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SINOPSE 

VII sessão ordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VII sessão ordinária do 
Conselho Universitário-ConsUni, realizada em de 25 de setembro de 2007, às 14h, na sala de reuniões 
do 6º andar da Unidade Catequese – UFABC. 
 
ORDEM DO DIA 
 
1. Aprovação da ata da VI sessão ordinária, realizada em 14  de agosto de 2007. 
Ata da VI sessão ordinária, realizada em 14 de agosto, aprovada com alterações. Versão corrigida será 
enviada aos conselheiros. 
 
EXPEDIENTE 
 
1. Apresentação do status da obra de construção do campus Santo André 
O coordenador de obras da construção do campus universitário, professor Joel Pereira Felipe, 
apresenta o status das obras, por meio de explanações ilustradas por imagens desde o início, em 
setembro de 2006, até o presente. Pontua que o ritmo da construção acelerou-se a partir de uma 
alteração no projeto inicial, quando se adotou o sistema de vigas, lajes e painéis pré-moldados. A 
previsão de conclusão do bloco B é dezembro/2007 e a entrega final está prevista para março/2009. Ao 
final da apresentação, expõe um gráfico do efetivo de operários e também da evolução físico-financeira 
da obra. Professora Adelaide afirma que, ao final deste ano, será apresentado um balanço financeiro 
completo e enfatiza que tudo o que já foi investido em laboratórios e mobiliários será aproveitado, para 
evitar desperdícios. Professor Joel informa que o Tribunal de Contas da União, que também audita 
obras públicas, esteve na UFABC e não registrou qualquer irregularidade, o que atesta sua idoneidade. 
 
2. Instalação da Comissão de Pós-Graduação 
Professor Milioni informa que a Comissão da Pós-Graduação foi formalmente instalada no dia 11/09, o 
que significa que o Regimento da Pós-Graduação já está em vigor. Comunica que a periodicidade das 
reuniões será semanal, às 3ªs feiras no período da tarde, e a próxima será no dia 02/10/2007.   

3. Proposta de resolução para o credenciamento de Fundações de Apoio 
Professor Waldman relata e apresenta para discussão a minuta de resolução para o credenciamento de 
Fundações de Apoio enviada via e-mail a todos os conselheiros. Evidencia que não compete à 
Universidade criar uma Fundação de Apoio, pois estas devem ser instituições de direito privado. Cita o 
exemplo da FUNDEP e opina que, embora seja necessária maior dedicação à UFABC, é preciso evitar 
vinculações, no intuito de preservar a independência da Universidade. Discorre acerca dos artigos da 
minuta, quase todos exigências legais. Explica que o assunto está novamente no expediente da pauta 
para que haja tempo hábil para análise minuciosa e votação na próxima sessão ordinária deste 
Conselho.  Professor Waldman solicita que os conselheiros enviem suas sugestões via e-mail. 

4. Informes da Reitoria 
Professora Adelaide informa que participou do Congresso Internacional de Reitores Latino-americanos 
e Caribenhos, realizado entre 16 a 19 de setembro, promovido pelo Instituto Internacional para la 
Educación Superior em América Latina y el Caribe - IESALC. Comenta a palestra proferida aos 
professores, no último dia 20, pelo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Aloísio 
Teixeira, no campus Santa Adélia, cujo tema foi “A universidade brasileira rumo aos desafios do século 
XXI”, em que expôs um breve histórico do ensino superior no Brasil. Informa que, em 27 e 28 próximos 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação receberá avaliadores da CAPES. Professor Jeroen distribui aos 
presentes exemplares do livro-texto “Diálogo de saberes para a ação cidadã”. Professora Adelaide 
informa que a Reitoria reuniu-se com o ministro da Educação, Fernando Haddad, a diretora do 
Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior da MEC/SESu, professora Maria Ieda Costa 
Diniz, o professor Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES e o Secretário de Educação Superior, 
Ronaldo Mota. À ocasião, foram entregues ofícios com reivindicações relativas às verbas destinadas às 
passagens e diárias, ao acerto do número de professores equivalentes, à necessidade de liberação das 
vagas de docentes, ao edital do vestibular e ao espaço para o campus de São Bernardo do Campo. As 
propostas foram bem recebidas pelo ministro. No ensejo, professora Adelaide informa que a UFABC 
receberá visita do presidente da República e do ministro da Educação na próxima 6ª feira, 28. Por fim, 
professor Guiou registra que não apresentou pareceres a respeito da revisão do regimento geral porque 
a reunião anteriormente prevista para o dia 20/09 foi adiada para o dia 11/10/2007. 


