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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão ordinária do 

Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada nos 

dias 26 de março e 2 de abril de 2019, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da Torre I, 

do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, 

Santa Terezinha, Santo André. 

 

Informes da Reitoria 

1. O presidente, Dácio Matheus, deu posse e as boas-vindas aos novos conselheiros eleitos, 

incluindo a representante da comunidade civil, eleita por este Conselho em sua IV sessão 

ordinária de 2018. 

 

2. Solicitou indicação de uma chapa de docentes, titular e suplente, de cada Centro, para 

compor a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da 

UFABC. Após articulações, foram apresentados seguintes nomes (titular/suplente): Itana 

Stiubierner/Valdecir Marvulle (CMCC); Luciana Zaterka/Fernando Costa Mattos (CCNH); 

Vanessa Elias de Oliveira/Gerson Mantovani (CECS). 

 

3. Solicitou a indicação de 2 (dois) representantes discentes, sendo um da graduação e outro da 

pós-graduação; 1 (um) representante dos técnicos administrativos (TA);  e 1 (um) 

representante docente, todos membros do ConsUni para compor a Comissão de Natureza 

Orçamentária e Administrativa (CANOA). Após articulações, foram apresentados os 

seguintes nomes (titular/suplente): Ricardo José Andrade/Natalia Gea (TA); Fernando Luiz 

Cássio Silva/Suze de Oliveira Piza (docente); Roger Borges/Fernando Martins Ustariz 

(discente de pós-graduação); e Sara Lorena dos Santos/Lucas Roberto Paredes Santos 

(discente de graduação).  

 

4. Informou que, em atendimento à Resolução ConsUni nº 189, os conselheiros receberiam nos 

próximos dias o Relatório Quantitativo das Informações Institucionais, com conjunto de 

dados e indicadores das mais variadas áreas da UFABC a fim de subsidiar as discussões de 

um modo geral na universidade.  

 

5. Noticiou que havia sido dado início a uma série de conversas com a Fundação de Apoio 

(FAP) da Universidade de São Paulo (Unifesp) com vistas ao credenciamento de mais uma 

opção desse tipo de apoio à pesquisa e demais projetos da UFABC, além da atual Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).   

 

Informes dos Conselheiros  

1. Ronei Miotto, diretor do CCNH, trouxe a conhecimento Moção aprovada pelo Conselho do 

Centro, de preocupação sobre a debilidade da força de trabalho técnico-administrativa do 

CCNH e consequente precarização do serviço prestado. O presidente, Dácio Matheus, 

apresentou alguns esclarecimentos e enfatizou que a gestão vinha registrando, reiteradas 

vezes, no Ministério da Educação, a necessidade do aumento não apenas do quadro de 
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servidores técnicos administrativos, mas também de Funções Gratificadas (FG) e Cargos de 

Direção (CD). No entanto, não havia perspectiva para o atendimento por parte do 

Ministério.  

2. Marcelo Aversa, representante discente de pós-graduação, apresentou Moção de 

preocupação quanto ao congelamento dos valores das bolsas de pós-graduação da CAPES e 

do CNPq. Gustavo Dalpian, representante docente do CCNH, comentou alguns pontos 

enfatizando a motivação para a proposta. Após comentários de outros conselheiros e 

propostas de aprimoramento, as quais incluíram também a preocupação quanto aos valores 

das bolsas de graduação, o documento foi votado e aprovado por unanimidade. 

 

3. Leonardo Steil, pró-reitor de extensão e cultura, anunciou que nos dias 23 e 24 de abril será 

realizado o I Festival Literário da UFABC, com chamamento de autores para exporem e 

venderem seus livros, tanto da comunidade acadêmica quanto de autores da Região e 

atrações culturais. Ressaltou que a venda de livros, apenas de própria autoria, fora discutida 

com a Procuradoria Federal e autorizada mediante doação de livros de própria autoria. 

 

4. Allana Mattos dos Santos, representante discente de graduação, registrou caso ocorrido com 

uma aluna em início de gestação, que vinha sofrendo com o mal estar comum desse período, 

o que dificultava seu acesso às aulas. A orientação recebida pela aluna foi que trancasse o 

curso e retornasse após o nascimento do bebê. Paula Tiba, pró-reitora de graduação, 

mencionou dispositivos legais que tratam de estudante gestante dentre outros detalhes. 

Solicitou que nesses casos, procurem também os diretores de Centro ou mesmo a Pró-

Reitoria de Graduação para busca de uma melhor solução para a gestante. Pediu que os 

discentes contribuíssem na disseminação dessa informação. 

 

5. Cedric da Rocha Leão, representante suplente docente do CECS, apresentou uma análise dos 

dados por ele apurados acerca de índices que tratam das universidades, dentre os quais, o 

Índice Geral de Cursos (IGC), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). Alertou para os 

riscos que o ensino público federal vinha enfrentando e que a compreensão desses dados 

poderia contribuir para a manutenção da qualidade e aprimoramento daquilo que apresentou 

um desempenho abaixo do esperado. Sugeriu que fosse criada uma Comissão coordenada 

pela ProGrad para avaliação desses dados.  

 

6. Acácio Almeida, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas, noticiou que 

nos dias 24 a 26 de abril a UFABC, no campus de São Bernardo do Campo, receberá o 

Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis. Convidou a todos para participarem do 

evento. 

 

7. Gustavo Dalpian informou acerca da aprovação do edital do programa de recursos humanos 

publicado periodicamente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Também comunicou 

que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo) noticiara que pretende obrigar que todos os trabalhos 
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realizados com seus recursos venham a ser publicados de forma livre e aberta. Ressaltou a 

importância de a UFABC ter um repositório próprio para depósito de sua produção 

acadêmica e científica. Sônia Malmonge, pró-reitora de pesquisa, esclareceu que a Fapesp 

têm um grupo de trabalho (GT) composto por todas as universidades públicas do Estado de 

São Paulo para discussão concernente a dados abertos de pesquisa. Paralelamente, a UFABC 

nomeou um GT que estudou o assunto e apresentou recomendações que vinham sendo 

implementadas.  

 

8. Itana Stiubierner solicitou esclarecimentos quanto aos procedimentos adotados para o 

andamento da reunião. O presidente esclareceu que se visava à otimização do tempo das 

reuniões, por exemplo, dando celeridade à seção de informes, sempre se concedendo a 

palavra para além da exposição conforme as informações e as reações.  

 

9. Roberta Kelly Amorim de França, representante dos técnicos administrativos, solicitou que 

os esclarecimentos prestados à conselheira Allana fossem compartilhados com os demais 

conselheiros para acompanhamento. Solicitou ainda que a questão do aumento do quadro 

dos técnicos administrativos fosse levada às reuniões externas com autoridades e que os 

resultados sejam divulgados. 

 

10. Charles Morphy dos Santos, pró-reitor de pós-graduação, noticiou acerca do recebimento 

de ofício da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que 

trata do repositório de produtos de pós-graduação que vem sendo discutido pela 

comunidade. Informou acerca de cotas de demandas sociais da pós-graduação, que 

envolvem bolsas de mestrado e doutorado, que serão enviadas pela Capes em 2019. 

Anunciou que fora encaminhado pedido para bolsas em áreas estratégicas, com resposta 

prevista para 45 dias.  

 

Ordem do dia 

1. Ata da I sessão extraordinária de 2019, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019. 

  Após propostas de alteração, acatadas pela Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado com 13 abstenções.  

 

2. Ata da II sessão extraordinária de 2019, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019. 

Não havendo propostas de alteração, o documento foi encaminhado para votação e 

aprovado com 13 abstenções.  

 

3. Proposta de alteração da Resolução ConsUni nº 168, de 24 de outubro de 2016, que 

estabelece a estrutura do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE). 

  André Luiz Brandão e Janaína Gonçalves apresentaram a proposta de resolução e 

justificaram a alteração do nome do então Núcleo de Tecnologias Educacionais para 

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel), com a ida da Divisão de Idiomas – 

que passará a ser Divisão de Línguas – para o referido Núcleo. Em discussão, foram 
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levantados questionamentos quanto ao impacto das alterações. O assunto foi 

momentaneamente interrompido para deliberação sobre o item 4, da Ordem do Dia, e 

retomado a seguir. Tendo em vista que não se chegara a um consenso, o presidente em 

exercício, Wagner Carvalho, colocou em votação a possibilidade (i) de retomar as 

discussões na continuação da sessão, agendada para 2 de abril, ou (ii) retomar as 

discussões na II sessão ordinária, que ocorrerá em maio, tendo vencido a proposta (i) com 

21 votos favoráveis, 12 contrários e 1 abstenção.  

 

4. Relatório de Gestão 2018. 

  Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-reitora de administração, apresentou parecer da 

Comissão de Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa), favorável à 

aprovação do documento.  Mônica Schröder, pró-reitora de planejamento e 

desenvolvimento institucional, acrescentou que mudanças na forma de apresentação do 

documento fizeram com mais compacto e de leitura mais facilitada. Após comentários 

adicionais, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções.  

 

continuação da I sessão ordinária do ConsUni – 2 de abril de 2019 

 

 

1. Proposta de alteração da Resolução ConsUni nº 168, de 24 de outubro de 2016, que 

estabelece a estrutura do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE). 

O presidente, Dácio Matheus, retomou as discussões com os nomes pré-inscritos ao final 

da primeira parte da sessão. André Luiz Brandão e Janaína Gonçalves prestaram os 

esclarecimentos necessários. Após proposta de alteração e de encaminhamento, decidiu-se 

pela deliberação da minuta proposta, considerando as alterações acatadas pela área 

demandante e a inclusão de disposições transitórias que dispunham a necessidade de 

apresentação de um relatório no prazo de 12 meses e de uma proposta de implantação do 

Centro de Línguas no prazo de 18 meses. Estas últimas propostas foram votadas e 

aprovadas com 19 votos favoráveis, 6 contrários e 3 abstenções. Findas as discussões, o 

documento como um todo foi encaminhado para votação e aprovado com 5 abstenções. 

 

 Finda a pauta, o presidente, Dácio Matheus, apresentou algumas propostas de 

aprimoramento para condução das reuniões, com objetivo de otimizar as discussões e 

deliberações, mas também abrir espaço para debate de assuntos relevantes à UFABC. 

Acordou-se que a Secretaria-Geral trabalharia em um modelo de apresentação desses 

assuntos de modo a sistematizá-los.  

 


