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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão ordinária do Conselho 
Universitário (ConsUni), realizada em 31 de março de 2009, às 14h, na sala de reuniões do 5º andar da 
Unidade Catequese (UFABC). 

Antes de iniciar a Ordem do Dia, o presidente do conselho relata os informes abaixo enumerados: 

1. Cumprimenta os novos conselheiros eleitos.  Apresenta o vice-reitor, Armando Zeferino Milioni e 
o novo pró-reitor de graduação, professor Hélio Waldman e à ocasião agradece as que deixaram 
os respectivos cargos, professora Adelaide Faljoni-Alário e professora Itana Stiubiener. Comunica 
ainda que o professor Luiz Bevilacqua deixou o cargo de coordenador do Núcleo de Cognição e 
Sistemas Complexos, agradecendo a colaboração do mesmo, junto a UFABC.  

2. Comunica o credenciamento da Fundação de Desenvolvimento a Pesquisa (FUNDEP) como 
fundação de apoio da UFABC. 

3. Informa que, no dia 1º de abril, haverá uma apresentação técnica do projeto arquitetônico 
preliminar do Campus de São Bernardo do Campo, no bloco B.   

4. Comenta a possibilidade de um novo campus da UFABC na cidade de Mauá, em 2011. 
5. Comenta sobre a reunião ocorrida entre as universidades federais paulistas (UFABC, 

Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP e Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR) e 
solicita ao professor Milioni, que representou a UFABC na reunião, que discorra, brevemente, 
sobre os temas discutidos. Este informa que essas universidades pretendem trabalhar 
conjuntamente em frentes de trabalho, tais como: Pós-graduação e Pesquisa; Obras e 
Administração e Expansão e Vestibular. A UFABC ficou responsável pela frente da Pós-
graduação e Pesquisa; a UNIFESP pela Expansão e Vestibular e a UFSCAR por Obras e 
Administração. Comenta ainda a intenção das três federais unificarem a primeira fase de seus 
vestibulares.  Novas reuniões já estão agendadas.  

6. Comunica que, conforme ofício do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, houve o 
encaminhamento da proposta para alteração da redação contida no art. 1º da Lei nº 11.145, 
passando a constar no texto legislativo que: “a UFABC é uma fundação pública, dotada de 
personalidade de direito público”. 

7. Comenta o orçamento da UFABC para 2009, informando que solicitou o aporte de R$ 5 milhões 
para a construção de laboratórios para as engenharias, no terreno da Avenida dos Estados.  

8. Solicita que o professor Rodrigues esclareça questões acerca do ponto eletrônico na UFABC (6º 
item do Expediente). Este informa que os auditores da Controladoria Geral da União (CGU), por 
ocasião da auditoria realizada na UFABC em 2008, consideraram inadequado o procedimento 
atual e solicitaram a adoção de um sistema mais efetivo para o controle de frequência dos 
servidores. Professor Fazzio recebe um abaixo-assinado dos servidores técnico-administrativos 
que foi entregue pelo representante da categoria e se compromete a discutir o assunto de forma 
ampla antes de qualquer decisão.  

9. Professor Fazzio solicita algumas alterações na pauta, sendo: a) transferir o 2º e 7º itens do 
Expediente para a Ordem do Dia; b) encaminhar o 7º item da Ordem do Dia para o Conselho de 
Ensino e Pesquisa; c) transferir o 6º item da Ordem do Dia para o Expediente. Alterações 
aprovadas.  

 
 
 
 



 

 
SECRETARIA GERAL 
SECRETARIA DOS CONSELHOS 
 

SINOPSE 
I sessão ordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 

 
 

Soraya Cordeiro 
Secretaria dos Conselhos 

2 

 
 
ORDEM DO DIA 
 
1 Aprovação da ata da V sessão ordinária, realizada em 18 de novembro de 2008.  
Ata aprovada sem alterações.  
 
2.Homologação da banca julgadora do processo de progressão funcional de professor Adjunto IV para 
professor Associado I do professor João Carlos da Motta Ferreira.  
Relatado pela presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, professora Gisele Ducati, 
a homologação foi aprovada por unanimidade. 
 
3.Proposta de criação da Pró-reitoria de Planejamento. 
Apresentada pelo professor Ricardo Siloto, atual assessor de planejamento, a criação da Pró-reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional foi aprovada por unanimidade.    
 
4.Aprovação da minuta para instituir a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para Magistério 
Superior. 
Professor Fazzio apresenta proposta para instituir a Comissão de Vagas que já vem trabalhando na 
coordenação de todo o processo envolvido na aprovação e distribuição de vagas para concursos de 
docentes. Aprovou-se a proposta com a seguinte composição: reitor, vice-reitor, os pró-reitores de 
graduação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão; os diretores de centros e 6 docentes, sendo 2 de 
cada centro, membros do ConsUni e do ConsEP.    
   
5.Aprovação da minuta de Resolução para a reestruturação do Comitê de Extensão Universitária – CEU. 
A minuta foi apresentada pelo pró-reitor de extensão. Foram encaminhadas 2 propostas que se 
diferenciaram apenas na forma de escolha do representante discente de Graduação. Aprovada a proposta 
em que o representante será indicado pelo Diretório Central dos Estudantes – DCE. 
  
6.Criação da Comissão de Legislação e Normas – CLN da UFABC 
Relatada pelo vice-reitor a criação da Comissão de Legislação e Normas foi aprovada com alterações. 
 
7.Proposta para eleições extraordinárias para prover uma vaga de representante dos servidores técnico-
administrativos no Conselho de Ensino e Pesquisa. 
Relatada pelo representante suplente dos técnico-administrativos, Ioshua Terner, a proposta foi aprovada 
por unanimidade.  O processo eleitoral será coordenado e realizado pela Comissão Eleitoral a ser 
nomeada pelo Reitor. 
 

EXPEDIENTE 

1.Escolha dos membros da comunidade externa para composição do Conselho Universitário. (Mandato 
dos atuais membros encerra-se em 22 de maio de 2009). 
Professor Fazzio registra os agradecimentos aos atuais membros e sugere o nome do professor doutor 
Alaor Silvério Chaves, membro da Academia de Ciência e professor emérito da Universidade Federal de 
Minas Gerais e Rafael Marques da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.  
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Informa que o assunto estará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária desse Conselho e solicita aos 
membros que indiquem nomes para esse fim.  
2.Proposta de criação do bacharelado interdisciplinar de nome: “Bacharelado em Ciências e 
Humanidades - BCH” e especialidades. 
Professor Luiz Alberto Peluso justifica a necessidade da criação do BCH, por tratar-se de passo 
importante no processo contínuo de consolidação e aperfeiçoamento da matriz curricular da UFABC, 
expressando a busca de sinergia com o Bacharelado em Ciência e Tecnologia.  O assunto voltará na 
Ordem do Dia, da próxima sessão. 
 
A sessão foi encerrada às 19h45 e decidiu-se pela continuação na próxima quinta-feira. 
A sessão foi reiniciada no dia 2 de abril, às 14h, na sala de reuniões do 5º. andar da Catequese. 
 
3.Discussão acerca do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT. 
O pró-reitor de extensão apresenta o projeto para a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica que visa 
promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito da UFABC e a sua transferência ao setor 
produtivo. Dentre muitas reflexões e sugestões, chega-se ao consenso de que as regras, da maneira em 
que estão dispostas, podem ocasionar desestímulo ao pesquisador/inventor e passar a imagem de órgão 
muito mais fiscalizador do que de apoio. Professor Fazzio sugere convidar especialistas da área para 
seminários esclarecedores na UFABC e encaminhar o assunto para a próxima sessão ordinária desse 
Conselho. 
 
4.Apresentação da proposta de criação da Empresa Junior da UFABC. 
O pró-reitor de extensão apresenta essa proposta e explica que a Empresa Junior deverá atuar na área de 
consultoria em engenharia e tecnologia, objetivando oferecer o conhecimento de alunos e professores 
para a resolução de problemas de mercado e, ao mesmo tempo, proporcionar a formação empresarial do 
aluno. Havendo dúvidas a respeito da parte que envolve aspectos jurídicos, o Procurador sugere que a 
Pró-reitoria de Extensão solicite, por meio de processo, a assessoria jurídica adequada para esse fim, não 
havendo deliberações extras para esse momento. 
 
5.Análise da Resolução ConsUni que dispõe sobre a interpretação do Artigo 45 do Estatuto da UFABC. 
O vice-reitor explica que, de acordo com o artigo 19 do Estatuto da UFABC, o ConsUni é o órgão 
deliberativo para decidir acerca de casos omissos ou controversos no próprio Estatuto e no Regimento 
Geral e como o artigo 45 do mesmo Estatuto não deixa clara a diferença entre Bacharelado de Ciência e 
Tecnologia e bacharelado interdisciplinar, sugere que o ConsUni delibere, por meio de Resolução, que se 
estabeleça que o termo “BC&T”, usado no Estatuto da UFABC, seja aceito como uma espécie de 
bacharelado interdisciplinar, passando a não conflitar com a criação e implantação de qualquer outra 
espécie de bacharelado na UFABC.  O assunto voltará a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária desse 
Conselho. 
 
6.Escolha da VUNESP para a contratação do vestibular de 2010. 
O pró-reitor de graduação comenta que a escolha da Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista – VUNESP ocorreu porque a instituição já realiza os vestibulares da UFABC, desde 
2006. Tece ainda outros comentários a respeito do vestibular.  
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7.Apresentação das atividades realizadas pela Comissão de Revisão do Regimento Geral e Estatuto da 
UFABC. 
Professor Valdecir Marvulle relata um breve histórico desde a criação da Comissão, em 2007 até hoje, e 
informa que, neste momento, a discussão refere-se à continuidade dos trabalhos e a possível alteração da 
composição atual. Professor Fazzio comunica que a Comissão será presidida pelo vice-reitor, professor 
Armando Milioni e solicita que sejam sugeridos outros nomes. Na próxima sessão ordinária desse 
Conselho, os nomes indicados para compor a Comissão serão submetidos para aprovação na Ordem do 
Dia. 
 
8.Apresentação da proposta de realização do evento: “Semana da Biologia”. 
O pró-reitor de extensão apresenta a proposta para a realização do evento: “Semana da Biologia”, porém 
após várias argumentações de alguns dos presentes, professor sugere que o assunto seja retirado de pauta. 
Sugestão aceita. 
 
9.Apresentação do curso de Especialização em Gestão Pública. 
O pró-reitor de extensão apresenta a proposta para o curso de Especialização em Gestão Pública, cujo 
objetivo é a capacitação dos servidores técnico-administrativos da UFABC em desenvolver uma visão 
geral da gestão de instituições públicas no contexto de transformações econômicas, sociais e políticas 
nacionais e internacionais.  O assunto deverá retornar na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária desse 
Conselho. 


