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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 24 de setembro, às 14h, na sala de reuniões do 5º 
andar da Unidade Catequese (UFABC). 

Alterações na pauta: 

O representante da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional solicitou a retirada 
de pauta do 5º item da Ordem do Dia, “Plano de Desenvolvimento Institucional”, sob a alegação de 
que seria interessante que o titular dessa pró-reitoria, ausente à sessão, acompanhasse as discussões. 
O ConsUni aprovou a solicitação. 

O 1º item do Expediente, “Regimento da Comissão Interna de Supervisão – CIS” foi retirado de 
pauta por não haver necessidade de aprovação pelo ConsUni.  O assunto passou a fazer parte dos 
“Comunicados dos Conselheiros”. 

Comunicados do Reitor: 

1. A Prefeitura de São Bernardo do Campo deu início às reformas do Colégio Salete. 

2. Possível assinatura do 5º termo aditivo referente à obra do campus de Santo André que 
resultará em novo cronograma para a construtora, de modo que o Bloco A seja concluído em 
dezembro de 2009 e o restaurante universitário até o final de outubro desse ano. Não houve 
mudanças no projeto original, somente redefinições de laboratórios e do espaço, 
originalmente destinado à Reitoria, que abrigará a Biblioteca. 

3. O projeto preliminar do campus de Mauá será apreciado, em breve, neste Conselho. 

4. Dados do concurso até esta data: vagas dos editais: 124; aprovados e habilitados: 89 e vagas 
preenchidas: 75.  

5. A Portaria Nº 312, de 23 de setembro de 2009, do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva, autoriza o provimento de 1.500 cargos de 
professor da carreira de magistério superior a todas as IFES. 

 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. A coordenadora da CIS, Ligia Gomes, informou que o Regimento Interno da CIS, pela 
própria natureza da Comissão, foi encaminhado para os conselheiros somente a título de 
conhecimento e divulgação à comunidade acadêmica. 

2. Professor Luiz Martins relatou um problema ocorrido com um funcionário da empresa de 
segurança terceirizada que acabou por ser transferido da UFABC. Dr. Reginaldo advertiu que 
a relação jurídica de terceirização empresarial impede que a UFABC interfira no caso.  

3. Professor Alexandre Reily comunicou a abertura de dois editais para concessão de bolsas de 
iniciação científica nos programas: PIBIC nas Ações Afirmativas, PIC/UFABC e 
PIBIC/CNPQ (bolsas remanescentes) e Projetos Voluntários. As inscrições se encerram no 
próximo dia 30.  Ele solicita aos conselheiros que colaborem na divulgação. 
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Ordem do Dia 

1. Aprovação da ata da III sessão ordinária, realizada em 28 de julho de 2009. 
2. Aprovação da ata da II sessão extraordinária, realizada em 11 de agosto de 2009. 

Aprovadas por unanimidade. 
 

3. Aprovação da ata da III sessão extraordinária, realizada em 19 de agosto de 2009. 

Aprovada com uma abstenção. 
 

4. Relatório de atividades de 2008. 

O relator, professor Gilberto Martins, apresentou alguns destaques para adequação do texto. 
O documento, com as sugestões da relatoria, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 2 votos 
contrários, com declaração de voto do professor Armando Caputi e 3 abstenções. 

 
5. Regimento Eleitoral para escolha de Reitor. 

O relator, professor Armando Caputi relatou o assunto e em sua relatoria incluiu diversas 
sugestões de modificações no texto original. A Reitoria, que encaminhara a versão original do 
texto, retirou a proposta e endossou integralmente todas as modificações propostas pelo Prof. 
Caputi.  A nova resolução foi aprovada com as alterações propostas ao longo das discussões e 
será agora encaminhada à Comissão de Leis e Normas do ConsUni para revisão final do 
texto. Decidiu-se, com base no item 1 do anexo à Resolução, que a composição dos membros 
para Comissão Eleitoral, responsável por conduzir o processo, será de: três representantes 
docentes (indicados pelos Conselhos de cada Centro); um representante discente da 
Graduação (indicado pelo Diretório Central dos Estudantes); um representante discente da 
Pós-graduação e dois representantes dos técnico-administrativos (indicados pelos respectivos 
representantes do ConsUni). As indicações serão encaminhadas, por e-mail, à Secretaria 
Geral até o dia 13 de outubro e esta decisão será formalizada em “Ato Decisório do 
ConsUni”, a ser publicado no Boletim de Serviço.  

 
6. Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). 

O relator, Professor Luiz de Siqueira Martins Filho, apresentou parecer favorável à 
aprovação da Comissão, com algumas sugestões de alterações. O documento foi aprovado, 
com alterações e será encaminhado à Comissão de Leis e Normas do ConsUni, para revisão 
final do texto. Decidiu-se que os membros da CANOA serão indicados pelos conselheiros 
das respectivas representações no ConsUni, até o dia 30 de setembro de 2009, por e-mail, 
para a Secretaria Geral.    
 

7. Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia – Modalidade: EaD/UAB. 
8. Curso de Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação – Modalidade: EaD/UAB 

Houve uma apresentação inicial realizada pela professora convidada, Lúcia Regina Horta 
Rodrigues Franco, a qual explanou breve histórico do funcionamento da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB) e do Ensino à Distância (EaD). O ConsUni decidiu pela aprovação dos dois 
cursos, levando em consideração que os projetos já se encontram em andamento e a certeza 



 

 
SECRETARIA GERAL 

DIVISÃO DOS CONSELHOS 
 

SINOPSE 
IV sessão ordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 

 

3 
Secretaria Geral 

Divisão dos Conselhos 

 

da boa fé e dos elevados padrões éticos por parte de todos os neles envolvidos, ainda que o 
encaminhamento do assunto não tenha obedecido as melhores práticas, uma vez que não 
houve ampla discussão e nem apreciação prévia por parte deste Conselho.  Ficou registrado 
que o orçamento da UFABC não será utilizado para o custeio dos investimentos necessários à 
implantação dos cursos em questão. Assim, a aprovação ocorreu por 14 votos favoráveis, com 
declaração de voto do professor Luiz Siqueira Martins Filho, 1 voto contrário declarado pelo 
professor Armando Caputi e 2 abstenções. O Presidente do ConsUni enfatizou que todas as 
atividades referentes à modalidade de ensino à distância deverão ser previamente submetidas 
à apreciação e à aprovação deste Conselho.  

 

Expediente 

1. Recurso à normatização para concessão de progressão por capacitação 
A coordenadora da CIS, Lígia Gomes, relatou haver divergências na compreensão por parte 
da CIS e da Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGRH), a respeito do interstício 
referente à progressão por capacitação dos servidores técnico-administrativos. Dr. Reginaldo 
informou que a questão não cabe à UFABC, recomendando consulta ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, além de sugerir a criação de um sistema de protocolos 
dos certificados e diplomas, na CGRH, para resguardar o direito do servidor. O coordenador-
geral de recursos humanos, Maurício Bianchi Wojslaw, discorreu acerca das providências da 
CGRH para o esclarecimento do assunto e sugere que ambas as interpretações da legislação 
sejam submetidas à apreciação da Procuradoria. Professor Fazzio solicitou aos conselheiros 
que reflitam sobre o assunto para deliberação quanto a seu encaminhamento na próxima 
sessão ordinária. 
 

Os demais itens da pauta:  
 

� Proposta de Resolução para disciplinar pedido de progressão funcional docente entre níveis 
de uma mesma classe; 

� Projeto EJA, EcoSol e Tecnologia Social (“EJA e Economia Solidária: Saber local em 
desenvolvimento – um novo currículo escolar); 

� Curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação; 
� Realização na UFABC da "4th School on Cosmic Rays and Astrophysics"; 
� Solicitação para realização de revisão técnica de livro por parte de professor do CMCC; 
� Pesquisador colaborador na UFABC. 

 
não foram apreciados, devido ao avançado das horas, mas serão contemplados no Expediente da 
próxima sessão extraordinária deste Conselho.  


