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

Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada no 

dia 07 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. 

Informes da Reitoria 

1. O presidente, Dácio Matheus, falou acerca do corte de 30% na verba destinada às 

universidades e institutos federais, apontou preocupações com os possíveis impactos a partir 

do 2° semestre deste ano e previsões. Após esclarecer questionamentos, apresentou uma 

proposta de moção de preocupação. Após ampla discussão, conselheiros proponentes de 

alterações ao texto reuniram-se para construção de um documento conciliatório, que seria 

debatido ao final da reunião.  

 

2. Marcos Vinicius Pó, ex-coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

apresentou o Relatório de Autoavaliação Institucional 2019. Forneceu dados acerca da 

metodologia utilizada e resultados obtidos. Finda a apresentação, conselheiros elogiaram e 

parabenizaram o trabalho da Comissão, presidente agradeceu ao professor Marcos pelo 

período na coordenação e deu as boas vindas aos novos membros.   

3. Presidente registrou que uma Comissão de Avaliação Institucional do Ensino a Distância 

designada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) esteve avaliando o ensino a distância da UFABC durante três dias, e a nota auferida 

pela Instituição foi 5.0, nota máxima. Falou acerca dos desafios que a Universidade ainda 

tem a enfrentar nesta modalidade e agradeceu aos envolvidos pela conquista.  

4. Em atendimento aos dispostos na Resolução ConsEPE nº 130 Vanessa Sales apresentou o 

Relatório de Atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 

2018. Ao final foram realizados questionamentos e conselheiro sugeriu a inclusão de uma 

tabela com dados históricos para comparação. Demandante deu esclarecimentos e acatou a 

sugestão. 

5. Presidente solicitou indicação de um(a) docente, um(a) técnico(a) administrativo(a) e 

um(a) discente de graduação para compor o Grupo de Trabalho (GT) que tratará da 

elaboração da política de atendimento a mães e pais na UFABC. Foram indicados, titular e 

suplente, respectivamente: Aline Maxiline Pereira Oliveira e Renata Silva, representantes 

dos técnicos administrativos; Bruna Mendes de Vasconcellos e Priscila Benitez, 

representante dos docentes; e Allana Mattos dos Santos e Isabela Santos, representante dos 

discentes de graduação.  

Informes dos Conselheiros  
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1. Charles Morphy, pró-reitor de pós-graduação, informou que a professora Concepta 

Margaret Mcmanus Pimentel foi exonerada do cargo de diretora de Relações Internacionais 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na última 

sexta-feira. Até o momento não foram fornecidas informações adicionais e não se sabe quais 

impactos a decisão pode gerar sobre verbas da pós-graduação, sobretudo sobre o Capes 

PrInt, porém, assim que possível informações serão divulgadas à comunidade e na Comissão 

de Pós-Graduação (ProPG). 

 

2. Cedric Rocha Leão demonstrou preocupação com a fidedignidade dos dados fornecidos 

pela Universidade acerca do custo por aluno e pediu que as metodologias de cálculo fossem 

reavaliadas, no limite do possível. Posteriormente, falou acerca de ações que estão sendo 

propostas e debatidas pelas alunas e alunos da Universidade nas redes sociais, que objetivam 

divulgar as atividades e conquistas da Universidade para a comunidade externa.  

 

3. Ricardo José Andrade, em nome das demais representantes dos técnicos administrativos, 

pediu que, sem prejuízo aos trâmites legais, fosse acelerado o processo de contratação dos 

novos tradutores e intérpretes, objetivando diminuir a sobrecarga dos servidores e servidoras 

da UFABC e para que não haja prejuízo no atendimento aos discentes. Dácio informou que 

já foram homologados os resultados do concurso e aguardam a entrega de documentação 

pelos os aprovados. 

 

4. Ronei Miotto informou que recebeu uma Moção de solidariedade aos professores, 

funcionários e alunos da área de Humanidades da UFABC, enviada pelo professor Luis 

Alberto Peluso, e realizou a leitura do documento. Presidente agradeceu e ressaltou a 

importância dos componentes das humanidades, presentes nos projetos pedagógicos de 

todos os cursos desta universidade. Professor Ronei registrou descontentamento pelo 

tratamento recebido e condução dos trabalhos pela Mesa nesta sessão e também na anterior.  

 

5. Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa, retomou o informe do conselheiro Cedric 

acerca da importância das ações de extensão e divulgação da Universidade, pois se trata de uma 

excelente maneira de comunicação com a comunidade do entorno. Informou que, em conjunto 

com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) e Agência de Inovação, assim como qualquer 

outro setor que tenha interesse, estão sendo planejadas as atividades da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, prevista para o mês de outubro. Nesta oportunidade, vice-presidente, 

Wagner Carvalho, acrescentou que há uma proposta de convênio com o Serviço Social do 

Comércio (SESC) em andamento que prevê diversas ações de extensão e cultura a serem 

realizadas, tanto pelo SESC na UFABC quanto pela UFABC nos espaços do SESC. Trata-se de 

uma ação em colaboração com a ProEC e já está prevista para semana de recepção dos calouros 

a exibição de sessões de cinema a céu aberto, realizadas pelo SESC. 

 

6. Carlos da Silva dos Santos trouxe a conhecimento que, em conversa com um professor da 

Matemática, soube que não foi possível a disponibilização de uma bolsa de pós-doutorado a 

um candidato já selecionado, pois o sistema se encontrava bloqueado, questionou se havia 
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outros esclarecimentos da ProPG. Charles Morphy explicou que não conseguiram acesso às 

bolsas de pós-doutorado e também às novas bolsas da CAPES, o bloqueio do sistema 

ocorreu em meados do final da última semana. Explicou que não há ainda informações 

adicionais a respeito e que manterá a comunidade informada.   

 

7. Mônica Schröder, pró-reitora de planejamento de desenvolvimento institucional, deu 

esclarecimentos aos apontamentos realizados pelo conselheiro Cedric Leão acerca das 

metodologias para cálculo do custo por aluno da UFABC. Explicou que se trata de um 

método oficial e que já está sendo discutido com o Ministério da Educação (MEC), pautado 

pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - 

Andifes. Atualmente é o indicador de referência para medir o tamanho do custo das 

universidades em termos de custeio e capital. Assim, não se trata de uma escolha 

metodológica da UFABC. Conselheiro Cedric agradeceu os esclarecimentos e acrescentou 

que a Universidade tem autonomia para alterar as metodologias de documentos internos, 

como a Resolução ConsUni n°189. 

 

8. Leonardo Steil celebrou a atenção de tantos conselheiros com a relação entre a 

Universidade e a comunidade externa, porém lamentou ser necessário o atual quadro de 

ameaça às instituições públicas de ensino para que fosse compreendida a importância das 

atividades de extensão. Apontou que muitos não tiveram a oportunidade de conhecer e 

participar de tais atividades e reforça que a ProEC está de portas abertas para auxiliar e 

orientar àqueles que desejarem propor projetos de extensão e cultura.  

 

9. Dácio Matheus falou acerca do bloqueio das bolsas, conforme informado pelo professor 

Carlos, ressaltando que o processo será acompanhado, acrescentou que o mesmo ocorreu 

com bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Comunicou que esteve na CAPES semana retrasada questionando acerca das bolsas para 

educação a distância que haviam sido aprovadas, porém não liberadas. Foi informado que 

existe um compromisso de revisão desta liberação, pois há preocupação para que não sejam 

liberadas bolsas sem a garantia de manutenção para o próximo ano. Assim, previram que em 

alguns dias haverá atualizações a este respeito. 

 

10. Geovane Oliveira de Sousa informou acerca do evento realizado pelo programa de 

pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, intitulado “Laboratório Vivo de 

Inovação”, realizado nos dias 6 e 7 de maio, em que, durante a abertura e presença dos 

participantes houve um ato de vandalismo e censura. Informou que os pôsteres exibidos 

pelos estudantes foram rasgados e retirados e agradeceu à Reitoria pela rápida atuação e 

apuração do caso, assim como pelo atendimento aos representantes e coordenadores do 

projeto. Pediu que, assim que possível, a Mesa encaminhasse o resultado desta apuração. 

Presidente esclareceu que a Reitoria tomou ciência após instantes do ocorrido e 

providenciou o apoio necessário à equipe, estão sendo instauradas as apurações nas 

instâncias cabíveis e, seguindo-se os trâmites normais das apurações a comunidade será 

informada dos resultados. 
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Ordem do dia 

1. Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada nos dias 26 de março e 02 de abril de 

2019. 

  Conselheiro propôs inclusão de trecho ao documento e realizou questionamentos. Em 

vista da necessidade de consulta ao áudio pela Divisão de Conselhos (DC), o item foi 

suspenso da pauta, e secretário-geral deu esclarecimentos, também ressaltou que solicitações 

de alteração à Ata podem ser realizadas à DC anteriormente à reunião, de modo que o 

documento apresentado já esteja aperfeiçoado.  

 

2. Proposta Orçamentária 2020. 

  Sara Cid Mascareñas Alvarez relatou o assunto, apresentou histórico e metodologia de 

construção da proposta. Conselheiros realizaram diversos questionamentos, que foram 

esclarecidos pela demandante, entretanto, notou-se o avançado das horas e a necessidade de 

retomada das deliberações acerca da moção proposta no momento dos informes, de modo 

que se decidiu pela suspensão das discussões e retomada na reunião de continuação, em 14 

de maio.  

 

As deliberações acerca da moção foram retomadas e, após discussões e esclarecimentos, 

decidiu-se pela propositura de uma moção de repúdio e preocupação ao corte de 30% na 

verba orçamentaria das Instituições de Ensino Superior, que foi aprovada por unanimidade.  

Considerando o avançado das horas, acordou-se que os assuntos restantes da pauta seriam 

tratados na continuação da sessão no dia 14 de maio, às 14h, na Sala dos Conselhos. 

 


