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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 

dias 24 de novembro, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 

 

Informes da Reitoria: 
   

 O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas do Covid-19 e 

desejou o reestabelecimento daqueles que se encontravam em recuperação. 

 Informou que os relatórios anuais da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) e da 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA) seriam encaminhados aos conselheiros 

posteriormente a esta reunião, acrescentando que dúvidas e comentários poderiam ser trazidos na 

próxima sessão para esclarecimentos.  

 Considerando que esta seria a última sessão ordinária deste Conselho e que em atenção 

aos dispostos na Resolução ConsUni nº 156, encaminhou nomes para r                       

Eleitoral 2021, responsável pela condução                                                   Em 

discussão, a representação discente de graduação e pós-graduação solicitou: (i) que não fossem 

feitas eleições para representantes discentes de graduação no ConsUni e no ConsEPE, de modo 

que o mandato de um ano fosse completado, uma vez que houve a problemática na homologação 

do relatório final das eleições que acarretaram no adiamento da posse; (ii) que fossem feitas 

eleições apenas para as vacâncias da representação de pós-graduação no ConsUni e no ConsEPE. 

O presidente alertou que o atendimento à solicitação (i) implicaria na necessidade de que a 

próxima eleição fosse feita para um mandato complementar, de modo que a eleição subsequente 

voltasse a parear os mandatos tendo início e fim em acordo com as datas previstas na Resolução 

ConsUni nº 156. A representação discente foi favorável ao encaminhamento proposto, ficando 

acordado que até junho de 2021 haveria uma nova eleição para representação discente de 

graduação e pós-graduação cujo mandato seria complementar, com término em 21 de março de 

2022 no caso do ConsUni e 10 de abril de 2022, no caso do ConsEPE. Não havendo 

manifestações contrárias à proposta, fica aprovado o encaminhamento. Também não houve 

oposições no tocante à solicitação (ii). Em vista dos ajustes, a Comissão Eleitoral passou a ter a 

seguinte composição, sob presidência do primeiro: Silas Leite de Oliveira, representante dos 

técnicos administrativos; Alessandra Teixeira, representante docente do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Célio Adrega de Moura Junior, representante 

docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Márcio Fabiano da Silva, 

representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Izabela 

Loner Santana, representante discente da pós-graduação; Edgard de Oliveira Nogueira, 

representante do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI); Fátima Crhistine Silva, 

representante da Secretaria-Geral. Não havendo manifestações contrárias, a Comissão, 

considerados o acordado, bem como os ajustes, foi ratificada. 

Informes dos Conselheiros 

 O conselheiro Ronei Miotto endossou a manifestação de lamento pelas vidas perdidas em 

virtude da pandemia. Anunciou a realização da 2º edição da ação M        ê     •   ê     

Menina, evento destinado a meninas em fase escolar com objetivo de estabelecer o contato delas 
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com a ciência. Agradeceu e parabenizou a professora Maria Inês Ribas Rodrigues, coordenadora 

do projeto e todas que contribuíam para realização do projeto. Em um segundo informe, 

agradeceu à Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) pela mensagem enviada à comunidade sobre 

publicação internacional que trazia inúmeros pesquisadores da UFABC. Informou que professor 

Gustavo Dalpian foi convidado a participar da coordenação da área de física na Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Parabenizou o professor. Por fim, Por fim 

sugeriu que discussões de temas como o Plano de retomada gradual de atividades presenciais 

fossem realizadas considerando outros formatos, como audiências públicas, que permitissem que 

quando o documento chegasse aos Conselhos Superiores, as discussões pudessem ser 

direcionadas à votação, pois estariam sanadas todas as dúvidas.   

 O conselheiro Silas Justiniano Veiga da Silva anunciou que estava em andamento a 

campanha para arrecadações para a distribuição de cestas de natal para os trabalhadores 

terceirizados da UFABC. Solicitou a colaboração daqueles que pudessem participar e pediu que 

ajudassem a divulgar. Colocou-se à disposição para mais informações. O presidente parabenizou 

a inciativa e reforçou o pedido para contribuições. 

 O conselheiro Acácio Sidnei Almeida Santos endossou a manifestação de lamento pelas 

vidas perdidas em virtude da pandemia. Registrou indignação frente ao episódio de racismo que 

levou à morte de João Alberto Silveira Freitas, relando uma lamentável face do Brasil. Registrou 

que a UFABC, enquanto universidade pública, devia reforçar a todo o momento seu 

compromisso com uma política anti-racista, como ocorreu neste Conselho em vários episódios 

por meio de aprovação de medidas que apoiam as políticas afirmativas da UFABC. No ensejo, 

noticiou que em breve seriam divulgados os resultados da pesquisa que teve como objetivo 

analisar as condições de trabalho das servidoras e dos servidores técnicos administrativos.  O 

presidente registrou lamento e repúdio ao episódio de racismo estrutural lembrado pelo 

conselheiro.  

 O conselheiro Rodrigo L. O. R. Cunha reforçou as falas anteriores no tocante à crise da 

saúde pública e social vivida pelo Brasil e ressaltou a importância do compromisso da 

universidade e de toda a comunidade acadêmica como agentes de transformação da sociedade. 

Reiterou a notícia dada pelo conselheiro Ronei Miotto acerca da mensagem enviada à 

comunidade a qual felicitava os colegas citados na PLOS Biology. Destacou que a dedicação de 

todos e todas contribuem para a imagem de nossa instituição. Ainda, noticiou que no dia 03 de 

dezembro acontecerá um seminário que contará com a presença do professor Jorge Kalil, da 

Faculdade de Medicina da USP, para apresentar um panorama geral e perspectivas futuras acerca 

da vacina contra a covid-19.    

Ordem do Dia: 
  

                                                                                    

                                                                                      

3                                                                                

                                                                                  

O presidente sugere a discussão em bloco. A conselheira Sara Cid Mascareñas Alvarez informa 

que encaminhou alguns apontamentos de natureza ortográfica diretamente ao e-mail da Divisão 

de Conselhos, ressaltando que nenhum deles interfere no conteúdo. Não havendo comentários 

adicionais, o presidente encaminha as quatro atas para votação. Aprovadas com 4 abstenções. 

                                     orçamentárias 2021.  

A conselheira Mônica Schröder apresentou histórico de elaboração do documento, destacando 

pontos concernentes às mudanças no cenário, seja no que se refere à pandemia, seja no que se 



 

 
 

 

3 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

refere à questões políticas e orçamentárias. A conselheira Sara Cid Mascareñas Alvarez 

apresentou parecer da Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa) favorável à 

aprovação, destacando alguns pontos. Em discussão, sugeriu-se, dentre outras, a mudança na 

ordem de prioridades a serem atendidas, tendo em vista o momento epidemiológico vivido. A 

área demandante acata tal mudança. Findas as discussões, encaminha-se o documento para 

votação. aprovado por unanimidade.   

  

6.                                                               

A conselheira M               apresentou histórico de elaboração do documento, destacando a 

metodologia adotada, que levou em consideração que não se trataria da reescrita do PDI, mas tão 

somente uma revisitação das metas que foram estabelecidas no documento em vigor de 2013 a 

2022 de modo a viabilizá-las. O presidente, dentre outros comentários, parabenizou a atuação do 

Grupo de Trabalho (GT) responsável pela elaboração do documento apresentado, em especial à 

professora Ana Lígia Scott, que o coordenou. Em discussão, enfatiza-se a necessidade deixar 

claro no documento qual a mensagem que a UFABC quer passar à sociedade, frente aos 

sucessivos cortes orçamentários, de modo que fique evidente o papel ativo da universidade e seu 

compromisso com o crescimento e não apenas com a adaptação frente às circunstâncias. 

Também destacou-se a necessidade de formalização da criação dos observatório citados ao longo 

do documento. A esse respeito, o presidente informou que o melhor encaminhamento seria 

estudado. Findas as discussões, o presidente encaminhou o documento para votação, 

consideradas as propostas de aprimoramento acatadas. Aprovado por unanimidade. 

 

 tendo em vista a ausência da relatora e do representante da área demandante           

                                                                                   

     -                                                                    

         ” que participavam do processo seletivo da pós-graduação,              

                                                                                       

                             

  

                                                                o reconhecimento 

institucional das Empresas Juniores na UFABC.  

O diretor da Agência de Inovação da UFABC (InovaUFABC), Arna                         

      , em conjunto com Fábio Danilo Ferreira, diretor adjunto da InovaUFABC; Catharina 

Paiola Magnossão, diretora presidente na UFABC jr.; e Alberto Setúbal,  diretor comercial na 

UFABC jr., apresentaram histórico de elaboração do documento, justificativa e embasamento 

legal, bem como panorama sobre o status e atuação da UFABC Júnior. Em discussão, foram 

realizadas propostas de aprimoramento para o parágrafo 1º do Art. 9º e no Art. 11, de modo que 

ficasse em consonância com os fluxos na UFABC. Findas as discussões, encaminhou-se o 

documento para votação. Aprovado por unanimidade.  

 


