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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão extraordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 26 de junho de 2020, às 14h, remotamente, por meio de videoconferência. 
 

 
Expediente: 
1. Políticas institucionais de enfretamento da pandemia. 
O presidente iniciou informando que a presente sessão decorria de deliberação realizada pelo 
Conselho na última terça-feira, 23 de junho de 2020. Pontuou que as decisões que vinham sendo 
tomadas desde o início do período de exceção haviam sido pautadas em políticas já existentes 
na universidade, destacando a importância desta reunião para a formulação de novas políticas 
de gestão na UFABC, não só para o período de pandemia, mas também para o pós-pandemia. 
Passou a palavra ao conselheiro Acácio Almeida, que iniciou destacando a acentuada 
importância que os temas da inclusão social e políticas afirmativas têm ganhado nesse período 
de exceção. Comentou sobre algumas das atividades já desempenhadas pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), na tentativa de atenuar os impactos 
que as políticas afirmativas vinham sofrendo com a pandemia. O presidente complementou as 
informações prestadas tratando da realocação de recursos para atendimento de demandas 
oriundas da pandemia. Além de esclarecer acerca da criação de um Grupo de Trabalho para 
acompanhamento de questões concernentes à pandemia, dentre outros esclarecimentos. Passou-
se à apresentação das políticas de apoio às atividades remotas acadêmicas e administrativas. 
André Brandão, apresentou os pontos principais dessa atividade: i) capacitação dos docentes ao 
ensino remoto, com duração de sete semanas; ii) capacitação ferramental à plataforma Moodle 
como ambiente virtual de aprendizagem oficial da UFABC; iii) criação da função de tutor à 
distância; iv) utilização de plataformas próprias da UFBAC na gravação e transmissão de aulas 
remotas; v) criação de políticas de uso do Moodle; vi) auxílio na definição da quantidade de 
alunos por tutor. Em discussão, são realizadas algumas observações. O presidente entendeu 
como razoável a recomendação ao ConsEPE para que se definisse uma data de início do QS e 
acatou a sugestão, que também não sofreu objeções por parte do Conselho. Quanto à sessão 
conjunta proposta para o dia 07 de julho de 2020, o presidente observou que, por não ser uma 
sessão deliberativa, sua realização poderia atrasar o processo de deliberação de pautas 
importantes ao andamento do QS. Nesse sentido, o presidente propôs que a sessão conjunta 
acontecesse no dia 14 de julho de 2020. Por meio de questão de ordem, solicitou-se que primeiro 
se votasse pela aprovação ou não da realização de uma sessão conjunta, visto que não há 
consenso sobre isso. O presidente acatou a questão de ordem e encaminhou a votação dessa 
proposta. Em votação, a proposta de realização de uma sessão conjunta foi rejeitada com 18 
votos contrários, sendo que a proposta pela realização recebeu 17 votos. Retomandou-se as 
discussões sobre as medidas a serem adotadas pelo comitê para o retorno às atividades 
presenciais, o presidente explicou que essa discussão não caberia ao comitê, uma vez que sua 
natureza era técnica. Todavia, informou que as medidas as serem tomadas seriam discutidas e 
comunicadas aos Conselhos Superiores. 


