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

 
Informes da Reitoria: 
 

ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19 e desejou 
o reestabelecimento daqueles que foram acometidos pelo vírus.  
ü Registrou a realização de ato virtual em defesa do orçamento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Mencionou a realização e participação da UFABC 
em inúmeros outros atos em defesa da manutenção do orçamento das universidades de um modo 
geral e pelo respeito à autonomia universitária, sobretudo no que tange à escolha de seus 
dirigentes máximos.  
ü Ressaltou que o objetivo da presente sessão dizia respeito ao Plano de Retomada Gradual 
das Atividades Presenciais na UFABC, visando ao melhor planejamento das ações quando das 
mudanças do cenário epidemiológico.  
ü Em atendimento aos questionamentos encaminhados pelo Sindicato dos Trabalhadores 
das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), pediu ao pró-reitor de assuntos 
comunitários e políticas afirmativas, Acácio Almeida, que prestasse os esclarecimentos 
solicitados acerca da pesquisa das condições de trabalho dos servidores técnicos-
administrativos e dos trabalhadores terceirizados, iniciada pela ProAP e pela Superintendência 
de Gestão de Pessoas (Sugepe), ainda que fossem resultados preliminares. O pró-reitor 
informou que o prazo para respostas fora prorrogado e estava-se na fase de tabulação e dos 
resultados e em mais alguns dias já se teria o resultado final. O presidente acrescentou que tão 
logo se tenham os resultados, esses serão divulgados.     
ü Em atendimento à solicitação da Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC), 
passou a palavra à Luciana Palharini, vice-presidenta da ADUFABC, que, após parabenizar os 
responsáveis pela elaboração do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais na 
UFABC, ressaltou pontos os quais necessitavam acompanhamento, tendo em vista o cenário 
atual. Chamou atenção, dentre outras, para a necessidade de definição de critérios para 
composição dos percentuais de retorno estabelecidos no plano e a necessidade de haver 
isonomia entre as categorias. Por fim, entende que, em vista do momento atual, serão 
necessários diálogos e análises para construção da retomada. Novamente com a palavra, o 
presidente convidou a todos aqueles que ainda não o fizeram, que lessem o documento que 
sistematiza as preocupações resumidas pela professora Luciana.  
ü  Passou a palavra ao conselheiro Cedric da Rocha Leão que relatou preocupação 
levantada em reunião da plenária do curso de Engenharia de Materiais no que tange à alocação 
didática para o próximo quadrimestre, a possibilidade de estar-se em débito quanto à oferta de 
créditos que se devem ministrar e o possível descumprimento à Resolução ConsUni nº 183. 
Nesse sentido, sugere que referida resolução seja reavaliada em vista do cenário atual e das 
demandas para preparação de aulas remotas. O presidente agradece pela sugestão e acrescenta 
que o tema tem sido objeto de discussões em diversas instâncias, de modo que se chegue aos 
melhores encaminhamentos. 
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ü Passou a palavra à conselheira Renata Silva que, por sua vez, passou a palavra a Felipe 
Cesar Torres Antonio, coordenador do SinTUFABC, para que relatasse acerca da devolutiva do 
processo de insalubridade instaurado pelos técnicos de laboratório contra a UFABC, o qual 
fora vitorioso em relação à universidade. Registra que esta fora uma importante vitória para os 
trabalhadores e alerta para a crescente judicialização de processos, o que onera o erário.   
 
Ordem do dia 
1. Plano de retomada gradual de atividades presenciais na UFABC. 

A relatora, conselheira Vanessa Elias, destacou alguns pontos de seu parecer, posicionando-
se favorável à aprovação do documento, consideradas as propostas de aprimoramento. A 
área demandante, representada por Vitor Marchetti, coordenador do Comitê de 
Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC agradeceu pelo 
relato e acatou as propostas de alteração. Em discussão foram realizados questionamentos e 
realizadas propostas de aprimoramento. As dúvidas foram esclarecidas e as propostas de 
alteração que não foram prontamente acatadas pela área demandante, foram encaminhadas 
para votação. Tendo em vista o avançado das horas, o presidente propôs que fosse agendada 
uma continuação da presente sessão, para retomada das discussões, em data a ser informada 
aos conselheiros e às conselheiras. Não houve objeções ao encaminhamento.  


