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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da I sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do ABC, 
realizada no dia 13 de abril de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de 
videoconferência. 

 
ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19 e desejou 
o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo vírus. Registrou consternação, 
solidariedade e apoio ao diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (CECS) que se encontrava em recuperação da Covid-19. No ensejo, a vice-diretora do 
CECS, Maria Gabriela Marinho agradeceu pelas inúmeras manifestações e votos de recuperação 
dirigidas ao professor Harki. 
ü O presidente apresentou e deu as boas-vindas a Carolina Moutinho Duque de Pinho que 
assumia a posição de secretária-geral da UFABC. Agradeceu a Daniel Pansarelli, que assumiu 
a chefia do Gabinete da Reitoria. 
ü Retomou a discussão acerca dos pontos que haviam ficado pendentes na primeira parte 
desta sessão. Passou a palavra à conselheira Roberta Kelly Gomes que leu a Moção de Repúdio 
aos ataques e ameaças à Professora e Pesquisadora Dra. Larissa Mies. A conselheira ressaltou 
que a nova versão fora reformulada em parceria com o conselheiro Charles Morphy. Em 
discussão, foram sugeridos alguns pontos de aprimoramento. Alguns foram acatados pela 
demandante e outros, postos em votação. Por fim, votou-se o documento como um todo. Aprovado 
com um voto contrário. Em seguida, passou-se a tratar da 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. Após leitura 
realizada pela demandante, conselheira Roberta Kelly, abriu-se para discussão. Foram 
solicitados esclarecimentos e realizadas propostas de aprimoramento. Esclarecidas as dúvidas, 
acatada a proposta de aprimoramento e findas as discussões, encaminhou-se o documento para 
votação. Aprovado por unanimidade. 
ü Antes que fosse retomada a pauta, o conselheiro Armando Caputi pediu a palavra para 
render homenagem de pesar àqueles faleceram, vítimas da pandemia, bem como a todos e todas 
que perderam entes, amigos e conhecidos. Assim, o presidente solicitou que se fizesse um minuto 
de silêncio.  
 
Ordem do Dia: 

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, mencionou que o documento recebido pelos conselheiros há cerca de 
uma semana atrás contemplava as propostas de aprimoramento realizadas na primeira parte da 
discussão, incluindo aqueles pontos os quais não haviam sido consensuados e se encontravam em 
destaque na minuta. Em discussão, foram expostos os pontos de vista e argumentos especialmente 
em relação ao Art. 2º da resolução, que tratava da abrangência dos contemplados pela pontuação 
para progressão prevista nos incisos I, II, III e IV do Art. 4º e na Tabela 5 da Resolução ConsUni 
nº 160, cuja redução seria de 100% (cem por cento). Após ampla discussão, definiu-se que seria 
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para os servidores qualificados no Anexo do Ato Decisório ConsUni nº 188 como aqueles que 
devem manter o trabalho remoto durante o Plano de retomada gradual de atividades presenciais na 
UFABC e que declarassem impedimento de prosseguirem suas atividades pelas razões elencadas 
nos incisos. Além desses, outros pontos foram acatados ou votados. Findas as discussões, o 
documento como um todo, consideradas as alterações, foi encaminhado para votação. Aprovado 
com 3 votos contrários e 6 abstenções, estas últimas declaradas por seus votantes.  

 
ü Ao final, a secretária-geral, Carolina Moutinho Duque de Pinho, lembrou a todos e todas 
que estavam abertas as inscrições para eleições extraordinárias paaara os Conselhos Superiores. 
Reforçou a importância da representação junto a essas instâncias decisórias da universidade. 
Solicitou que os conselheiros e conselheiras ajudassem a divulgar aos colegas. 
ü Por fim, Daniel Pansarelli, despediu-se de sua função como secretário-geral, desejando 
sucesso à Carolina Pinho na função.   


