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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da V sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 1º 
de dezembro de 2020, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 
 

ü o presidente em exercício, Wagner Alves Carvalho, lamentou pelas mortes em virtude do 
Covid-19 e desejou o pronto estabelecimento daqueles que se encontravam em recuperação. 
Justificou a ausência do presidente, Dácio Roberto Matheus, que se encontrava em licença 
médica. No ensejo, convidou o conselheiro Ronei Miotto para compor a Mesa. 
 
1. Minuta de resolução de criação da Cátedra Sergio Vieira de Mello da UFABC (CSMV-
UFABC) para Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Refúgio/ Refugiados e Migrantes.  
Em virtude da ausência da relatora do item, conselheira Maria Gabriela Silva Martins da Cunha 
Marinho, o conselheiro Acácio Almeida prontificou-se a realizar a leitura do parecer elaborado 
pela conselheira e enviado aos demais conselheiros. Em seguida, José Blanes Sala, representante 
da área demandante, ressaltou a importância da institucionalização da Cátedra que já existe na 
UFABC, de modo que se possa zelar pelos interesses defendidos pela área, tais como 
manutenção das cotas para pessoas refugiadas. Em discussão, foram feitas propostas de 
aprimoramento a fim de atualizar o documento que fora elaborado em momento anterior à 
pandemia. Além disso, propôs-se a inclusão de uma disposição transitória na qual conste 
aspectos concernentes à elaboração de regimento interno e ao grupo que o fará. Findas as 
discussões, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 
2. Minuta de Resolução de instituição da Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf) da UFABC, 
que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 107.  
A conselheira Natália Géa apresentou parecer favorável à aprovação do documento, perpassando 
uma a uma as propostas de aprimoramento. O representante da área demandante, Acácio 
Almeida, elogiou a conselheira pela relatoria detalhada e que demonstrou muita sensibilidade no 
trato da delicada questão da representação dos trabalhadores terceirizados na CPAf. Em 
discussão, outros conselheiros endossaram os elogios ressaltando que, em vista das limitações 
legais, a conselheira chegou a bom termo para que a categoria tenha suas demandas 
consideradas. Findas as discussões, o documento foi encaminhado para votação. Aprovado por 
unanimidade. 
  
3. Minuta de Resolução que normatiza os Programas de Apoio ao estudante de graduação da 
UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 59, de 2011, e a Resolução ConsUni nº 88, 
de 2012.  
A conselheira Roberta Kelly França apresentou parecer favorável à aprovação da proposta, 
destacando os pontos de aprimoramento. O representante da área demandante, Acácio Almeida, 
agradeceu pelo relato e acatou todas as propostas de alteração. Em discussão, propôs-se que as 
definições de critérios fossem feitas de modo colegiado, designando à CPAf tal tarefa. Proposta 
acatada pela área demandante. Findas as discussões, o documento foi encaminhado para votação. 
Aprovado por unanimidade. 
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Expediente: 
 

1. Calendário ConsUni 2021.  
O secretário-geral, Daniel Pansarelli, apresentou a proposta destacando que se manteve a 
periodicidade mensal e que as datas estavam em consonância com o calendário do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Propôs-se a promoção do item à Ordem do Dia. Sem 
manifestações contrárias, o item foi promovido. Em discussão, ao questionamento sobre a 
possibilidade de adiantamento da primeira sessão ordinária, o secretário-geral respondeu que a 
data pensada para março à data para posse dos novos conselheiros, além disso, caso fosse 
necessária alguma tomada de decisão por este Conselho em momento anterior, sessão 
extraordinária poderia ser convocada. Findas as discussões, o documento foi encaminhado para 
votação. Aprovado por unanimidade.   
  
2. Proposta de Resolução Progressão e Promoção. 
O demandante da proposta, Fernando Cássio, explicou que a proposta visava à adequação das 
exigências para progressão e promoção funcional tendo em vista a necessidade de adaptação do 
modelo presencial para o remoto ao longo de 2020, considerando a pandemia e a suspensão das 
atividades presenciais na UFABC, de modo que a carreira docente não sofresse prejuízos. 
Ademais, ressaltou as dificuldades encontradas por alguns docentes no processo de adaptação, 
considerando o novo ambiente de trabalho e as particularidades que esse cenário envolve. Em 
discussão, foram destacados alguns aspectos que apontavam para a necessidade de 
aprimoramento da proposta que deveria se basear em dados concretos acerca dos impactos que 
uma redução na exigência de créditos pode acarretar. Além disso, propôs-se a solicitação de 
parecer jurídico acerca da pertinência legal da proposta. Considerando as discussões, o 
presidente propôs que o documento, devidamente reformulado, em conjuntos com as direções de 
Centro, fosse mantido no Expediente da próxima sessão, com a possibilidade de promoção à 
Ordem do Dia, caso, ao longo das discussões, fosse verificado consenso. Não houve 
manifestações contrárias ao encaminhamento.  
 
 


