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

do Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do ABC, realizada 

no dia 20 de julho de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 

 

Informes da Reitoria: 
 

 O presidente, Dácio Roberto Matheus lamentou pelas mais de 540 mil mortes ocorridas 

em decorrência da pandemia.  

 E                                                                             

solicitou                                                                              

                               , para a qual foram apresentados os nomes: Sílvio Ricardo 

Gomes Carneiro (titular) e Paulo de Ávila Júnior (suplente).  

  E                                                       solicitou                

                                                                                    

Administrativa (Canoa). Não houve indicação. 

 Consultou as conselheiras e conselheiros          opção pela               

                                                                                  

                                 . Passou a palavra à secretária-geral, Carolina Pinho, 

que detalhou a composição do Comitê. Aberta a palavra para manifestações, o representante 

discente de pós-graduação, Federico Martí, solicitou que a chapa Rayssa Saidel Cortez e 

Felipe Carvalho Araújo fosse substituída por Federico Martí da Rosa Fornazieri e Felipe 

Carvalho Araújo. Não havendo manifestações contrárias à indicação, ratificou-se por 

unanimidade. As demais representações, em virtude de não ter havido solicitação de 

alteração, permanecem como estavam.   

 Passou a palavra ao chefe de gabinete, Daniel Pansarelli, que apresentou 

atualizações acerca das atividades do                                                    

                       . Relatou que estavam sendo agendadas reuniões com reitores das 

universidades públicas paulistas para avaliação do cenário epidemiológico e das possíveis 

mudanças que acarretariam. Ademais, também estavam sendo programadas reuniões com os 

secretários de saúde de Santo André e São Bernardo do Campo com intuito de averiguar a 

possibilidade de priorização de vacinação da comunidade UFABC, visando à segurança de 

todas e todos. O presidente complementou informando que uma possível mudança da atual 

Fase 0 para a Fase 1 não implicaria na retomada total de atividades presenciais, conforme 

disposto no Plano de retomada gradual das atividades presenciais da UFABC, aprovado pelo 

Ato Decisório ConsUni nº 188. Reforçou que as atividades retomadas seriam aquelas que 

dependem da presencialidade para realização, o que não inclui as atividades de ensino, 

exceto aquelas que demandam atividades práticas, por exemplo, em laboratórios.  

 Informou que as conselheiras e conselheiros receberam o                           

disciplinas – ano base 2019 e, caso houvesse dúvidas e pedidos de esclarecimentos, as 

conselheiras e conselheiros poderiam apresentá-los à pró-reitora de graduação, Fernanda 

Cardoso, ou trazê-los a este Conselho em próxima sessão. 

 O vice-presidente, Wagner Carvalho, informou que, por ocasião da realização do II 

Congresso UFABC, planejou-se a realização de uma sessão solene do ConsUni para entrega 

dos títulos honoríficos aprovados. Considerando as datas e os eventos, entendeu-se adequado 
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que o evento ocorresse no dia 21 de setembro, data da IV sessão ordinária deste Conselho. 

Desse modo, nessa data ocorrerá a sessão solene e, na semana seguinte, no dia 28 de 

setembro, a IV sessão ordinária.  

 O presidente passou a palavra ao pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 

afirmativas, Acácio Almeida, que apresentou Moção de Pesar pelas mortes prematuras de 

membros da comunidade UFABC, ocorridas nos últimos meses. Não havendo comentários, o 

presidente encaminhou o documento para votação. Moção aprovada por unanimidade.  

  

Informes dos Conselheiros: 

 A conselheira Renata Silva informou acerca da ausência da chapa composta pelas 

conselheiras Roberta Kelly Amorim de França e Lígia Lopes Gomes, a primeira por motivos 

pessoais e a segunda que se encontrava em período de férias. Passou a palavra ao 

conselheiro Ronny Mattos, que se encontrava em período de férias. Ronny questionou o 

porquê de a proposta de revisão da Resolução ConsUni nº 174, tratada no Expediente da 

sessão anterior, não constar na Ordem do Dia desta sessão, conforme acordado. O 

presidente passou a palavra à secretária-geral, Carolina Pinho, que explicou que se tratava 

da retirada temporária do item de pauta de modo que as alterações, considerando os pontos 

levantados durantes as discussões no Expediente, pudessem ser realizadas. Ressaltou que o 

pedido fora feito pela área demandante e respeitava os dispostos no Regimento Interno do 

ConsUni.  

 O conselheiro Gilberto Rodrigues solicitou que o presidente desse notícias acerca da 

visita do Ministro da Educação,  Milton Ribeiro, ao campus de Santo André. O presidente 

relatou que, por ocasião da posse do reitor Nelson Sass, da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), que contou com a presença do ministro, fora feito o convite para conhecer a 

UFABC. A visita ocorrera com comitiva reduzida: apenas o Ministro, um assessor e 

seguranças. À ocasião, foi possível mostrar o campus de Santo André, incluindo a Unidade 

Tamanduathey. Trataram de assuntos concernentes ao andamento dessa obra, da construção 

da passarela ligando o campus à unidade, além da apresentação do projeto pedagógico da 

UFABC. No tocante a questões orçamentárias, o ministro não acenou com perspectivas 

positivas, em virtude do cenário atual. O presidente ressaltou que esse ponto fora tratado não 

apenas na perspectiva da UFABC, mas da situação geral de todas as universidades e 

institutos federais. 

Ordem do Dia: 

                                                                                           

novembro de 2020. 

                                                                                   

dezembro de 2020. 

O presidente tratou dos dois itens em bloco. Em discussão, o conselheiro Marcelo Reyes 

solicitou correção de um erro de grafia, a qual foi acatada. Não havendo mais manifestações, 

o presidente encaminhou os documentos para votação. Atas aprovadas com 12 abstenções.  

 

3. Proposta orçamentária 2022. 

A relatora, Vanessa Cervelin, apresentou histórico das propostas orçamentárias na UFABC, 

detalhou as etapas de elaboração desta e daquelas que se seguirão até a aprovação da 

Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO) e, por fim, apresentou parecer da Canoa 

favorável à aprovação do documento. Em complementação, a pró-reitora de planejamento e 

desenvolvimento institucional, Mônica Schröder, explicou que a elaboração dessa proposta 

seguia um calendário orçamentário que serve a todo orçamento público durante o exercício, 

cujo início se deu em janeiro-fevereiro, chegando a este Conselho no meio do ano, seguindo 
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para discussões junto aos Ministérios da Educação e, na medida do possível, da Economia, 

bem como com parlamentares, para, finalmente, com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

definida, a Canoa e este Conselho discutirem a RDO. Após outros detalhamentos, o 

presidente teceu uma série de comentários acerca do orçamento atual, na perspectiva do 

cenário das crises sanitária e política e os desafios a serem considerados para o próximo ano, 

tendo em vista os inúmeros cortes orçamentários. Destacou a importância de haver 

movimentações articuladas que visassem à recomposição orçamentária. Em discussão, 

questionou-se o motivo de este ano não terem sido realizadas audiências públicas, ao que 

Mônica explicou que, assim como nos demais anos, as audiências públicas aconteceriam 

visando à elaboração da RDO e que, portanto, devem ocorrer nos próximos meses deste 

segundo semestre. Realizou-se a leitura de uma Carta Aberta ao ConsUni elaborada pelo 

Comitê UFABC Contra os Cortes, apresentada pela conselheira Luciana Palharini. Acerca do 

conteúdo da carta, o presidente colocou-se à disposição para integrar as agendas e explicou 

que via como positiva uma ação articulada para que as ações que já vinham sendo realizadas, 

junto às diversas entidades, pudessem ser mais bem divulgadas. Contudo, ressaltou que tais 

ações precisariam ser feitas não apenas visando ao benefício da UFABC, mas também 

colocando essa temática em uma perspectiva nacional. Por fim, reforçou a necessidade de 

indicação de uma chapa de representantes docentes para compor a Canoa. Não houve 

indicações. Findas as discussões, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por 

unanimidade.  

 

Expediente: 

1.                                                                                  

                                                                                       

                          . 

A relatora, Carolina Pinho, informou que, por ocasião da aplicação da Resolução ConsUni nº 

209, a CPPD identificou uma incongruência de informações em relação aos documentos, além 

da ausência a um dos documentos de base no elenco das cláusulas de promulgação. Assim, os 

ajustes foram feitos e a nova resolução fora assinada ad referendum. A presidenta da CPPD, 

Renata Simões, confirmou que se retratava de ajuste necessário à aplicabilidade da resolução 

e agradeceu pela agilidade na solução. Por fim, o presidente justificou a aprovação ad 

referendum a fim de que não houvesse paralisação no funcionamento da CPPD. Não havendo 

comentários, o presidente sugeriu a promoção do item à Ordem do Dia. Não havendo 

manifestações contrárias, nem tampouco comentários adicionais, encaminhou-se a 

homologação do documento para votação. Aprovada com 1 abstenção.  


