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

Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 

1º de outubro 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 em exercício, Wagner Alves Carvalho justificou a ausência do presidente, Dácio 

Roberto Matheus, que cumpria agenda em Brasília. No ensejo, convidou o conselheiro Ronei 

Miotto para compor a Mesa. 

2. Esclareceu que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020 possui até o presente 

momento, indicativo de que terá valores bastante semelhantes ao do orçamento de 2019, com 

algumas mudanças distintas na distribuição. Destacou que na PLOA 2020 haverá a criação de 

uma nova unidade que deterá 20% da verba de custeio, mas pontua que esta nova unidade 

ainda depende de aprovação.  

3. Informou acerca da aprovação de um calendário para a elaboração da Resolução das 

Diretrizes Orçamentárias (RDO), que contém uma série de ações e eventos públicos, 

aumentando o caráter participativo da elaboração desta Resolução que ocorreu na última 

reunião da Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). Acrescentou que 

tão logo fosse possível, o calendário aprovado seria encaminhado aos conselheiros  

convidando a todos para participarem dos eventos. 

4. Comunicou que não houve nenhuma indicação para representante externo e solicitou que as 

indicações fossem realizadas antes da próxima sessão deste Conselho. 

5. Esclareceu sobre a nova linha de ônibus criada para atender o campus de São Bernardo 

destacando que essa conquista fora o resultado de longas negociações estabelecidas entre a 

Reitoria, os alunos e os representantes da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU), trazendo diversos benefícios à UFABC. Ressaltou o trabalho de todos os 

envolvidos, sobretudo dos alunos e acrescentando que há em curso uma ação no intuito de 

interligar os campi de Santo André e São Bernardo, porém, ainda sem previsão de 

implantação devido à característica intermunicipal da linha. 

6. Citou as atividades realizadas no I Congresso da UFABC destacando a importância do evento 

para a UFABC e seu papel no contexto regional e nacional. Comentou que já existe previsão 

para o evento no Calendário 2020, alongando o período para sua organização e aumentando a 

possibilidade de participação de outros atores no evento. 

7. Lembrou acerca da homenagem feita ao ex-reitor Klaus Capelle, durante o Congresso da 

UFABC, com o descerramento de sua foto na Galeria de Reitores. 
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8. Informou que participaria da abertura da II Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC 

(SACT), realizada em parceria com o SESC Santo André. Passou a palavra para o conselheiro 

Leonardo José Steil, também participante da abertura do evento, que teceu comentários acerca 

do UFABC para Todos e da SACT, parabenizando a todos os envolvidos. 

 Informes dos Conselheiros: 

 

1. O conselheiro Charles Morphy comunicou que estão garantidas as bolsas do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) referente ao mês de outubro e 

que o processo para a liberação das bolsas dos meses subsequentes continua em andamento. 

2. O conselheiro Ricardo José Andrade parabenizou o programa de pós-graduação em 

Engenharia e Gestão da Inovação que disponibilizou neste edital, aberto até o dia 13 de 

outubro, 02 vagas aos servidores da UFABC. Informou sobre a paralisação dos Técnicos 

Administrativos, aprovada em assembleia, que será de 48 horas em defesa do ensino público 

de qualidade. Divulgou as diversas atividades acerca do tema que serão desenvolvidas nestas 

48 horas. 

3. A conselheira Sara Lorena dos Santos, relatou sobre o aparecimento no campus de São 

Bernardo de cartazes de cunho racista que ocasionou forte comoção entre os estudantes. 

4. O conselheiro Giorgio Romano informou sobre a Semana de Relações Internacionais que 

ocorrerá entre os dias 8 e 10 de outubro no campus de São Bernardo com o tema 

Transformações Tecnológicas e as Relações Internacionais: o futuro da produção e do 

trabalho. 

5. O conselheiro Ronei Miotto comunicou sobre o desconforto manifestado por alguns docentes 

acerca da falta de informações mais específicas, por parte das áreas competentes, sobre alunos 

com deficiência nas turmas. Destacou que as informações fornecidas aos docentes eram 

incompletas para o atendimento adequado desses discentes. Sugeriu-se trazer o assunto ao 

ConsUni para uma discussão mais aprofundada. A Mesa informou que designará uma área 

para demandar o assunto e trazê-lo ao Expediente deste Conselho. 

6. A conselheira Sara Lorena dos Santos mencionou a realização da I Semana Pela Vida das 

Mulheres, um evento voltado à conscientização da comunidade acadêmica e proteção de todas 

as mulheres da UFABC, que ocorrerá de 14 a 18 de outubro. 

 

Ordem do Dia 

 

1. Ata da III sessão ordinária de 2019, realizada nos dias 23 e 30ª de julho de 2019. 

Aprovada com 2 abstenções. 

 

2. Minuta de resolução que trata da Política de Inovação da UFABC 
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O relator, conselheiro Rafael Celeghini Santiago, apresentou parecer com sugestões de 

alterações. Após discussões realizaram-se propostas de alterações, algumas das quais foram 

acatadas pela área demandante. Em seguida, o documento com alterações foi encaminhado 

para votação e aprovado por unanimidade. 

 

3. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 22, que estabelece 

normas para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes.  

O relator, Carlos da Silva dos Santos, iniciou com a apresentação do documento expondo os 

fatos que motivaram a sua edição, bem como o histórico de sua tramitação. Informou que o 

parecer da Procuradoria Federal indicou que a solicitação de certificado de proficiência seria 

legalmente possível, visto que se encontrava expressa no edital do concurso, que segue os 

parâmetros legais pertinentes. Apresentou suas propostas de alterações. Após discussões 

dadas às inconsistências suscitadas na discussão e o entendimento incompleto de alguns 

procedimentos previstos na minuta pela maioria dos conselheiros, a Mesa optou por 

interromper as discussão do item nesta sessão, instruindo as áreas envolvidas a dialogarem 

sobre a matéria e anunciando que o item permanecerá na Ordem do Dia da próxima sessão 

ordinária deste Conselho.  

 

4. Minuta de resolução que dispõe sobre a criação do Comitê Estratégico de Sustentabilidade 

(CES) e da Coordenação Executiva de Sustentabilidade (CoES) da UFABC e sobre suas 

atribuições no âmbito da política de gestão sustentável da UFABC. 

Em decorrência da ausência da área demandante, representada pela conselheira Mônica 

Schröder, que se encontrava em período de férias, o presidente informou que o item será 

deliberado na continuação da presente sessão. 

 

Expediente: 

 O presidente sugeriu a inversão de pauta passando o item 3, relativo ao Calendário 

ConsUni 2020, para o primeiro item do Expediente. Acatado por unanimidade.   

1.  Calendário ConsUni 2020. 

A relatora, Fabiane de Oliveira Alves, secretária-geral em substituição, apresentou o 

calendário, destacando que foi elaborado com base no Calendário Acadêmico de 2020. Não 

havendo manifestações, sugeriu-se a promoção do item para a Ordem do Dia.  Não havendo 

quem se opusesse, o item, já na Ordem do Dia, foi votado e aprovado por unanimidade. 

 

2. Minuta de Resolução para o Programa de Pesquisador Colaborador da UFABC. 

A relatora, conselheira Sônia Malmonge, apresentou a proposta destacando alguns pontos. Em 

discussão, foram elencadas propostas de aprimoramento do documento. Findos os 

comentários, acordou-se que o assunto será objeto de deliberação na Ordem do Dia da 

próxima sessão, consideradas as sugestões elencadas.   
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3. Proposta de concessão de título Doutora Honoris Causa à Sra. Dalila Isabel Agrela Teles 

Veras. 

Os relatores, os professores Silvia Passarelli e Francisco de Assis Comaru apresentaram os 

pontos de destaque que qualificam a indicada ao recebimento do título a ser concedido, 

destacando seu importante papel na Região do Grande ABC e na UFABC. Destacaram, ainda, 

que se trata do primeiro título honorífico dado a uma mulher, pela UFABC. Solicita-se a 

promoção do item para a Ordem do Dia. Já na Ordem do Dia, a proposta foi votado, de modo 

secreto, e após contagem dos votos, aprovada por unanimidade.  

 

 Considerando o avançado das horas, acordou-se que os assuntos restantes da pauta seriam 

tratados na continuação da sessão no dia 15 de outubro. 

 

 

 

 

 

 


