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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 28 de julho, às 14h, na sala de reuniões do 5º andar 
da Unidade Catequese (UFABC). 

Comunicados do Reitor: 

1. Comunica a nomeação da professora Meire Aparecida Gurgel de C. Miranda, 2ª colocada no 
concurso na área Ensino de Ciências – Biologia (edital 08/2008), após seu questionamento 
acerca da abertura de novo concurso na área, uma vez que o anterior estava vigente, com 
candidato aprovado. 

2. Informa que no próximo dia 11 de agosto, haverá uma sessão extraordinária deste Conselho 
para tratar, entre outros assuntos, do Regimento da Reitoria e do relatório de atividades de 
2008. 

3. Apresenta dados referentes aos concursos de docentes em andamento. 

4. Comenta a reunião ocorrida em Brasília, com a participação de alguns servidores docentes e 
técnico-administrativos, para tratar do processo de divulgação da UFABC no sistema 
unificado do novo ENEM.  

5. Esclarece que a divulgação que tem sido vinculada na mídia a respeito da construção do 
campus de Mauá até 2011, não são informações prestadas pela Reitoria, permanecendo 
válidas as informações repassadas na última sessão deste Conselho. 

6. Explana os motivos que estão causando a prorrogação da entrega do restaurante 
universitário, entre eles os processos de licitação para os equipamentos e móveis e o 
fornecedor dos alimentos. 

7. Comunica que haverá a realização da pesquisa "Perfil e Opinião Discente 2009", a ser 
elaborada por servidores docentes e técnico-administrativos do NAE, PROGRAD, 
PROPLADI, visando traçar o perfil dos alunos da UFABC. 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professora Marcela, representante docente do CCNH, relata breve histórico dos problemas 
que vêm ocorrendo na Central Multiusuário.  

2. O representante discente de pós-graduação, James, informa que a PROAD tem atrasado o 
pagamento das bolsas CAPES, e questiona os conselheiros sobre a viabilidade de encaminhar 
ao setor financeiro uma recomendação formal para que os pagamentos de bolsas tenham 
prioridade. A recomendação será encaminhada para a respectiva área.  

3. Professor Luiz Martins relata o andamento da escola: “Hands-On Research in Complex 
Systems School”. 

4. A representante discente de Graduação, Fernanda, registra nota de agradecimento à Reitoria 
pelo apoio oferecido aos alunos para participação no 51º Congresso Nacional da União 
Nacional do Estudante e no ensejo, convida todos a comparecerem no II Circuito Musical da 
UFABC. 
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5. Professor Milioni solicita que o 4º item do Expediente seja transferido para a Ordem do Dia, 
tendo em vista a importância do assunto para a Comissão de Revisão do Estatuto e 
Regimento Geral. Solicitação aprovada. 

6. O prefeito universitário, Marcos Joel Rúbia, a assessora da Pró-reitoria de Graduação, Carla 
Oliveira e a coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Informação, Christiane Marie 
Schweitzer, prestam esclarecimentos a respeito da restrição de acesso para os alunos de 
Graduação, ao Bloco B, durante as madrugadas e finais de semana. 

 
Ordem do Dia 

 
1. Aprovação da ata da II sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2009. 

Ata aprovada com alteração. A versão alterada será encaminhada junto desta. 
 

2. Regimento Interno do ConsUni 
O relator, professor Marcos Tavares é favorável ao documento e destaca a adoção de grande 
parte das sugestões apresentadas durante a discussão do assunto em sessão anterior. Após o 
encaminhamento e votação dos destaques, o Regimento Interno do ConsUni foi aprovado 
por unanimidade. O mesmo será encaminhado pelo Presidente do Conselho à CLN para 
adequação textual e posterior publicação no Boletim de Serviço da UFABC. 
 

3. Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros. 
O relator, professor Armando Caputi, comenta os principais pontos do parecer e encaminha 
propostas de alterações. Após várias discussões e reflexões, com destaque para a utilização 
da rede interna de informática nas campanhas, colégio eleitoral dos servidores técnico-
administrativos e fórmula para cálculo da pontuação das chapas, o documento foi aprovado. 
A Secretaria Geral emitirá a Resolução que será publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC. 
 

4. Regulamentação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 
O relator, professor Luiz Martins, apresenta sugestões para complemento e inclusão de 
artigos no documento, a fim de objetivar as formas de apoio ao estudante e definir os cargos 
de chefia, direção e quadro de servidores alocados no NAE. Aprovado por unanimidade. A 
Secretaria Geral emitirá a Resolução que será publicada no Boletim de Serviço da UFABC. 
 

5. Indicação de nome para compor a Comissão de Revisão do Estatuto e Regimento Geral, 
tendo em vista a saída de um membro atual. 
Professor Milioni relata brevemente o pedido de desligamento da Comissão por parte do 
professor Valdecir Marvulle. A Reitoria sugeriu o professor Gilberto Martins para substituí-
lo. Sugestão aprovada por unanimidade. 
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Expediente 

 
1. Regimento Eleitoral para eleição de reitor; 

Professor Fazzio esclarece que a antecipação dessa eleição se dá por razões pessoais.  
Professor Milioni comunica que o Regimento Eleitoral atual deverá sofrer alterações para 
adequação ao disposto no Ofício Circular nº 95/2009, emitido pelo Gabinete da Secretária de 
Educação Superior (documento este que será encaminhado aos conselheiros). Após 
abordagem dos principais pontos do Regimento, decide-se que este voltará na Ordem do Dia 
deste Conselho. 
 

Os demais itens da pauta:  
 

� Proposta Orçamentária para 2010; 
� Texto base para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
� Convocação imediata do candidato vencedor do concurso para Professor Titular de Ética e 

Filosofia Política (edital 37/2006); 
� Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia - Modalidade: EaD/UAB; 
� Curso de Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação - Modalidade: 

EaD/UAB, 
 
não foram abordados devido à interrupção da sessão pelo avançado das horas e, desta forma, o 
presidente informa que os mesmos serão inclusos no Expediente da próxima sessão extraordinária 
deste Conselho.  


