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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 23 de junho de 2020, às 14h, remotamente, por meio de videoconferência. 
 
Informes da Reitoria 
1. O presidente esclareceu que, habitualmente, após a apresentação do relatório foi feita a 
declaração e homologação dos resultados obtidos, porém, tendo em vista a contestação, pela 
Comissão Eleitoral, do processo de votação ocorrido para os representantes discentes de 
graduação. Elencou os pontos que precisavam ser deliberados: 1) homologação da chapa para 
representante docente do CCNH no ConsUni; 2) homologação das chapas para representantes 
discentes de pós-graduação no ConsUni e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(ConsEPE); 3) nova votação para os representantes discentes de graduação no ConsUni e no 
ConsEPE. Após a consulta aos conselheiros e conselheiras, acatou-se, por unanimidade, a 
homologação do representante docente e seu suplente do CCNH no ConsUni, Otto Müller 
Patrão de Oliveira e César Augusto João Ribeiro, titular e suplente, respectivamente; dos 
representantes discentes de pós-graduação no ConsUni, Rayssa Saidel Cortez e Felipe Carvalho 
Araújo, titular e suplente, respectivamente e dos representantes discentes de pós-graduação no 
ConsEPE, Federico Martí da Rosa Fornazieri e Maria Júlia Cruz da Fonseca, titular e suplente, 
respectivamente. No tocante as demais chapas, foram realizadas discussões e esclarecimentos. 
Por fim, o presidente, colocou em votação a homologação do item 3 do relatório, sendo 
computados os seguintes resultados: nenhum voto favorável à homologação do relatório, 35 
votos favoráveis à não homologação e 2 abstenções, portanto, homologam-se os resultados das 
chapas discentes de graduação. Consideram-se eleitas as chapas vencedoras dos representantes 
discentes de graduação. Assim, o presidente deu posse: (i) aos representantes docentes do 
CCNH, Otto Müller Patrão de Oliveira e César Augusto João Ribeiroaos; (ii) aos representantes 
discentes de graduação, Lucas Faustino de Oliveira e Mariana Ohara Morita Abreu; Beatriz 
Baria Vieira e Luiza Trimer Galvão Leite; Allana Mattos dos Santos e Júlia Clauson; Laura 
Passarella Carajoinas e Bianca Barboza Bertolotto; (iii) Rayssa Saidel Cortez e Felipe Carvalho 
Araújo, titulares e suplentes, respectivamente. Elencou os nomes dos respresentantes do 
ConsEPE, a quem será dada possem nesse Conselho: Enzo Caé Freitas Cunha e Gabriela 
Almeida Brazolin; Júlia de Holanda Poletto e Caroline Bruni Colello; Vinicius Florentino 
Bastos e Priscila Carvalho da Silva; Yan Podkorytoff Ike Chícharo e João Zebinden Camali, 
titulares e suplentes, respectivamente. 

 
Ordem do Dia: 

1. Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep) referente ao exercício de 2019. Avaliação de desempenho da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2019. Autorização para 
recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação 
de apoio à UFABC no biênio 2020-2021 
O presidente esclareceu que os 3 itens referiam-se à Fundep e propôs que fossem discutidos 
em bloco. Passou a palavra à relatora Vanessa Sales que apresentou breve histórico acerca 
da parceira com a Fundep que presta apoio à UFABC desde 2009 e tem sua instituição de 



 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

2 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

origem a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), destacando alguns pontos do 
relatório referente 2019. Após discussão e esclarecimentos, o presidente encaminhou, 
individualmente, para votação 3 itens discutidos. Assim, a Ratificação do Relatório de 
Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 
2019 foi aprovada com 1 voto contrário e 1 abstenção; a Avaliação de desempenho da 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2019 foi 
aprovada com  apenas 1 abstenção; e a Autorização para recredenciamento da Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 
2020-2021 foi aprovada com apenas 1 abstenção. 

Expediente: 
2. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 182, que aprova, ad referendum, a 

prorrogação do mandato dos atuais representantes discentes de graduação e pós-
graduação no Conselho Universitário (ConsUni) e no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (ConsEPE) até a posse dos novos representantes das referidas categorias, nos 
respectivos Conselhos 
O presidente esclareceu que este Ato foi assinado ad referendum para que os mandatos das 
representações discentes de graduação e discentes de pós-graduação nos Conselhos fossem 
prorrogados até a apreciação do Relatório da Comissão Eleitoral e a homologação dos 
novos eleitos, evitando que houvesse prejuízo da representação dessas categorias no 
ConsUni e no ConsEPE, o que se tornaria danoso ao processo democrático na UFABC. 
Não havendo discussões, sugeriu-se a promoção do item à Ordem do Dia. Sem que 
houvessem oposições, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por 
unanimidade 

 
3. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 183, que autoriza, ad referendum, a Reitoria 

a efetuar a permissão de uso, excepcionalmente sem ônus, em caráter provisório, do 
Ginásio Poliesportivo localizado no Bloco E do Campus Santo André da UFABC, para a 
Prefeitura Municipal de Santo André, para fins de instalação de um hospital de campanha 
para atendimento das vítimas da Covid-19  
O presidente informou que tão logo decretou-se o estado de pandemia pelo novo 
coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo André iniciou a prospecção de 
espaços públicos, no município, com capacidade para abrigar leitos de enfermaria e de 
terapia intensiva para o tratamento da COVID-19. Justificou que o termo de permissão de 
uso do ginásio, sem ônus e em caráter provisório configurou-se em virtude da utilidade 
pública do uso a ser dado ao espaço. Destacou que foi pedido um parecer da Procuradoria 
Jurídica da UFABC para a elaboração e aprovação deste termo e a criação uma Comissão 
de Fiscalização para acompanhamento direto das benfeitorias realizadas no ginásio e 
cumprimento do termo. Em discussão, os conselheiros saudaram a iniciativa da Reitoria, 
que estava contribuindo no combate à pandemia e auxiliando toda a comunidade. Não 
havendo mais manifestações, propõem-se a promoção do item à Ordem do Dia. Promovido 
por aclamação. Sem comentários adicionais, o Ato Decisório foi votado e homologado por 
unanimidade.  
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4. Apresentação do panorama das ações e medidas tomadas pela UFABC em relação ao 
cenário de pandemia da Convid-19 (coronavírus) 
O presidente relembrou algumas medidas que já foram tomadas pela universidade desde o 
início da pandemia, parabenizando a comunidade acadêmica pelo imenso apoio e adesão a 
essas ações. Destacou que as medidas tomadas visaram a assegurar a integridade de toda a 
comunidade. Passou a palavra a Victor Marchetti, que iniciou a apresentação destacando 
que, desde a suspensão das atividades presenciais na UFABC, até a presente sessão, já se 
passaram 103 dias, e, neste período, várias medidas foram tomadas e implementadas para 
assegurar o funcionamento da UFABC, dentro das condições possíveis. Finalizada a 
apresentação, o presidente passou a palavra à Maria Carlotto, presidente da Associação dos 
Docentes da UFABC (ADUFABC), que explicou que a sua fala decorreu de uma Carta 
Aberta formulada pela ADUFABC que não foi acatada pela presidência do ConsEPE, 
quando das discussões do Quadrimestre Suplementar – QS, sob a justificativa de que a 
matéria nela contida extrapolava à discussão do QS, motivo pelo qual solicitou que o 
documento fosse lido na presente sessão. Procedeu-se à leitura da carta, enviada à 
comunidade. Em discussão. Algumas propostas foram realizadas. Após a realização dos 
esclarecimentos. Decidem, após votação, pela realização de uma sessão extraordinárias 
para o dia 26 de junho de 2020.  
 


