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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 VIII sessão ordinária do Conselho 
Universitário (ConsUni), realizada em 30 de outubro de 2007, às 14h, na sala de reuniões do 6º andar da 
Unidade Catequese – UFABC. 
 
ORDEM DO DIA 
 
1. Aprovação da ata da VII sessão ordinária, realizada em  25 de setembro de 2007. 
Ata da VII sessão ordinária, realizada em 25 de setembro, aprovada com alterações. Versão corrigida será 
enviada aos conselheiros junto desta. 
 
2. Solicitação de prorrogação do prazo para apresentação da revisão do Regimento Geral e Estatuto. 
Professor Guiou apresenta aos conselheiros as definições teóricas que compõem o Regimento Geral e o 
Estatuto, além dos elementos essenciais que devem constituir o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da UFABC.  Solicita a este Conselho, em nome da Comissão instituída pela Portaria nº 186 de 25 de 
julho de 2007, que o prazo para conclusão da revisão do Regimento Geral e Estatuto seja prorrogado para o 
mês de maio de 2008, considerando a ampliação do escopo do trabalho anteriormente estabelecido e o 
cumprimento de um novo cronograma para definição dos objetivos da UFABC, além das devidas estratégias 
de desenvolvimento para o atendimento aos mesmos.  Solicitação aprovada por unanimidade. 
 
3. Aprovação da minuta de Resolução para o credenciamento das Fundações de Apoio. 
Professor Hélio Waldman distribui aos presentes a minuta proposta pela Comissão instituída pela Portaria 
nº 91 de 23 de maio de 2007 e as propostas sugeridas pelos representantes docentes.  A minuta original foi 
aprovada, com alterações nos itens IV , VI e VIII e o acréscimo de um parágrafo no artigo 1º. 
 
4.Autorização para realização de atividade de Extensão em cooperação com a empresa Orolix Desenvolvimento de Software 
Ltda. 
Professor Valdecir Marvulle relata o processo vigente para o projeto do professor Carlos Alberto Kamienski, 
que não afetará a carga horária do docente na UFABC.  Após vários debates, professor Marvulle encaminha 
três moções:  1ª) o deferimento ou indeferimento do projeto; 2ª) se deferido o projeto, que haja um percentual 
mínimo de 20% da remuneração revertido para a UFABC; 3ª) inclusão na pauta da próxima sessão do 
ConsUni da definição da composição da comissão  que definirá as diretrizes para overhead. Os itens 1 e 2 
foram aprovados parcialmente e o item 3 foi aprovado por unanimidade. 
 
5.Ratificação do termo de convênio nº 168/2007 e seu respectivo plano de trabalho, referente a curso de Pós-Graduação para 
gestores da rede de ensino de Santo André: “Diálogos de Saberes para a Ação Cidadã”. 
Professor Jeroen informa que esse convênio já foi aprovado, quanto ao mérito, pelo Conselho de Ensino e 
Pesquisa (ConsEP) e que há a necessidade da aprovação do ConsUni quanto ao plano de trabalho.  Aprovado 
por unanimidade.   
 
6. Aprovação da minuta de convênio entre UFABC e  a Fundação Sociedade, Comunicação e Trabalho. 
Professor Jeroen explana o convênio com essa Fundação, que obteve, junto ao Governo Federal, a concessão 
de um canal de televisão.  Esse convênio seria estabelecido na modalidade “guarda-chuva”, com o objetivo de 
compartilhar projetos educacionais, conteúdos científicos, hardware entre outros.  Aprovado por 
unanimidade. 
 
7. Abertura imediata de mais uma vaga na área de Energia e formação de comissão desse Conselho com a missão de propor uma 
política de abertura de vagas para professores titulares. 
Professor Gilberto informa que a abertura dessa vaga já foi deliberada pelo Conselho do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS).   O ConsUni aprovou, parcialmente, a 
ampliação do número de professores titulares para a área de Energia, em razão da expansão da referida área 
no país.  A Reitoria fica, então, autorizada a realizar os procedimentos para o provimento desta solicitação.  
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A proposta para a formação de comissão para definição de políticas de abertura de vagas para professores 
titulares foi aprovada por unanimidade. 
  
8. Eleição para membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP): 
indicação dos sete representantes-eleitores da UFABC. 
Professora Adelaide explica a composição do Conselho da FAPESP e sugere os nomes para compor o colégio 
eleitoral  da UFABC para eleger os membros para esse Conselho: Mauro Coelho dos Santos, Roberto 
Menezes Serra, Gustavo Martini Dalpian, Eduardo Guéron, Carlos Alberto Kamienski, João Manoel Losada 
Moreira e Eduardo de Moraes Gregores.  Aprovado por unanimidade.  
 
EXPEDIENTE: 
 
1. Relato a respeito das eleições para representantes discentes da Pós-Graduação. 
Professor Gregores relata que não houve inscritos para a eleição de representantes discentes da Pós-
Graduação para o ConsEP e o ConsUni.   
 
2. Esclarecimento a respeito da assistência à saúde complementar do servidor público 
Professor Leonardo enfatiza que o esclarecimento é a respeito da implementação da assistência à saúde.  Faz 
um breve comentário acerca dos documentos que foram enviados aos conselheiros.  Professora Adelaide 
informa que manteve contatos com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),  no intuito de encontrar 
alternativas plausíveis.  A representante dos técnico-administrativos, Adriana, informa que foi aprovado pelo 
Ministério da Educação (MEC), o reembolso de R$42,00 per capita, sendo liberado, a partir de novembro de 
2007 para os servidores administrativos e a partir de janeiro de 2008 para os docentes. 
 
3. Esclarecimento acerca dos regimentos das Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação. 
Professor Leonardo informa que gostaria de obter o esclarecimento a respeito do item que consta do 
Regimento da Pró-Reitoria de Graduação, que menciona a criação de cargos e as possíveis alocações de 
cargos de direção e funções gratificadas.  Professor Bevilacqua solicita que se tenha em mente a estruturação 
dos regimentos e que estas são questões que serão examinadas,  minuciosamente, ao longo desse processo.   
 
4. Esclarecimento acerca das eleições para as diretorias dos centros da UFABC. 
Professor Leonardo questiona o assunto e professor Bevilacqua explica que, devido ao excesso de trabalho 
requerido pela Pró-Reitoria de Administração, concernente às obras de construção do campus, além do 
parecer legal quanto aos editais de concursos de docentes, entre outros, a Procuradoria Jurídica ainda não 
dispôs de tempo hábil para concluir esse processo.  
  
5. Informes da Reitoria 
Professor Bevilacqua discorre acerca dos concursos para docentes, para os quais se inscreveram 508 
candidatos para 28 vagas. Informa que o MEC autorizou a contratação de professores visitantes; sugere, 
então, que uma alternativa seria a contratação de alguns dos candidatos mais bem classificados nos 
concursos como professores visitantes. Solicita aos membros que reflitam a respeito. Comenta que 
prosseguem as negociações referentes à aquisição do terreno sito à Avenida dos Estados e,  por fim, relata sua 
visita à Brasília em 25 de outubro, ocasião em que se reuniu com o presidente da Comissão de Educação do 
Senado, Senador Cristovam Buarque.   


