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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da II 

sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 14 de maio 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. 

 

Ordem do dia 

2. Proposta Orçamentária 2020. 

  Retomadas as discussões acerca do item, conselheira Mônica Schröder, pró-reitora de 

Planejamento de Desenvolvimento Institucional, prestou esclarecimentos acerca do formato 

de encaminhamento da proposta ao Ministério da Educação (MEC), mitigando preocupações 

apresentadas na última reunião deste Conselho. Após inclusões no documento, a proposta 

foi votada e aprovada por unanimidade.  

 

3. Os itens ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2018, avaliação de desempenho da Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2018 e autorização 

para recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como 

fundação de apoio à UFABC no biênio 2019-2020 foram relatados em conjunto.  

  Vanessa Sales explicou que ambos os itens estão relacionados à proposta de 

recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) para 2019/2020. 

Relatou e deu esclarecimentos acerca dos documentos encaminhados aos conselheiros e, 

após responder sobre a atuação da Fundep, as propostas são votadas, conforme segue: 

ratificação do Relatório de Gestão da Fundep referente ao exercício de 2018, aprovada com 

2 abstenções; avaliação de desempenho da Fundep referente ao exercício de 2018, aprovada 

com 2 abstenções; autorização para recredenciamento da Fundep como fundação de apoio à 

UFABC no biênio 2019 e 2020, aprovada com 1 abstenção e 1 voto contrário. Ao final, o 

ato decisório contendo ambas as aprovações foi votado e aprovado por unanimidade.  

 

4. Credenciamento da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo 

(Fapunifesp) como fundação de apoio à pesquisa na UFABC. 

  Relatores Rodrigo Cunha e Arnaldo Rodrigues realizaram esclarecimentos e 

justificaram a proposta de credenciamento de uma nova fundação de apoio à UFABC. 

Conselheiros mostram-se favoráveis e, findas as discussões, o item foi votado e aprovado 

com 1 abstenção.  

 

Expediente 
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1. Recomendação do CCNH para que o ConsUni crie o Plano de Cargos e Encargos e 

recomende ao ConsEPE a revisão da Resolução ConsEPE nº 177/2014. 

  Relator Ronei Miotto, agradeceu à Secretaria-Geral e à Mesa por atenderem às 

demandas dos conselheiros em conceder um espaço na pauta dos Conselhos para realização 

de discussões acerca de temas que não geram imediatamente atos. Então, informou que o 

ConsCCNH encaminhou uma moção ao ConsUni recomendando a revisão da Resolução 

ConsEPE n°177 e a criação do Plano de Cargos e Encargos, deu esclarecimentos acerca da 

potencial melhoria sobre procedimentos administrativos da proposta e, em discussão, 

conselheiros apoiaram a iniciativa. Acordou-se que serão tomadas providencias para o 

atendimento da demanda e na próxima sessão deste Conselho será informado o cronograma 

e andamento do processo.  

 

2. Discussão acerca do transporte universitário intercampi. 

  Vitor Marchetti falou acerca da redução da capacidade nos ônibus que realizam o 

transporte universitário intercampi, explicou que estão sendo estudadas soluções e realizadas 

conversas junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para melhoria dos 

transportes públicos na região do ABC. Comunicou que, devido às limitações apresentadas os 

ônibus deixarão de parar nos pontos entre os campi, realizando o percurso direto de um campus 

a outro, e somente realizará paradas nos Terminais Metropolitanos e na Avenida Senador 

Vergueiro a partir das 21 horas. Presidente acrescentou que serão realizadas outras conversas e 

debates na Universidade acerca deste assunto, inclusive em audiência pública, buscando ampla 

participação da comunidade acadêmica. Representante dos discentes registrou que o Diretório 

Central Estudantil (DCE) posicionou-se contrário às alterações sem que sejam garantidas outras 

maneiras dos alunos chegarem à Universidade.  

 


