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

do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada 

no dia 19 de novembro 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, Dácio Roberto Matheus, justificou a ausência do vice-presidente, 

Wagner Alves Carvalho, que estivera pela manhã em evento na Câmara Municipal de São 

Paulo que oferecera o título de Cidadão Honorário ao professor Sílvio Roberto de Azevedo 

Salinas, que participara da implantação da UFABC. Na parte da tarde, Wagner estivera 

representando a UFABC na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para 

assinatura de convênio de cooperação técnica e científica com o Sistema S . No ensejo, 

convidou o conselheiro Ronei Miotto para compor a Mesa.  

2. Passou a palavra à Renata Silva, membro do Grupo de Trabalho (GT) 

encarregado da elaboração de proposta que tratara da política de atendimento a mães e pais na 

UFABC, que apresentou o relatório final dos trabalhos e uma proposta de Recomendação à 

Reitoria. A proposta de Recomendação foi encaminhada para votação e aprovada por 

unanimidade. 

3. O presidente apresentou os nomes que comporão a Comissão Eleitoral para 

Eleição dos Conselhos Superiores, em atendimento ao item 1.1 do Anexo da Resolução 

ConsUni nº 156, sendo: Marcela Sorelli Carneiro Ramos (CCNH); Nicolas Uehara (NTI), Katia 

Semmelmann Tonello; Luiza Fegadolli (discente de graduação) e Soraya Aparecida Cordeiro 

(discente de pós-graduação), sob presidência da primeira. Comissão ratificada por 

unanimidade. 

4.  Passou a palavra ao conselheiro Acácio Almeida que apresentou as indicações 

para composição da Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA), em atendimento ao 

parágrafo único, do Art. 2º, da Resolução ConsUni nº 175, os quais deveriam ser ratificados por 

este Conselho, sendo: Cláudia Regina Vieira e Kate Mamhy Oliveira Kumada, titular e 

suplente do CCNH; Rosana Moreno Quevedo, representante titular da acessibilidade; Thiago 

Abrahão dos Anjos da Silva, da Prefeitura Universitária; e Lorena Ismael Fernandes e Victoria 

Rossetto, discentes de graduação titular e suplente. Indicações ratificadas por unanimidade. 

5. O presidente informou que, em vista do fim do mandato da conselheira 

representante da comunidade civil, caberia a este Conselho a escolha do novo representante, 

conforme Resolução ConsUni nº 54. Passou a palavra ao conselheiro Evonir Albrecht, que 

apresentou o único nome indicado: professor Marcelo Furlin. Por força regimental, procedeu-se 

à votação secreta. Após contagem das cédulas, o nome indicado foi aprovado com 26 votos 

favoráveis e 3 votos brancos. 
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Informes dos Conselheiros  

 

1. A conselheira Cássia de Souza informou que pelo segundo ano estava sendo 

organizada a campanha para arrecadação de fundos para a compra de Cestas de Natal para os 

trabalhadores em situação de terceirização. Acrescentou que já haviam atingido 34% da meta e 

convidou a todos para contribuir. O presidente deu os parabéns pela iniciativa solidária. 

2. O conselheiro Marcelo Bussotti Reyes registrou nota de falecimento da 

professora Mirtha Venero, que falecera recentemente. Lembrou alguns pontos de sua relevante 

carreira e as contribuições que dera à Educação. O presidente manifestou pesar pelo 

falecimento. 

3. O conselheiro Acácio Almeida convidou a todos para que participassem das 

atividades organizadas pelo Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB) 

relacionadas ao dia da Consciência Negra, também das exposições organizadas pela Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (Proap) e pelo Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi). 

4. O conselheiro Giorgio Romano convidou a todos para participarem da última 

aula palestra do ex-ministro Celso Amorim, que encerrava um ciclo de aulas e palestras 

ministradas na atividade organizada pelo Observatório de Política Externa Brasileira, projeto de 

extensão, que contara com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). 

5. O conselheiro João Paulo Góis noticiou acerca da aprovação do doutorado em 

filosofia, com nota 4. Parabenizou a todos que contribuíram para isso. Acrescentou que os 

cursos Engenharia de Ciência de Materiais e Políticas Públicas estavam sendo avaliados, mas 

ainda não se tinham as notas. O presidente parabenizou a todos. 

6. A conselheira Itana Stiubierner informou acerca da necessidade de adiamento da 

oferta do curso de especialização em Ciência e Tecnologia, ofertado no âmbito da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), em razão de questões administrativas internas. Registrou que a 

UFABC, de um modo geral, deveria estar muito atenta quanto aos trâmites de cursos com 

bolsas, de modo que sejam priorizados. 

7. O presidente registrou que aquela era a primeira sessão deste Conselho que 

passava a ser transmitida ao vivo pela internet. O secretário-geral, Daniel Pansarelli, apresentou 

detalhes acerca do projeto que possibilitou o atendimento à Resolução ConsUni nº 146. O 

conselheiro Acácio acrescentou que se estudava a possibilidade de fazer a tradução para a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

 

Ordem do dia 

1. Ata da III Sessão extraordinária de 2019, realizada nos dias 3 e 10 de setembro de 2019. 

Após solicitações de correções, acatadas pela área demandante, encaminhou-se o 

documento para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

2. Ata da IV sessão ordinária de 2019, realizada nos dias 1º e 15 de outubro de 2019. 

Após solicitações de correções, acatadas pela área demandante, encaminhou-se o 

documento para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

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

as normas para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes. 
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O relator, conselheiro Carlos da Silva dos Santos, reafirmou as propostas de alteração, 

mantendo o parecer apresentado na última sessão. A pendência restante dizia respeito ao 

início do processo, sobre o qual, após reuniões com as partes, chegou-se a um consenso. 

Após discussão e propostas de aprimoramento, o documento foi encaminhado para 

votação e aprovado com 5 votos contrários e 2 abstenções.  

 

4. Minuta de Resolução para Programa de Pesquisador Colaborador da UFABC.  

O relator, conselheiro Marcelo Bussotti Reyes, apresentou parecer favorável à aprovação. 

Após discussão e propostas de aprimoramento, as quais foram acatadas pela área 

demandante, encaminhou-se o documento para votação, consideradas as alterações 

aprovadas. Documento aprovado por unanimidade  

 

5. Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a elaboração de lista 

tríplice para     reitor e o processo de nomeação do vice-reitor. 

A relatora, conselheira Mônica Schröder, apresentou parecer favorável à aprovação. Em 

discussão foram sugeridos pontos de aprimoramento os quais foram acatados pela área 

demandante. Após, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 1 

abstenção. 

 

6. Minuta da Resolução de Diretrizes Orçamentárias 2020. 

A relatora, conselheira Sara Cid Mascareñas Alvarez, apresentou parecer da Comissão de 

Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa), favorável à aprovação da 

proposta. Não estando esgotadas as discussões, considerando o avançado da hora, o 

presidente informou que o tema seria retomado na continuação da sessão, conforme 

calendário.  

 

 Considerando o avançado das horas, além do item acima citado, serão abordados os 

assuntos restantes da pauta na continuação que acontecerá no dia 26 de novembro. 

 

Continuação – 26 de novembro de 2019 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da V 

sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do 

ABC, realizada no dia 26 de novembro 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. 

 

 O presidente, Dácio Roberto Matheus, justificou a ausência do vice-presidente, Wagner Alves 

Carvalho, que se encontrava em período de férias. No ensejo, convidou o conselheiro Ronei 

Miotto para compor a Mesa. 

 

Ordem do Dia  

7. Minuta da Resolução de Diretrizes Orçamentárias 2020. 

O presidente retomou a pauta abrindo o tema para discussões. Houve uma proposta de alteração 

a qual não foi secundada, permanecendo o texto originalmente apresentado. Findas as 

discussões, encaminhou-se o documento para deliberação. Aprovado por unanimidade.  

 

Expediente 

1. Minuta de Resolução de criação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFABC (CSMV-

UFABC) para Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Refúgio/ Refugiados e Migrantes.  
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O relator, conselheiro Acácio Almeida, após introdução ao tema, passou a palavra a José 

Blanes Sala, membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que apresentou histórico da parceria e 

detalhes das atividades desenvolvidas. Em discussão, foram levantados questionamentos os 

quais foram esclarecidos pelos demandantes. Por fim, acordou-se que o assunto deve retornar 

na Ordem do Dia da próxima sessão deste Conselho. 

 

2. 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.
 
 

O relator, conselheiro Acácio Almeida, apresentou o documento destacando as motivações, 

bem como os principais pontos que diferiam da Resolução em vigor. Em discussão foram 

levantados pontos que precisavam de atenção, bem como propostas de aprimoramento. Findas 

as discussões, acordou-se que o item deverá retornar na Ordem do Dia da próxima sessão deste 

Conselho. 

 

3. Minuta de Resolução de instituição da Comissão de Políticas Afirmativas da UFABC, que 

revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 107.
 
  

O relator, conselheiro Acácio Almeida, apresentou o documento o pontuou alguns dispositivos 

que motivaram a necessidade de alteração da Resolução atualmente em vigor. Em discussão 

foram elencadas propostas de aprimoramento. Findas as discussões, acordou-se que o item 

deverá retornar na Ordem do Dia da próxima sessão deste Conselho. 

 

4. Apresentação das ações do Núcleo de Acessibilidade 

O relator, conselheiro Acácio Almeida, informou que a apresentação atendia a uma solicitação 

de esclarecimentos no tocante às ações desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade. Passou a 

palavra à Chefe do referido Núcleo, Rosana Quevedo, que apresentou o organograma da área, o 

Projeto de Monitoria Inclusiva, as atividades desenvolvidas, bem como detalhamentos quanto 

ao público atendido. Também teceu comentários quanto às metas para o próximo ano e os 

cursos disponíveis com a temática da acessibilidade. Registrou algumas das dificuldades 

enfrentadas pelo Núcleo e as medidas tomadas para contorná-las. Conselheiros manifestaram-

se sobre o tema. Por fim, o conselheiro Acácio registrou agradecimento aos que colaboram para 

que as ações sejam colocadas em prática e convidou a todos para que também contribuam.  

 

 


