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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da III 
sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade 
Federal do ABC, realizada no dia 17 de novembro de 2020, às 14h, realizada 
remotamente por meio de videoconferência. 

 
Informes da Reitoria: 
 

ü O presidente em exercício, Wagner Alves Carvalho, justificou a ausência do reitor, 
Dácio Roberto Matheus, que se encontrava em período de férias. No ensejo, convidou a 
conselheira Sônia Maria Malmonge para compor a Mesa. 
ü Registrou pesar pelas vítimas da Covid-19, solidarizou-se com aqueles que perderam 
amigos e parentes e desejou o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo vírus. 
Em especial, registrou pesar pelo falecimento de Adrian da Silva Ribeiro, aluno do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia, BC&T. Passou a palavra ao conselheiro Acácio 
Almeida, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas que rendeu 
homenagens ao aluno.  
ü Antes de iniciar as discussões, solicitou-se questão de ordem para esclarecimentos 
acerca do pedido de comparecimento de servidores na UFABC para entrega de documentos 
e processos. A pró-reitora de administração Sara Cid Mascareñas Alvarez ressaltou que a 
solicitação referente à Pró-Reitoria de Administração dizia respeito à necessidade de 
acesso a informações constantes em processos em posse de servidores. Informações estas 
que precisavam ser inseridas no sistema do governo em prazo determinado. Destacou que 
havia a necessidade do envio das informações, mas que essas poderiam ser encaminhadas 
digitalmente. Por fim, colocou-se à disposição para diálogo visando a encaminhamentos 
apropriados a todos. Sobre questão semelhante envolvendo servidores do Biotério, o pró-
reitor adjunto de pesquisa, Rodrigo L. O . R. Cunha, também se colocou à disposição para 
busca de solução conveniente e segura a todos, respeitando o que se vinha discutindo neste 
Conselho. O presidente informou que seria agendada uma reunião junto ao Gabinete da 
Reitoria para discussão pontual das questões levantas, a fim de buscar soluções. 

 
Ordem do Dia 
1. Plano de retomada gradual de atividades presenciais na UFABC. 

Retomando as discussões e deliberações, o presidente informou que a versão do 
documento que contemplava as alterações já aprovadas fora encaminhada aos 
conselheiros e conselheiras. Passou a palavra ao representante da área demandante, 
Vitor Marchetti, coordenador do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente 
ao Coronavírus da UFABC que deu sequência ao relato, destacando pontos que 
precisavam ser adequados, considerando as alterações que foram aprovadas, a fim de 
deixar o texto mais bem organizado. Em discussão, foram sugeridos diversos 
aprimoramentos, dentre os quais, a necessidade de explicitar aspectos dos protocolos 
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gerais e locais, especialmente no que dizia respeito ao controle da quantidade de pessoas 
presentes na universidade, que deveria ser de baixa densidade, mas também que não 
houvesse servidor sozinho no andares, tendo em vista poder ocorrer situações de 
emergência.  Enfatizou-se a necessidade de apenas serem liberados espaços físicos que 
tivessem trocas naturais de ar, dentre outros critérios. Vários outros pontos foram 
discutidos e findas as deliberações e esgotados os pontos que necessitavam de ajustes, o 
presidente encaminhou o documento como um todo para votação, consideradas todas as 
propostas de aprimoramento aprovadas ao longo de todas as reuniões. Documento 
aprovado por unanimidade. Por fim, os representantes técnicos-administrativos 
justificaram seu voto por meio da leitura de uma declaração elaborada em conjunto.  


