
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Divisão de Conselhos/Secretaria-Geral 

 

1 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 16 de março de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 

 
Informes da Reitoria: 
 

ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19 e desejou 
o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo vírus.  
ü Explicou a motivação para a convocação da presente reunião, tendo em vista a necessidade 
de permitir que a composição do ConsUni atenda aos dispostos na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), uma vez que, findo o processo eleitoral, não se atingiu o índice de 70% na composição 
deste Conselho. Além disso, considerando as decisões acerca da posse dos representantes 
discentes no processo de 2020, seria preciso oficializar que o próximo mandato seria equiparado 
aos demais. 
ü Informou que, após serem tratados os itens constantes na pauta, seria apresentada uma 
proposta de Moção de Preocupação referente aos vetos presidenciais ao PL nº 135/2020. Também 
ao final da sessão seriam apresentadas algumas atualizações no tocante à manutenção da 
suspensão das atividades presenciais. 
 
Expediente: 
1. Minuta de Ato Decisório que estabelece o preenchimento provisório de vagas de 

representante docente no ConsUni até a realização de eleições extraordinárias em 2021. 
O secretário-geral, Daniel Pansarelli, explicou o contexto que motivou a elaboração do 
documento, sendo o principal deles a necessidade de adequação da composição do ConsUni 
à LDB que, em vista de não ter havido inscrições docentes suficientes para representação do 
CCNH e do CMCC, na última eleição, fez com que o percentual de 70% de docentes neste 
Conselho não fosse atingido a partir do fim do mandato dos atuais conselheiros. A proposta 
de Ato Decisório visava a estabelecer critérios para o preenchimento provisório dessas vagas, 
até que eleições extraordinárias fossem realizadas. Em discussão, foram feitas propostas 
alternativas aos critérios estabelecidos, ficando definida a proposta original, acrescidas de 
novas duas possibilidades, a fim de assegurar que houvesse representação docente suficiente 
em diversos cenários. Findas as discussões, o presidente propôs a promoção do item à Ordem 
do Dia. Aprovada a promoção por unanimidade. Não havendo comentários adicionais, 
encaminhou-se o documento para votação, consideradas as alterações aprovadas. Aprovado 
com 1 voto contrário e 1 abstenção. 
 

2. Minuta de Ato Decisório que estabelece a realização de eleições extraordinárias para 
composição dos Conselhos Superiores em 2021. 
O secretário-geral, Daniel Pansarelli, apresentou a minuta que dispõe sobre a realização de 
eleições extraordinárias, apresentou as vagas a serem preenchidas, bem como explicitou as 
datas de início e fim dos mandatos, de modo que fossem equiparados aos demais. Não havendo 
dúvidas ou propostas de aprimoramento, o presidente sugeriu a promoção do item à Ordem 
do Dia. Aprovada a promoção por unanimidade. Não havendo comentários adicionais, o 
presidente encaminhou o documento para votação. Aprovado por unanimidade.  
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ü Tendo em vista a provação da realização de eleições extraordinárias, o presidente 

encaminhou para retificação do Conselho a proposta de Comissão Eleitoral que cuidará do 
processo, sendo:  

• representante da Secretaria-Geral: Fátima Crhistine Silva 
• representante do NTI: Edgard de Oliveira Nogueira  
• representante docente do CCNH: Célio Adrega de Moura Junior 
• representante docente do CMCC: Márcio Fabiano da Silva 
• representante discente de pós-gradução: Izabela Loner Santana 
• representante discente de graduação: Reinilson dos Anjos Camara Filho. 

Não havendo quem se opusesse, o presidente encaminhou a composição para votação, sob 
presidência da primeira. Aprovada por unanimidade. 

 
3. Proposta de Moção de Preocupação. 

A conselheira Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa, apresentou proposta de Moção 
de Preocupação referente aos vetos presidenciais ao PL nº 135 de 2020, Projeto de Lei que 
reconhece o FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico como 
o principal instrumento de financiamento científico, tecnológico e inovação do país. Após 
leitura do texto, destacou que os referidos vetos trariam impactos muito negativos à pesquisa 
e inovação. Nesse sentido, defendeu a apreciação e a rejeição pelo Congresso Nacional do 
“ITEM 02 do VETO 02”. Não havendo propostas de aprimoramento, o presidente encaminhou 
o documento para votação. Moção aprovada por unanimidade.   
 

4. Atualizações sobre a manutenção da suspensão das atividades presenciais. 
O presidente Dácio Matheus, tendo em vista o agravamento da pandemia, o aumento 
exponencial do número de mortes registradas diariamente e o elevado índice de ocupação das 
unidades de terapia intensiva (UTI) da rede pública e privada, fez um apelo para que a 
comunidade universitária evitasse fortemente qualquer ida relativamente desnecessária até os 
campi da UFABC. Explicou que, embora já houvesse um baixo índice de circulação, qualquer 
presença implicava na exposição ao risco dos trabalhadores terceirizados que mantinham as 
atividades mínimas nos campi. No ensejo, houve o registro de relatos de assédio moral sofrido 
por esses trabalhadores que, ao solicitar o preenchimento de formulário de comunicação de 
acesso aos campi foram tratados de maneira agressiva e demeritória. Em vista disso, houve 
diversas manifestações em apoio aos trabalhadores, bem como o repúdio à conduta relatada 
que, embora se tratasse de casos isolados, não poderiam passar despercebidos. Nesse sentido, 
medidas seriam tomadas a fim de que a universidade cumprisse seu papel educador. Por fim, 
Vitor Marchetti, coordenador do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao 
Coronavírus da UFABC, informou que, em virtude da fase emergencial decretada 
recentemente para o Estado de São Paulo, algumas medidas que já vinham sendo tomadas, 
foram reforçadas, esperando-se manter o controle ainda maior da situação. Reforçou a 
necessidade da diminuição de presença nos campi. Com relação a isso, solicitou-se que essa 
orientação fosse amplamente divulgada, ao que o presidente concordou e compromete-se a 
dar as providências para tal. 


