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

Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 

28 de julho de 2020, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência.. 

 

Informes da Reitoria: 
 

 O presidente informou acerca da necessidade de homologação dos nomes indicados para 

compor a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa) da UFABC: Bianca 

Barboza Bertolotto (titular) e Laura Passarella Carajoinas (suplente), representantes da 

graduação; e Felipe Carvalho Araujo (titular) e Rayssa Saidel Cortez (suplente), representantes 

da pós-graduação. Não havendo manifestações contrárias, as indicações foram homologadas. 

 

Ordem do dia 

1. Proposta Orçamentária 2021. 

A pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional, Mônica Schröder, 

discorreu acerca do ciclo orçamentário anual na UFABC e das etapas do processo de elaboração 

da proposta orçamentária que será encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). Em seguida, 

a pró-reitora adjunta de administração, Vanessa Cervelin Segura, após apresentar histórico da 

evolução do processo de elaboração das propostas orçamentárias na UFABC, desde 2008 até o 

momento, apresentou o parecer da Canoa que, posteriormente a detalhamentos, recomendava a 

aprovação da proposta ora apresentada. Depois de manifestações de congratulações pela 

proposta apresentada, sobre a qual se ressaltou o aspecto plural de elaboração, que contou com 

participação de todas as áreas da UFABC, por intermédio de seus agentes de planejamento (AP), 

foram feitos questionamentos, os quais foram esclarecidos pela área demandante. Findas as 

discussões, o presidente encaminhou o documento para votação. Proposta orçamentária aprovada 

por unanimidade.  

 

 A conselheira Tatiana Lima Ferreira levantou questão de ordem para solicitar a 

promoção do item “Minuta de Ato Decisório que suspende os efeitos do parágrafo 3º do Art. 16 

da Resolução ConsUni nº 88 enquanto perdurarem as demais medidas emergenciais” para 

Ordem do Dia, dada a urgência de que fossem dados encaminhamentos aos desdobramentos do 

documento o mais breve possível. A promoção foi acatada pela Mesa, sem que houvesse 

manifestações contrárias, e passou a ser o quarto item da Ordem do Dia.  
 

2. Relatório de Gestão 2019. 

 A pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional, Mônica Schröder, lembrou 

que o Relatório de Gestão é um instrumento de prestação de contas feito ao Tribunal de Contas 

da União (TCU), em atendimento do Art. 70 da Constituição Federal de 1988, sendo um 

documento padronizado pelas normas ditadas pelo próprio TCU que vinha simplificando o modo 

de apresentação nos últimos anos e, a partir deste, passou a ser um documento ainda mais 

conciso, que atendia ao padrão internacional de relato integrado. Explanou sobre os temas 

geradores sobre os quais se elaborou o relatório. Em seguida, a pró-reitora adjunta de 

administração, Vanessa Cervelin Segura, ressaltou que foram apresentados os resultados mais 

relevantes considerando os eixos da missão, dentro os quais: ensino e interdisciplinaridade, 

pesquisa e inovação, extensão e cultura, transparência, sustentabilidade. Por fim, apresentou 

parecer Canoa que recomendava a aprovação do relatório por este Conselho. Após manifestações 
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de congratulações pelo documento, bem como apresentação de informações suplementares e 

sugestão de inclusão de complemento no tocante a questões de bolsas, findaram-se as discussões. 

Assim, o documento foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade.  
 

3. Minuta de resolução que institui e regulamenta as normas e procedimentos para as 

atividades de Tutoria de Educação à Distância.
 *
 

O coordenador-geral do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel) André 

Brandão apresentou a minuta de resolução destacando que o documento reflete a necessidade do 

Netel para oferta de cursos e capacitações. Em discussão, foram solicitados esclarecimentos e 

feitas objeções especialmente no tocante à resolução não deixar claro que se a partir dela a 

UFABC adere de modo tangente ao Ensino à Distância (EaD), modelo o qual não foi objeto de 

ampla discussão na universidade. Ainda no tocante a esse aspecto, considerando os 

esclarecimentos fornecidos pelo demandante e pelo presidente, sugere-se que a presente 

resolução explicite os cursos que serão atendidos: aqueles já existentes e regulamentados, tendo 

em vista que se visa a suprir uma demanda específica do Netel. Enfatiza-se que os dispostos na 

resolução não se vinculam de modo algum ao Quadrimestre Suplementar (QS). Findas as 

discussões, encaminha-se o documento para votação, consideradas as alterações propostas e 

acatadas pela área demandante. Aprovado com uma abstenção. 

 

4. Minuta de Ato Decisório que suspende os efeitos do parágrafo 3º do Art. 16 da Resolução 

ConsUni nº 88 enquanto perdurarem as demais medidas emergenciais.
*
 

A pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e políticas afirmativas Tatiana Lima 

Ferreira apresentou a proposta explicando que a motivação para a solicitação da suspensão dos 

efeitos do parágrafo 3º do Art. 16 da Resolução ConsUni nº 88 seria a cessação do entrave que 

atualmente impedia que fosse possível o pagamento do chamado “Auxílio Covid-19” aos 

discentes em situação de vulnerabilidade . Após congratulações e agradecimentos pela agilidade 

na busca pela solução do problema que se criara, foram prestados esclarecimentos. Não havendo 

manifestações adicionais, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por 

unanimidade. 
 

Expediente 

 

1. Apresentação de atualizações quanto às medidas emergenciais de combate à pandemia.
 *

 

O presidente, Dácio Matheus, informou que seriam apresentadas as atualizações acerca das 

medidas emergenciais de combate à pandemia que vinham sendo tomadas pelo Comitê de 

Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus no âmbito da UFABC. Passou a 

palavra ao chefe de gabinete, Vitor Marchetti, que explicou que a Portaria Reitoria nº 783, 

atualizou a composição do referido comitê incluindo representantes docentes, técnicos 

administrativos e discentes de graduação e de pós-graduação. Destacou que a instância tinha por 

atribuição estudar as condições de retorno a atividades presenciais na UFABC e oferecer 

subsídios para que fossem tomadas as providências necessárias quanto a essa retomada, no 

momento e da forma em que isso fosse possível. Esclareceu que a meta ao longo do semestre era 

a produção de um relatório com recomendações e sugestões que será enviado ao corpo dirigente 

e aos Conselhos Superiores. Ademais, acrescentou que estavam sendo desenvolvidos protocolos 

setorizados em diálogo com os responsáveis de cada uma das áreas. Paralelamente, elaborava-se, 

em conjunto com especialistas, um levantamento dos insumos e subsídios necessários a uma 

futura retomada, embora ainda não definida. Após comentários e esclarecimentos, o presidente, 

por fim, anunciou que, além dos materiais que estavam sendo produzidos, também se pretendia 

trazer atualizações aos Conselhos Superiores, sendo que quando se chegasse ao momento da 

tomada de decisões, essas seriam trazidas às instâncias superiores da UFABC.  


