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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 11 de agosto, às 9h, na sala de reuniões do 5º andar 
da Unidade Catequese (UFABC). 

Comunicados do Reitor: 

1. Apresentou o Sr. Rafael Marques, novo membro externo do Conselho, a quem dá as boas 
vindas, agradecendo sua presença e justifica a ausência do outro representante da comunidade 
civil, professor Alaor Chaves; 

2. Informa que a suspensão das aulas da Graduação, em decorrência da disseminação do vírus 
AH1N1 no país atendeu à solicitação do Ministério da Saúde; 

3. Parabeniza o servidor técnico-administrativo, Armando Cesar Franco, pela defesa de sua tese de 
doutorado na Universidade de São Paulo. 
 
Expediente 

1. Relatório de atividades. 
Foram apresentados os relatórios de atividades de 2008, pelas Pró-reitorias de Administração, 
Pós-graduação, Graduação, Pesquisa, Prefeitura Universitária e Núcleo de Tecnologia da 
Informação. As demais áreas ficaram à disposição do Conselho para apresentação de suas 
atividades, conforme constam do documento encaminhado.   

 
2. Proposta Orçamentária para 2010. 

O pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional relatou as dificuldades ocorridas 
no processo de encaminhamento do orçamento para 2010 devido ao curto prazo para elaboração 
de uma proposta alternativa ao limite orçamentário pré-estabelecido. Após muitas discussões 
com o Ministério da Educação, foi encaminhada a proposta orçamentária de R$ 70,5 milhões 
para 2010.  

 
3. Texto base para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional relatou breve histórico dos fatores 
que envolvem o PDI e informou que a última revisão foi realizada pela respectiva pró-reitoria 
(Propladi), em julho de 2009. Apresentou os elementos básicos que devem constar no 
documento, de acordo com a legislação vigente. A Propladi irá encaminhar o documento, via e-
mail, solicitando às áreas que apresentem as sugestões e alterações, num prazo máximo de 15 
dias para que o assunto volte na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deste Conselho.  
  

4. Criação da Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). 
O pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional explicou que essa Comissão está 
prevista no atual Estatuto da UFABC e objetiva assessorar o ConsUni nas questões 
administrativas e orçamentárias.  Após extensas discussões acerca das competências da 
Comissão, decidiu-se que o assunto irá retornar na Ordem do Dia, contemplando as sugestões 
debatidas nessa ocasião, em uma próxima sessão ordinária, deste Conselho. 
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5. Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia - Modalidade: EaD/UAB. 
6. Curso de Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação - Modalidade: EaD/UAB. 

O pró-reitor de Extensão apresentou o histórico da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 
relatou os 2 projetos da UFABC aprovados no programa, que são os cursos de especialização 
em Ciência e Tecnologia e em Tecnologias e Sistemas de Informação. Relatou ainda, dados 
referentes à infraestrutura física, recursos humanos e a alocação de bolsas para docentes. Porém, 
pelo fato de o assunto já estar em andamento na UFABC e somente, neste momento, 
apresentado ao ConsUni, alguns dos presentes sentiram-se constrangidos em continuar a 
discussão.  O assunto deverá ser rediscutido em uma próxima sessão deste Conselho.  
 

7. Estatuto da UFABC: versão revisada para encaminhamento ao MEC. 
O vice-reitor apresentou a versão aprovada pelos membros da Comissão de Revisão do 
Regimento Geral e Estatuto e que espelha a estrutura atual da UFABC. Sugeriu-se que os 
Conselheiros encaminhem sugestões de destaques para o documento à referida Comissão, via e-
mail, antes da próxima sessão ordinária deste Conselho. 
 

8. Reflexões a respeito de possíveis formatações do colégio eleitoral e das normas regimentais 
referentes ao processo de escolha do Reitor. 
O vice-reitor consultou os Conselheiros acerca de três questões que surgiram durante a revisão 
do documento: a) formação do colégio eleitoral de tal forma que possua, no mínimo, 70% de 
participação do corpo docente; b) requisitos para candidatura; c) inscrições de chapas 
completas. Após várias discussões e reflexões, principalmente quanto à presença dos servidores 
pro tempore no colégio eleitoral; a candidatura de docentes externos e a definição quanto à 
eleição para vice-reitor, decidiu-se que o assunto voltará na Ordem do Dia, da próxima sessão.  
O vice-reitor, responsável pela redação do documento, comprometeu-se a incluir nele o menor 
número possível de restrições, deixando ao Conselho a incorporação daquelas que forem 
sugeridas e julgadas pertinentes. 

 
9. Convocação imediata do candidato vencedor do concurso para Professor Titular de Ética e 

Filosofia Política (edital 37/2006). 
Assunto retirado de pauta uma vez que o seu encaminhamento ao ConsUni foi considerado 
juridicamente inadequado. 

 
10. Regimento Interno da Reitoria. 

O pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional informa que a elaboração do 
Regimento Interno da Reitoria foi baseada no Regimento Geral e no Estatuto, além de ter 
contemplado as informações encaminhadas pelas áreas. Após muitas reflexões, tais como: a 
vinculação dos Núcleos Institucionais de Pesquisa e Extensão; a fragmentação da Pró-reitoria de 
Administração; as competências do Núcleo de Apoio ao Estudante e a ausência da estruturação 
de “cargos de direção – CDs” e “funções gratificadas – FGs”, a Propladi irá encaminhar um 
novo documento, via e-mail, solicitando às áreas que apresentem as sugestões e alterações, num 
prazo máximo de 15 dias. 

 
 
 


