
 

 
SECRETARIA GERAL 

SECRETARIA DOS CONSELHOS 
 

SINOPSE 

V sessão ordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 
 
 

1 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da V sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 24 de novembro, às 14h, reiniciada em 02 de 
dezembro de 2009, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese e finalizada em 17 de 
dezembro de 2009, às 14h, no auditório do Bloco B, campus Santo André.  
 
Comunicados da Reitoria: 

1. Os itens “Calendário ConsUni 2010”, “Aprovação do subsídio no custo da alimentação aos 
alunos da graduação”  e “Afastamento do professor Armando Caputi para desenvolvimento de 
atividade de extensão remunerada” foram transferidos para a Ordem do Dia, por autorização do 
Conselho. 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Houve solicitação por parte da representante da CIS, Lígia Gomes, para que o item: “Recurso à 
normatização para concessão de progressão por capacitação”, objeto de discussão no Expediente 
da última sessão, retornasse à pauta na Ordem do Dia. O Conselho autorizou a inclusão como 
último item. 

2. O diretor do CECS, professor Gilberto Martins, solicitou que o recurso aberto pelo Programa de 
Pós-graduação em Energia, que questiona a classificação dos docentes indicados às bolsas ao 
Programa Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS), fosse apreciado na Ordem do Dia dessa 
sessão. O Conselho recomendou que o assunto fosse submetido ao Expediente da próxima sessão 
ordinária.  

3. O representante da comunidade civil, Rafael Marques da Silva Júnior, discorreu acerca de 
viagem feita por uma comitiva oriunda do ABC paulista à região de Marche, Itália, para 
conhecer o Centro de Serviço em Tecnologia e Inovação (CESTEC), que criou um programa que 
visa desenvolver tecnologias de certificações de produtos. Informou que a UFABC foi convidada 
a participar dessa iniciativa. 

4. Professor Ricardo Siloto comunicou sua participação em evento sobre Gestão de Políticas 
Públicas Ambientais na Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP). No 
ensejo, informou que a estruturação e alocação de Cargos de Direção (CD’s) e Funções 
Gratificadas (FG’s) serão analisadas pela Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa 
(CANOA).  

5. Professor Armando Caputi comentou acerca do item “Formação de Colegiados”, retirado da 
pauta da 5ª sessão ordinária do ConsEP e aludiu uma sessão conjunta entre ambos os Conselhos 
para apreciação da questão. Sugeriu ainda a formação de uma comissão para o levantamento de 
informações sobre a situação do SIE. Professor Armando Milioni propôs que um pedido de 
esclarecimento à Reitoria, no tocante ao histórico do SIE, seja incluído na Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária, momento em que a criação da referida comissão poderá ser deliberada. 
A segunda proposta recebeu a anuência do Conselho.  
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6. A representante discente da graduação, Fernanda Bloise, comunicou a realização do “1º Debate 
sobre Segurança Pública” e agradeceu à Reitoria pela colaboração na realização da palestra 
“Anistia, Memória e Verdade”.  

Ordem do Dia 
 

1. Aprovação da ata da IV sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 2009. 
Aprovada, com alteração, por 18 votos favoráveis e 2 abstenções. 
 

2. Aprovação da ata da IV sessão extraordionária, realizada nos dias 29 de setembro, 08, 13 e 21 
de outubro de 2009. 
Ata aprovada, com alterações, por 18 votos favoráveis e 2 abstenções. 
 

3. Calendário ConsUni 2010. 
Aprovado por unanimidade. 
       

4. Aprovação do subsídio no custo da alimentação aos alunos da graduação. 
O relator, professor Sidney Jard, expôs a proposta. Após longa discussão, principalmente quanto 
à inclusão dos alunos de pós-graduação, aprovou-se por 19 votos a favor e 1 abstenção, a 
proposta do relator com a inclusão do seguinte artigo, cuja redação final será de incumbência da 
CLN: “A política de subsídio prevista no Art. 1º dessa Resolução, que é de 60%, está 
condicionada às dotações orçamentárias, observadas as demais políticas de assistência estudantil 
praticadas pela universidade”. A Resolução referente aos alunos da pós-graduação será 
submetida à apreciação do Conselho nesta sessão. 
 

5. Afastamento do professor Armando Caputi para desenvolvimentos de atividade de extensão 
remunerada. 
Professor Carlos Alberto Kamienski informou que o afastamento deve-se ao convite recebido 
pelo interessado para ministrar um curso de verão na Universidade de São Paulo. A questão foi 
retirada de pauta, uma vez que se trata de deliberação do respectivo Centro.  
 

6. Solicitação da prorrogação de validade por 120 dias da Resolução do ConsUni nº 10, que 
aprova as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão 
funcional, em razão da mesma estabelecer prazo para solicitações feitas até o dia 31 de 
dezembro de 2009. 
Após justificativa relatada pela presidente da CPPD, a proposta foi aprovada por 19 votos 
favoráveis e 1 abstenção. A Secretaria Geral emitirá a Resolução que será publicada no Boletim 
de Serviço da UFABC. 
 

7. Proposta de Resolução da CPPD para disciplinar pedido de progressão funcional docente entre 
níveis de uma mesma classe. 
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Após relato do professor Eduardo Gregores, a proposta foi aprovada por 17 votos a favor e 3 
abstenções. A Resolução será encaminhada à CLN para adequação textual e posterior publicação 
no Boletim de Serviço da UFABC. 

 
Continuação da sessão: 14h do dia 02 de dezembro de 2009. 

 
Comunicados da Reitoria: 

1. Professor Armando Milioni congratulou os novos diretores e vice-diretores dos Centros, que 
tomaram posse em 30 de novembro e registrou o agradecimento da Reitoria e deste Conselho aos 
que deixam os cargos. 

2. Informou que o Restaurante Universitário (RU) foi inaugurado com sucesso, apresentou dados 
estatísticos do primeiro dia e agradeceu o empenho de todos os que colaboraram com a 
concretização do evento.  

3. Noticiou a assinatura do 5º Termo Aditivo, firmado com a Construtora Augusto Veloso, 
acrescentando que são grandes as chances da inauguração do Bloco A em março de 2010.  

4. Informou que a empresa JWA Construção e Comércio Ltda venceu a licitação para a construção 
do campus de São Bernardo do Campo. 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professor Luiz de Siqueira Martins Filho relatou a ocorrência de um incidente envolvendo o 
diretor do CMCC, professor Valdecir Marvulle e a representante discente da graduação, 
Fernanda Bloise. Tendo em vista a ausência do primeiro, foi sugerida a abordagem do assunto 
em outra oportunidade.  

2. Professor Ricardo Siloto noticiou que foi indicado pelo reitor para intermediar os assuntos 
relacionados ao futuro campus de Mauá, tais como visitar potenciais terrenos, discutir com os 
centros a definição dos cursos que serão criados, entre outros.  

3. Professor Armando Caputi solicitou esclarecimentos quanto à política geral de segurança nos 
Blocos A e B, pois tomou conhecimento do processo licitatório da compra e instalação de 
catracas. Maiores detalhes deverão ser apresentados pela Mesa, na próxima sessão. 

4. Professor Sidney Jard divulgou material do I Simpósio Docente da UFABC, realizado em junho 
de 2008. Registrou também uma homenagem ao professor Sinclair Mallet Guy Guerra, pela 
contribuição na concretização do material. 
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Ordem do Dia 
 

1. Aprovação do subsídio no custo da alimentação aos alunos da pós-graduação. 
Professor José Carlos Rodrigues relatou proposta de Resolução, concedendo aos alunos de pós-
graduação subsídio de até 60% nas refeições oferecidas pelo Restaurante Universitário. A 
proposta foi aprovada por unanimidade, com alterações. A Resolução será encaminhada à CLN 
para adequação textual e será publicada no Boletim de Serviço da UFABC. 
 

2. Recurso à normatização para concessão de progressão por capacitação. 
Professor Ricardo Siloto relatou o recurso interposto pela CIS contra a CI 580/2009, emitida pela 
CGRH, que solicita a anuência do ConsUni para: 1) isentar os servidores técnico-administrativos 
do cumprimento do interstício de 18 meses para obtenção da primeira progressão; 2) deferir a 
progressão mediante a apresentação de Declaração de Conclusão do Curso e não apenas com o 
respectivo Diploma ou Certificado. O relator concluiu que o ConsUni não é o fórum competente 
para interpretar a Legislação pertinente ao primeiro aspecto do recurso, sugerindo 
encaminhamento de consulta ao Ministério competente. A proposta do relator foi aprovada por 
unanimidade. O segundo item foi aprovado com 1 voto contrário, fazendo retroagir os efeitos da 
CI 580/2009.   
 

3. Regimento Interno da Reitoria 
Professora Gisele Ducati realizou a leitura do parecer elaborado pelo professor Valdecir 
Marvulle e observou que as alterações sugeridas foram parcialmente acatadas no documento 
revisado pela Pró-reitoria de Planejamento. Após discussão acerca de alguns artigos, decidiu-se 
que o assunto será retomado em próxima sessão ordinária deste Conselho. 

 
Continuação da sessão: 14h do dia 17 de dezembro de 2009. 

 
Comunicados da Reitoria: 

1. Professor Adalberto Fazzio apresentou os dados dos concursos para docentes, no período de 
julho a dezembro de 2009: 100 bancas examinadoras; 973 candidatos inscritos, com aprovação 
de 136.  

2. Comenta que no próximo dia 21 deverá se reunir com o Ministro da Educação para a entrega da 
lista tríplice, visando à nomeação do reitor. 

3. Apresentou os números de refeições do Restaurante Universitário (RU) em 14 de dezembro 
último: 1432 subsidiadas e 121 integrais. 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professor Armando Caputi encaminhou proposta de moção para manifestar apoio ao projeto de 
Lei nº 6.472/2009, que altera o Art. 1º da Lei nº 11.145/2005. A moção foi aprovada e será 
encaminhada aos líderes partidários do Congresso Nacional e as seguintes comissões: Educação 
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e Cultura; Trabalho, Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; Constituição, 
Justiça e Cidadania.  

2. Professor Derval Rosa informou que a Pró-reitoria de Graduação respondeu as diligências 
solicitadas pelo Ministério da Educação para o reconhecimento dos cursos dos bacharelados e 
licenciaturas. 

Ordem do Dia 

1. Plano de Desenvolvimento Institucional. 
O relator, professor Gilberto Martins, apresentou parecer com breve histórico da elaboração do 
documento, resumo de sua estrutura atual e sugestões para aprimoramento do texto. Após várias 
discussões e votações de destaques, o PDI foi aprovado por unanimidade. Decidiu-se que serão 
tratadas na próxima sessão ordinária, as propostas que disciplinem a continuidade do trabalho.  

 
Os demais itens da pauta:  

� 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; 
� Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica; 
� Pesquisador colaborador na UFABC; 
� Mudança de nome do curso de Gestão de Políticas Públicas para Bacharelado de Políticas 

Públicas; 
� Autorização de dotação orçamentária para bolsas de estudos da pós-graduação para o ano 

de 2010; 
� Autorização de dotação orçamentária para bolsa-auxílio para estudantes da pós-graduação 

para o ano de 2010; 
� Autorização de dotação orçamentária para bolsa-auxílio para pós-doutorandos para o ano 

de 2010, 
não foram abordados devido à interrupção da sessão pelo avançado das horas e deverão ser 
contemplados na próxima sessão ordinária deste Conselho.  
 

 


