguem à comunidade tanto a importância do cadastro na plataforma “COVIData 231 

Acompanha” quanto a importância de que se evite a ida aos campi. Como nenhum dos 232 

participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a 233 

sessão às 16h41. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 234 

Conselhos, Jeanderson Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em 235 
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administração, em conjunto com a secretária-geral, Carolina Moutinho Duque de Pinho, lavramos 236 

e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 237 

 

 

 

 

Fabiane de Oliveira Alves    Jeanderson Carlos de Souza Silva 

Chefe da Divisão de Conselhos   Assistente em Administração 

    

 

 

Katia Tonello Semmelmann   Carolina Moutinho Duque de Pinho  

Assistente em Administração    Secretária-Geral 


