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Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2021, no horário das 14h, remotamente por meio de 1 

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

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

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

Wagner Alves Carvalho, vice-reitor; André Mascioli Cravo, representante titular docente do 5 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Ângela Terumi Fushita, 6 

representante titular docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 7 

Aplicadas (CECS); Armando Caputi, representante titular docente do CMCC; Beatriz Baria 8 

Vieira, representante suplente discente de Graduação; Charles Morphy Dias dos Santos, pró-9 

reitor de Pós-Graduação; Cláudia Regina Vieira, representante titular docente do Centro de 10 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Cristina Froes de Borja Reis, representante titular 11 

docente do CECS; Dalmo Mandelli, representante titular docente do CCNH; Elizabeth 12 

Teodorov, representante titular docente do CMCC; Everaldo Carlos Venancio, representante 13 

suplente docente do CECS; Federico Martí da Rosa Fornazieri, representante titular discente 14 

de Pós-Graduação; Fernanda Graziella Cardoso, pró-reitora de Graduação; Gilberto Marcos 15 

Antonio Rodrigues, representante titular docente do CECS; Gilberto Maringoni, representante 16 

titular docente do CECS; Gisele Ducati, representante titular docente do CMCC; Guadalupe 17 

Maria J. A. de Almeida, representante titular docente do CECS; Gustavo Morari do 18 

Nascimento, representante titular docente do CCNH; Jair Donadelli Júnior, representante 19 

titular docente do CMCC; Laura Passarella Carajoinas, representante titular discente de 20 

Graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor de Extensão e Cultura; Leonel de Miranda 21 

Sampaio, pró-reitor adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Marcelo 22 

Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Marcelo Furlin, representante externo da comunidade civil; 23 

Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Patrícia Dantoni, 24 

representante titular docente do CCNH; Paulo de Avila Junior, representante titular docente 25 

do  CCNH; Priscila Carvalho da Silva, representante titular discente de Graduação; Renata 26 

Silva, representante titular técnico-administrativa; Ricardo José Andrade, representante titular 27 

técnico-administrativo; Roberta Kelly Amorim de França, representante titular técnico-28 

administrativa; Ronaldo Cristiano Prati, representante titular docente do CMCC; Ronei 29 

Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante titular técnico-30 

administrativa; Sandra dos Santos Brumatti, representante titular discente de Pós-Graduação; 31 

Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-reitora de Administração; Sônia Maria Malmonge, pró-32 

reitora de Pesquisa; Tatiana Lima Ferreira, pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e 33 

Políticas Afirmativas. Ausentes: Hosana Meira da Silva, representante externa da 34 

comunidade civil; Layse Hiromy Yamauti, representante titular discente de Graduação; 35 

Luciana Aparecida Palharini, representante titular docente do CCNH. Não votantes: Carolina 36 

Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; Anastasia Guidi Itokazu, representante suplente 37 

docente do CCNH; Andreia Silva, técnica-administrativa; Cristiane Otero Reis Salum, 38 

representante suplente docente do CMCC; Daniel Pansarelli, Comitê de Planejamento e 39 

Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC; João Paulo Gois, pró-reitor adjunto 40 
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de Pós-Graduação; Karina Passalacqua Morelli Frin, representante suplente docente do 41 

CCNH; Renato Mendes Coutinho, Núcleo de Monitoramento e Testagem; Rodrigo Luiz 42 

Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de Pesquisa; Vanessa Elena Bomfim, 43 

representante suplente técnico-administrativa; Wesley Góis, pró-reitor adjunto de Graduação. 44 

Apoio administrativo: Fabiana Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos, Jeanderson 45 

Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em administração da 46 

Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente abre a sessão às 14h07, com a Ordem 47 

do Dia: Deliberação sobre a mudança de fase do Plano de Retomada gradual das atividades 48 

presenciais na UFABC. O presidente esclarece que o ponto de pauta trata do próximo passo a 49 

ser dado diante da aprovação da atualização do Plano de Retomada gradual realizada na 50 

continuação da II sessão extraordinária do ConsUni, ocorrida em 19 de outubro de 2021. 51 

Passa a palavra para o representante do Núcleo de Monitoramento e Testagem, Renato 52 

Coutinho, que faz uma breve apresentação da avaliação do Núcleo acerca da mudança da Fase 53 

0 para a Fase 1 do Plano. O representante informa que foram avaliados os parâmetros que 54 

compõem o índice de risco para a mudança de Fase e que, de acordo com os critérios 55 

estabelecidos no Ato Decisório ConsUni n° 204, o Núcleo considera viável o avanço para a 56 

Fase 1. Elucida que o planejamento e as condições de implementação são adequados, já que 57 

será possível testar todas as pessoas que frequentarem os campi e, portanto, avaliar a 58 

capacidade de contenção da transmissão do vírus na UFABC, em condições de alta segurança. 59 

Apresenta alguns gráficos que indicam o risco relativo de Covid-19 na comunidade da 60 

UFABC, de acordo com os dados do 26° Boletim de Monitoramento, além da indicação de 61 

leve queda do número de hospitalizações na região. Afirma que a avaliação favorável está 62 

condicionada à implementação dos Planos de Execução locais e que ainda não há informações 63 

suficientes para se estimar os valores para avanço para as próximas fases. Com relação à 64 

vacinação, esclarece que foram utilizados estudos científicos que analisaram a eficácia em 65 

cada faixa etária e considerou-se como referência pessoas com até 59 anos que receberam 66 

duas doses da vacina. Ademais, recomenda que somente aqueles que receberam o esquema 67 

vacinal completo retornem ao trabalho presencial, facultando-se aos maiores de 60 anos 68 

permanecerem em trabalho remoto. Apresenta algumas considerações acerca das condições 69 

gerais para a mudança de Fase, informando que em muitas áreas, somente agora os Planos de 70 

Execução locais serão colocados em prática. Salienta a importância da testagem universal 71 

para todos que forem frequentar os campi, no intuito de minimizar os riscos para toda a 72 

comunidade e comunica que os procedimentos de notificação de pessoas que apresentam 73 

resultado positivo para Covid-19 está implementado e funcionando satisfatoriamente nos 74 

últimos meses. Por fim, reitera que o Núcleo de Monitoramento e Testagem avalia que há 75 

condições para avançar para a Fase 1 do Plano de Retomada. Em discussão, são levantados os 76 

seguintes pontos: 1) solicita-se esclarecimento acerca dos índices de confiabilidade dos dados 77 

apresentados; 2) solicita-se esclarecimento acerca dos casos secundários; 3) solicita-se maior 78 

frequência na divulgação dos dados coletados pelo Núcleo; 4) solicita-se que sejam 79 

divulgadas quais bases de dados estão sendo utilizadas para o cálculo do índice de risco; 5) 80 

questiona-se a capacidade de testagem do Núcleo para a Fase 1, visto o aumento do número 81 

de pessoas circulando nos campi e quais são os procedimentos adotados na comunicação do 82 

resultado dos testes realizados; 6) questiona-se qual a Portaria de criação do Núcleo; 7) 83 

enfatiza-se a urgência da tomada da decisão em pauta, corroborando-se com a condição 84 

favorável ao avanço de fase, conforme indicado pelo Núcleo de Monitoramento e Testagem. 85 

Fala esta apoiada por outros conselheiros e conselheiras; 8) discorda-se da aprovação do 86 

avanço de fase, apontando-se a necessidade de que questões prévias sejam atendidas no que 87 

diz respeito às medidas de segurança tomadas pela gestão, solicitando-se esclarecimentos 88 

antes de qualquer decisão. Em resposta aos comentários, Renato Coutinho esclarece que ainda 89 
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não existem dados e estudos suficientes realizados na comunidade para afirmar um intervalo 90 

de confiabilidade e que, com a mudança de Fase, espera-se que o Núcleo possa coletar dados 91 

mais completos, no intuito de suplementar as análises realizadas. Em relação à frequência de 92 

atualização dos dados para a comunidade, informa que as bases são alimentadas 93 

semanalmente, porém, devido à dificuldade de análise dos dados e da elaboração do Boletim 94 

Epidemiológico com as explicações e os detalhamentos necessários por parte daqueles que 95 

compõem o Núcleo, as divulgações para a comunidade são realizadas quinzenalmente. Com 96 

relação a quais bases de dados estão sendo utilizadas para os cálculos, o representante do 97 

Núcleo esclarece que estão especificadas na Nota Técnica e na Referência Bibliográfica do 98 

Relatório do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da 99 

UFABC. Para além dos pontos levantados, salienta que, além da manutenção do esquema 100 

vacinal completo, é fundamental, para a contenção de circulação do vírus, que todos sigam os 101 

protocolos de segurança estabelecidos no Plano. Com a palavra, o representante do Comitê de 102 

Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC, Daniel Pansarelli, 103 

informa que está sendo analisada a viabilidade da publicação do conjunto de dados, em tempo 104 

real, na página do Núcleo. Esclarece que, tão logo a equipe vá atualizando as bases de dados, 105 

o site seja atualizado concomitantemente. Além disso, confirma que o Boletim continuará 106 

sendo gerado quinzenalmente. Com relação aos procedimentos adotados na comunicação do 107 

resultado dos testes realizados, o representante do Núcleo esclarece que, em caso de resultado 108 

positivo, primeiramente, comunica-se a sessão de enfermagem da UFABC, posteriormente, 109 

realiza-se o contato telefônico com a pessoa e por fim, comunica-se a chefia imediata. Nos 110 

casos que o resultado é negativo, informa que o processo é um pouco mais moroso, porém é 111 

feito através do e-mail e do COVIData. Quanto à capacidade de testagem, afirma que, 112 

atualmente, são realizados cerca de 400 testes/semana, mas que o laboratório está preparado 113 

para fazer os 2 mil testes semanais estipulados na Fase 1. Quanto à documentação que 114 

regulamenta o Núcleo de Monitoramento e Testagem, informa que está determinado no 115 

próprio Ato Decisório ConsUni n° 188. Em complemento, o presidente informa que, por 116 

questão de publicidade e estabilidade, os nomes de todos os integrantes serão divulgados 117 

dentro em breve. Elucida que a composição não foi divulgada anteriormente pois o grupo foi 118 

sendo estruturado conforme a demanda foi surgindo. Acerca dos casos secundários, o 119 

presidente esclarece que os dados vão depender da análise da capacidade da UFABC de 120 

autocontrole, isto é, qual será o nível de disciplina e solidariedade suficiente de todos para 121 

tomar as medidas de proteção que são necessárias para além da vacina, como o uso correto de 122 

máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social, uma vez que, com base nos 123 

dados gerados, referentes ao nível de respeito dessas medidas e regras de ocupação dos 124 

espaços e à eficiência dos métodos adotados, será possível gerar novos índices. Pontua, 125 

todavia, que as medidas adotadas estão atreladas aos Planos de Execução locais e que, através 126 

de uma Portaria da Reitoria, foi solicitada que todas as áreas elaborassem seus Planos, na 127 

perspectiva do avanço para a Fase 1, solicitando, ainda, que as áreas se atentem às novas 128 

especificações aprovadas para o Grupo Ampliado de Risco, alterando, se necessário, seus 129 

Planos. Além disso, informa que serão geradas diferentes peças de comunicação para os 130 

diferentes públicos da UFABC: alunos, docentes, TA e trabalhadores terceirizados, além de 131 

peças específicas para áreas administrativas, laboratórios, atividades de pesquisa, entre outras. 132 

Destaca que a UFABC está com uma capacidade de testagem individual muito significativa e 133 

de altíssima qualidade, cujo método está em processo de patenteamento. Aproveita a ocasião 134 

para informar acerca de um Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação 135 

(MEC) sobre a possibilidade ou não da exigência do comprovante de vacinação, destacando 136 

que o Parecer é bastante genérico e que a gestão da UFABC está discutindo a 137 

operacionalização da apresentação desse comprovante, porém, reitera a importância de cada 138 
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servidor, aluno ou trabalhador terceirizado informar sua situação vacinal. Comunica, ainda, 139 

que no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) serão discutidos os detalhes da 140 

gestão acadêmica para a retomada das atividades presenciais e destaca que foi aprovada a Lei 141 

n° 14.218, de 13 de outubro de 2021, que estabelece que o regime excepcional de ensino 142 

remoto estabelecido em 2020, poderá ser executado até o fim do ano letivo de 2021. Informa 143 

que há uma movimentação junto ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para 144 

que essa medida seja estendida até 2022. Por fim, propõe um encaminhamento no sentido da 145 

aprovação da minuta, autorizando a mudança de fase, reforçando a importância dessa 146 

aprovação para a coleta efetiva de dados e para que a gestão acadêmica possa seguir com os 147 

planos de matrícula e de aulas para o próximo quadrimestre. Em seguida, a pró-reitora de 148 

graduação, Fernanda Cardoso, explica que o planejamento didático já está organizado, de 149 

acordo com os limites pré-estabelecidos pela Fase 1 do Plano de Retomada. Enfatiza que tal 150 

planejamento já se encontra no limite do prazo para fechamento, com previsão de matrículas 151 

de 12 a 16 de novembro de 2021, carecendo apenas da presente decisão pelo Conselho. Com a 152 

palavra, Andreia Silva, chefe dos laboratórios didáticos úmidos, registrou a preocupação com 153 

a preparação dos laboratórios para o recebimento dos alunos, cuja operacionalização também 154 

depende da decisão em pauta. Sobre as questões relativas às medidas de segurança necessárias 155 

ao avanço de fase, o presidente pontua que tais providências já foram tomadas, tendo sido 156 

adquiridos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como álcool em gel e 157 

adequação dos espaços. Lembra que o avanço de fase deve seguir regras relativas ao Plano de 158 

Execução Local de cada setor da universidade, sendo esse um condicionante do retorno 159 

presencial, o que demanda a participação do pessoal de cada área na elaboração de seus 160 

respectivos planos. Nesse sentido, destaca a importância da comunicação entre os servidores e 161 

seus respectivos chefes imediatos, uma vez que não haverá um único plano, cabendo a cada 162 

setor planejar coletivamente a sua operação, de acordo com as particularidades de suas 163 

atividades e as medidas de biossegurança pré-estabelecidas. Ressaltou, ainda, que a UFABC 164 

tem adotado medidas e cuidados para além daquilo que vem sendo praticado por outros 165 

órgãos, o que reforça o comprometimento da universidade, desde o início da pandemia, com 166 

cada decisão tomada para retorno ou permanência no trabalho remoto. Como não houve mais 167 

comentários, o presidente colocou a minuta de Ato Decisório que estabelece a mudança da 168 

Fase 0 para a Fase 1, do Plano de Retomada Gradual da UFABC em votação. Em votação, o 169 

Ato Decisório é aprovado por unanimidade. Foram solicitadas duas declarações de voto. 170 

Apesar de apontar ressalvas acerca da incerteza de dados do principal índice indicado no 171 

Plano de Retomada Gradual, o conselheiro Armando Caputi declarou seu voto favorável à 172 

matéria, destacando o cuidado e a responsabilidade demonstrados pela gestão, além da 173 

tempestividade da decisão, acreditando ser o momento mais adequado para o avanço. Em 174 

sequência, o conselheiro Ronny Mattos declarou seu voto favorável, acreditando que tal 175 

decisão se faz necessária para a UFABC, agradecendo à gestão pelos esclarecimentos 176 

prestados. Por fim, o presidente destacou a importância de que outras discussões sejam 177 

iniciadas com a maior brevidade possível, tais como as relativas ao ensino híbrido, uma vez 178 

que nem todas as disciplinas serão oferecidas presencialmente, e a discussão do teletrabalho. 179 

Informa que já existem movimentos da gestão junto a outras Instituições Federais de Ensino 180 

(IFE), no sentido de colher elementos para o início de tais debates com a comunidade, 181 

destacando a importância da opinião de cada representação na construção das decisões da 182 

UFABC. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a 183 

presença e apoio de todos e encerra a sessão às 15h48. Do que para constar, nós, Fabiane de 184 

Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Jeanderson Calos de Souza Silva e Katia 185 

Tonello Semmelmann, assistentes em administração, em conjunto com a secretária-geral, 186 
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Carolina Moutinho Duque de Pinho, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo 187 

Conselho. 188 

 

 

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 


