SECRETARIA GERAL
DIVISÃO DE CONSELHOS
SINOPSE
IV sessão extraordinária do Conselho Universitário
Universidade Federal do ABC
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão extraordinária do
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 3 de maio de 2011, às 14h, na sala dos Conselhos
no 1º andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001,
Bangu, Santo André.
Comunicados do Reitor:
1. Informou que, a pedido da representante docente do CMCC, Itana Stiubiener, a Reitoria
prestará esclarecimentos acerca da infraestrutura de rede nas instalações das salas dos
docentes no Bloco A. O assunto foi objeto de amplas discussões, via e-mail, nas últimas
semanas, devido a problemas no acesso à internet nesses locais, no entanto, o serviço de
cabeamento de rede encontra-se em fase de execução. Professor Dalpian leu o e-mail que
encaminhou aos docentes na qualidade de presidente do Comitê de Apoio à Tecnologia da
Informação (CATI), em que ressaltou, entre outros aspectos que, no prazo estabelecido entre
a UFABC e a empresa contratada para feitura do serviço, não há atraso na execução do
contrato de instalação do cabeamento estruturado do Bloco A.
2. Comunicou o recebimento de ofício emitido pela Secretaria de Ensino Superior,
acompanhado de uma Nota Técnica favorável ao novo Estatuto da UFABC, o que permite
sua publicação no Diário Oficial da União (DOU). Entre as alterações estabelecidas nesse
documento, está o aumento da composição dos Conselhos. As eleições para preenchimento
das vagas sobressalentes serão normatizadas por Resolução específica, a ser elaborada pela
Secretaria Geral e aprovada por este Conselho.
3. Informou o recebimento do relatório final da comissão instituída para estudo da execução do
contrato nº 20/2009 com a empresa Calome Ltda. que fornece a alimentação do Restaurante
Universitário. Foi solucionada boa parte dos problemas identificados na execução do
contrato e sugeridas alterações no mesmo. Acrescentou que a partir do próximo dia 9, o custo
subsidiado da refeição passará a ser R$ 2,15, contudo, a Reitoria instituiu nova comissão
para estudar a política de subsídio à alimentação. Concluída essa etapa, o estudo será voltado
à política geral de subsídios.
Comunicados dos Conselheiros:
1. Professora Itana ressaltou que encaminhou o pedido de esclarecimento acerca dos problemas
de infraestrutura de rede, no Bloco A, como um item de pauta e não como um informe, por
entender que a UFABC passa por um momento crítico em termos de tecnologia da
informação. Professor Waldman informou que esta é uma questão relevante, mas como a
solução está programada para os próximos dias, não incluiu esse assunto como item de pauta,
além de não haver proposta para deliberação. Recordou a importância de as matérias serem
encaminhadas ao Conselho, por meio de propostas formalizadas, a fim de agilizar as
deliberações. Mencionou ainda as disposições constantes no Regimento Interno do ConsUni
quanto à possibilidade de convocação de sessões extraordinárias. Professora Itana afirmou
que a intenção foi a de iniciar os debates nesse fórum para o amadurecimento do assunto e
identificação da possível necessidade de formalização de uma proposta.
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2. Professor Marvulle relatou providencias tomadas pela direção do Centro para amenizar o
problema, como pequenas aquisições e o auxílio de um grupo de docentes e técnicos
administrativos do CMCC, que providenciaram o transporte e instalação dos equipamentos
ao 5º andar da Torre II, Bloco A. Expôs sua grande preocupação quanto à insuficiência de
docentes para o oferecimento de disciplinas no terceiro quadrimestre, uma vez que os
docentes do quadro atual já ultrapassaram as respectivas cargas didáticas no segundo
quadrimestre. Por fim, manifestou-se contrário ao projeto apresentado para o câmpus de São
Bernardo do Campo em que está previsto o compartilhamento das salas de docentes por dois
profissionais. Professor Waldman se colocou à disposição de todos os Conselhos de Centro
para maiores debates acerca dos problemas relacionados ao NTI, contudo, não recebeu
convite de nenhuma dessas instâncias até o momento para tal. No que tange à contratação de
novos docentes, a UFABC possui vagas disponíveis em seu ‘banco de vagas’. A Reitoria está
aberta para receber as demandas dos Centros para encaminhá-las à Comissão de Vagas e
acelerar o processo de contratação. Com relação às salas de docentes, esclareceu que a
Reitoria ainda não tomou nenhuma decisão a esse respeito, uma vez que o referido projeto
foi elaborado na gestão anterior. No entanto, salientou que alterações durante a execução
podem gerar diversos problemas e atrasos, como ocorreu no câmpus de Santo André.
3. Professor Plínio informou que a PROEX organizará um colóquio sobre extensão
universitária, evento que integrará as comemorações pelos 5 anos da UFABC. Maiores
detalhes serão comunicados futuramente. À ocasião, noticiou sua eleição como coordenador
do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – região
sudeste (FORPROEX).
4. Professor Arnaldo registrou que compartilha das preocupações do professor Marvulle com
relação à contratação de docentes e aumento de carga didática. Comunicou que o professor
Ronei Miotto recebeu a maioria dos votos na consulta à comunidade, primeira etapa da
eleição para novo vice-diretor do CCNH. A decisão foi acatada pelo Colégio Eleitoral, que
encaminhou a lista tríplice à Reitoria.

Ordem do Dia
1. Indicação de um docente de cada centro, membros do ConsUni, para comporem a Comissão
de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da Fundação
Universidade Federal do ABC, em consonância com a Resolução ConsUni nº 19, que a
instituiu.
Professor Helio Waldman, conforme dispõe a Resolução ConsUni nº 19 que instituiu a
Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da Fundação
Universidade Federal do ABC, solicitou indicações de representantes de docentes de cada
Centro para compor a referida comissão, ficando assim definido: Claudionor Francisco do
Nascimento (CECS), Itana Stiubiener (CMCC), Reinaldo Luiz Cavasso Filho (CCNH).
Aprovado por aclamação.
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2. Indicação de representantes externos para o Conselho Universitário.
Professor Helio Waldman comentou que não houve sugestões de nomes para tal
representação, além dos já sugeridos. Relatou brevemente os currículos dos indicados:
professor Oduvaldo Cacalano, Reitor do Centro Universitário Fundação Santo André e
professor Jefferson José da Conceição, Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Turismo de São Bernardo do Campo. Os nomes foram aprovados por unanimidade.
3. Apresentação das Comissões Assessoras dos Conselhos para subsidiar a proposta de
criação da Comissão de Políticas de Segurança da UFABC.
Professor Helio Waldman informou que a Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) não
seria apresentada, naquele momento, a esse Conselho tendo em vista que sua presidente,
professora Adelaide Faljoni-Alario, participava de atividade externa, em San Diego, EUA.
Em seguida, a engenheira de segurança do trabalho, Fernanda Massae Mizumura,
coordenadora da Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL); os professores
Renato Rodrigues Kinouchi, presidente da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP); Marcelo
Augusto Christoffolete, coordenador pro-tempore da Comissão de Ética em Uso de Animais
da UFABC (CEUA); Gustavo Martini Dalpian, presidente do Comitê de Apoio à Tecnologia
da Informação (CATI); os servidores técnico-administrativos Valdenor Santos, presidente da
Comissão de Sindicância Administrativa – em conjunto com a chefe da Auditoria, Rosana de
Carvalho Dias - e Rodrigo Ferreira Prata, coordenador da Comissão de Ética Ambiental e de
Resíduos apresentaram breve relato acerca das atribuições de suas respectivas comissões.
Houve vários questionamentos acerca de especificidades de cada uma delas, aos quais foram
esclarecidos pelos representantes. Após, seguiu-se amplo debate acerca da pertinência e
necessidade de criação da Comissão de Políticas de Segurança da UFABC, sendo que alguns
conselheiros manifestaram entendimento de que as comissões existentes já contemplam a
questão da segurança na UFABC, enquanto outros acreditam que a nova comissão
preencheria lacunas não atendidas pelas referidas comissões, sem haver sobreposição de
atribuições. Findas as inscrições, acordou-se que o assunto deverá ser apreciado na Ordem do
Dia da próxima sessão, havendo o compromisso, por parte da Secretaria Geral, de
encaminhar a minuta de Resolução que trata da questão aos novos conselheiros cujos
mandatos iniciaram-se no dia 22 de março.
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