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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do Conselho 
Universitário (ConsUni), iniciada em 26 de maio e finalizada em 1º de junho de 2009. Ambas 
ocorreram às 14h, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese (UFABC). 

Comunicados do Reitor: 

1. Cumprimenta o novo pró-reitor de pesquisa, professor Alexandre Reily Rocha e agradece ao 
professor Eduardo de Moraes Gregores pelo exercício desta função concomitante a de pró-reitor 
de pós-graduação. 

2. Comunica a publicação das Portarias nºs 193 e 194, em 25 de maio de 2009, no Diário Oficial 
da União, que atribuem aos servidores presentes: Alda Maria Napolitano Sanchez e Maurício 
Bianchi Wojslaw, o encargo de substitutos interinos do pró-reitor de planejamento e 
desenvolvimento institucional e do pró-reitor de administração, respectivamente, o que os 
habilita o direito de voto, nessa sessão. 

3. Solicita as seguintes alterações na pauta: a) transferir o 1º, 4º e 9º itens do Expediente para a 
Ordem do Dia e retirar o 8º item de pauta. Professores Armando Caputi e Valdecir Marvulle 
solicitam as respectivas alterações: b) transferir o 4º item do Expediente para Ordem do Dia;  c) 
adiantar o 6º item da Ordem do Dia para logo depois da apreciação das atas. Solicitações 
aprovadas. 

4. Comunica que o corte de 12 milhões no orçamento da universidade já foi reposto e obteve a 
informação de que repasse do orçamento remanescente de 2008 para o exercício de 2009 será 
efetuado em breve. 

5. Informa que houve um seminário a respeito de ensino à distância, com a professora Lúcia 
Regina Horta Rodrigues Franco, Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UNIFEI.  

 
Comunicados dos Conselheiros 

1. A representante discente de Graduação comunica que de 15 a 19 de julho haverá o Congresso 
Nacional da União Nacional do Estudante e os alunos estão preparando uma delegação da 
UFABC para participação no Congresso.  

2. Professor Milioni discorre acerca dos trabalhos da Comissão de Revisão do Regimento Geral e 
Estatuto.  Informa que a Comissão vem se reunindo quinzenalmente e preparou um cronograma 
de trabalho, dividindo os assuntos em três grandes temas: revisão do Estatuto Atual; análise de 
possíveis novos estatutos para a UFABC e revisão do Regimento Geral.  A Comissão trabalha, 
neste momento, no primeiro tema.  

  
Ordem do Dia 

1. Aprovação da ata da I sessão ordinária, realizada em 31 de março de 2009. 
Ata aprovada, sem alterações.   

2. Aprovação da ata da I sessão extraordinária, realizada em 16 de abril de 2009. 
Ata aprovada com alterações.  A versão alterada será encaminhada junto desta.  
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3. Aumento da representação docente nos Conselhos de Centros. 
Aprovado o aumento da representação docente nas seguintes condições: os Conselhos passarão a ter, no 
mínimo, 6 representantes docentes do próprio Centro e um de cada um dos outros dois Centros; haverá 
também representação das categorias dos alunos de graduação e pós-graduação e dos técnico-
administrativos, igualmente divididas e de forma tal que a composição do Conselho garanta que o 
mínimo de participação docente seja maior ou igual a 70%. O diretor do CMCC irá elaborar a 
Resolução do ConsUni contemplando todas as sugestões.  
 
4.Autorização dos afastamentos do Reitor, ao exterior, conforme Ofício Circular nº 596/2009-GM-
MEC, de 11 de maio de 2009 e Portaria Ministerial nº 404/2009, Art. 2º. 
O reitor relatou as viagens previstas para 2009 e logo em seguida, retirou-se da sessão para que o 
assunto fosse discutido. Professor Milioni encaminhou para discussão e votação e não havendo 
manifestações contrárias, os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 
 
5-Escolha dos membros da comunidade externa para composição do ConsUni. 
Foram aprovados os nomes do professor Alaor Silvério Chaves, membro da Academia Brasileira de 
Ciências e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Rafael Marques da 
Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, como membros representantes da 
comunidade externa no ConsUni. 
 
6. Inclusão de dois representantes discentes de Graduação e um representante dos servidores técnico-
administrativos lotado na PROGRAD, no Comitê de Graduação. 
O pró-reitor de graduação informa que se faz necessária a inclusão dos novos membros, uma vez que 
muitos assuntos tratados nessa Instância são de interesse dessas categorias. Após várias considerações 
acerca da forma para escolha dos novos membros, foi sugerido que o pró-reitor de graduação nomeie os 
representantes discentes, ouvidos os conselheiros discentes do ConsUni e ConsEP e nomeie um técnico-
administrativo lotado na Pró-reitoria de Graduação e outro lotado na Biblioteca, ouvida a chefia da 
mesma. Aprovado por unanimidade. 
 
7. Homologação das decisões do Comitê de Overhead. 
Professor Waldman solicita que o assunto seja retirado de pauta, para que as decisões sejam 
encaminhadas, em primeira instância, à Procuradoria Jurídica.  
 
8. Apreciação do regulamento de estágio probatório dos docentes. 
Professora Giseli Ducati, presidente da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente), apresenta os 
pressupostos legais que fundamentam a urgência da questão e propõe a análise da minuta de Resolução 
que estabelece as normas para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes. Resolução 
aprovada com alterações.  
 
9. Estabelecimento de cronograma para elaboração do Regimento Interno da Reitoria da UFABC e 
outros procedimentos pertinentes.  
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Professor Armando Caputi explica que esta é uma solicitação para que a Reitoria submeta uma minuta 
de seu Regimento Interno, contemplando a distribuição de “CD’s” e “FG’s”, para discussão no 
Expediente da próxima sessão ordinária do ConsUni.  Solicitação aprovada por unanimidade. 
 
10. Minuta de Resolução para concessão de Bolsas de Extensão. 
 A minuta de Resolução para a concessão de Bolsas de Extensão foi aprovada com alterações.   
 
Expediente: 
 
1. Curso “Cante em Conjunto”. 
Assunto retirado de pauta, tendo em vista que a Pró-reitoria de Extensão possui orçamento próprio para 
essas atividades. Entretanto, o presidente do Conselho solicitou ao pró-reitor de extensão que apresente, 
ao término de cada ano, todas as atividades realizadas na Extensão, incluindo o curso em questão. 
 
2. Apreciação do Edital de contratação de professor visitante na área de Filosofia e História da 
Ciência e da Tecnologia. 
Assunto retirado de pauta, em razão do Edital já ter sido apreciado, quanto ao mérito, pela CPPD.  O 
próximo passo é encaminhá-lo à Pró-reitoria de Administração para verificação de dotação 
orçamentária e em seguida para aprovação do Reitor. 
 
3. Regulamentação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 
Professor Sidney apresenta os objetivos e funções do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), com 
destaque para o Programa de Apoio da Universidade, composto por bolsa-auxílio, bolsa-moradia e 
bolsa de participação em eventos. Após vários esclarecimentos pontuais quanto ao orçamento e fonte de 
recursos, o relator formalizará a minuta de Resolução que contemplará as sugestões, para ser votada na 
Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
 
4. Regimento Interno do ConsUni. 
Professor Milioni relata brevemente o documento e após várias observações, decidiu-se que todas as 
sugestões deverão ser encaminhadas, por e-mail, à Secretaria Geral, para compilação e posterior 
encaminhamento à Comissão de Legislação e Normas, para então voltar na Ordem do Dia da próxima 
sessão ordinária. 
 
5. Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros. 
Professor Milioni relata brevemente o documento e após sugestões, irá reformulá-lo. Solicita que os 
conselheiros que tiverem sugestões as encaminhem à Secretaria Geral, para auxiliá-lo neste processo. O 
documento sofrerá análise da Comissão de Legislação e Normas e voltará na Ordem do Dia da próxima 
sessão.  


