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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão 

extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal 

do ABC, realizada no dia 03 de setembro 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 Roberto Matheus, justificou a ausência do vice-presidente afastado 

por assuntos particulares e convidou o conselheiro Ronei Miotto para compor a mesa. 

2. Comunicou sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020, que será 

analisado pela Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa) em sua 

próxima reunião, dando subsídios e maior entendimento ao que seria apresentado na Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

 Informes dos Conselheiros: 

 

1. O conselheiro Gustavo Dalpian solicitou inversão da pauta. Após votação, a solicitação 

foi aprovada com 2 votos contrários e 2 abstenções.  

 

Ordem do Dia 

 

1. Proposta de alteração ao calendário do ConsUni 

O presidente solicitou a promoção para o primeiro item da Ordem do Dia do item do 

Expediente que trata da proposta de alteração de calendário do ConsUni. Encaminha-se 

para votação a proposta. Aprovada por unanimidade. Após esclarecimentos, não 

havendo comentários, encaminhou-se para votação a proposta de alteração da sessão 

ordinária do ConsUni para 1° de outubro de 2019, adiando também, a data limite para a 

submissão de novos assuntos. Aprovada por unanimidade.  

 

2. Moção de preocupação às Agências Federais de Fomento à Pesquisa. 

O relator, conselheiro Charles Morphy explicou o teor da moção e os fatos motivadores 

que ensejaram sua edição. Finda a leitura, o relator informou a todos sobre uma segunda 

moção elaborada em resposta aos recentes cortes de bolsas e, manifestando extrema 

preocupação com os rumos adotados pelo Ministério da Educação (MEC) e pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O presidente 

ressaltou que a motivação para a confecção de duas moções diferentes ocorreu diante da 

relevância de cada uma delas e por demandarem ações distintas. O relator informou 

sobre ações realizadas no sentido de conter os bloqueios. Após sugestões de alterações, 

algumas das quais foram acatadas pela área demandante. A Mesa propôs, visto o 

avançado das horas, a criação de um grupo para realização das alterações que serão 
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unificadas no documento para apresentação e votação da plenária em uma continuação 

da sessão. 

 

3. Moção de preocupação sobre o programa Future-se.  

O presidente discorreu sobre o histórico que deu origem à moção em pauta e destacou a 

divulgação do projeto de lei que disciplina o Programa Future-se, foram organizados 

debates, na UFABC, nos dias 1º e 12 de agosto de 2019, para discussão da matéria junto 

à comunidade acadêmica, visando a obter subsídio de informações necessárias à 

manifestação da UFABC sobre o programa e discussão, no âmbito do ConsUni. 

Acrescentou que outras entidades também promoveram discussões sobre o tema. 

Esclareceu que o objetivo da presente sessão não era deliberar sobre a adesão ou não ao 

programa, mas, sim, sobre a posição da UFABC, diante da proposta do Governo 

Federal. Em seguida, informou que, além da moção apresentada pela Reitoria, foram 

apresentadas duas novas propostas, uma vinda do conselheiro Cedric Leão e outra do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE). O conselheiro Cedric realizou a leitura de sua 

proposta. Na sequência, a conselheira Sara Lorena leu o documento e detalhou que a 

proposta do DCE foi elaborada com a ajuda de técnicos-administrativos, discentes e 

docentes da UFABC. Em seguida, o secretário-geral, Daniel Pansarelli, fez a leitura da 

proposta da Reitoria.  Após discussões realizaram-se algumas sugestões de alterações. 

Desfeito o quórum para continuação dos trabalhos, a Mesa sugeriu a criação de um 

grupo para a unificação das sugestões apresentadas que serão apresentadas na 

continuação desta sessão.  

 


