
Sinopse V / 2007 
ConsUni – UFABC 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da V sessão ordinária do 
Conselho Universitário-ConsUni, realizada em de 24 de julho de 2007, às 14h, na sala de reuniões do 
6º andar da Unidade Catequese – UFABC. 
 
ORDEM DO DIA 
1) Aprovação da ata da IV sessão ordinária do ConsUni. 
Ata da IV sessão ordinária do ConsUni, realizada em 26 de junho, foi aprovada com alterações. 
Versão corrigida enviada aos conselheiros em 27 de julho. 
 
2) Acréscimo de um parágrafo na Portaria que institui a Comissão de Revisão do Regimento Geral, 
ampliando os estudos para a revisão do Estatuto. 
Professores Gilberto Martins e Sidney Jard da Silva, representantes dos docentes do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas-CECS, sugeriram alterar as atribuições da 
Comissão constituída pela Portaria nº 90, de 23 de maio de 2007, para, além de revisar o Regimento 
Geral, elaborar uma proposta de revisão do Estatuto da UFABC. Proposta aprovada por 
unanimidade. A Reitoria, então, publicou a Portaria nº 186, de 25 de julho de 2007, que revoga a 
Portaria nº 90. 
 
EXPEDIENTE 
1) Informação a respeito da definição dos sistemas de informação acadêmico (atualmente o SIG@) 
e administrativo. 
Para atender à solicitação de informações dos representantes dos docentes do CECS, a professora 
Christiane Marie Schweitzer, coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFABC, foi 
convidada a proferir uma apresentação a respeito do SIG@, sistema de informações e gestão 
acadêmica desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco e utilizado pela UFABC desde 
setembro de 2006. 
 
2) Informes da Reitoria. 
Professor Bevilacqua comunica a publicação da Portaria nº 731, de 24 de julho de 2007, do 
Ministério da Educação. Conforme consta desta Portaria, dentre as 337 vagas para docentes 
autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o exercício de 2007, o MEC 
destinou à UFABC apenas 30 vagas, quantidade muito aquém da solicitada (120) e necessária para 
atendimento aos 1.500 alunos que devem ingressar na UFABC em 2008, quantidade solicitada a 
partir das 600 vagas de docentes previstas da Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2007, que institui a 
Fundação Universidade Federal do ABC, publicada no Diário Oficial da União de 27 de julho de 
2005. Desta feita, o ConsUni aprovou, de imediato, uma moção, em que, além de registrar sua 
profunda preocupação com relação a essa questão, solicita ao Magnífico Reitor esclarecimentos e 
confirmação desses números junto ao MEC. Solicita, ainda, que este Conselho seja autorizado a 
elaborar planos alternativos de ação, caso esse número de vagas de docentes para 2007 seja 
confirmado. Esta moção será transcrita na íntegra na Ata da V sessão ordinária do ConsUni e 
publicada no website da UFABC na próxima semana. A Reitoria solicitará uma audiência com o 
Ministro da Educação e o Secretário de Educação Superior para o mais breve possível. 
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