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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 1ª parte da IV sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 13 de dezembro de 2011, às 14h, na 
sala  S312-1, 3º andar, Torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. 
dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes do Reitor: 

1. Professor Helio Waldman convidou para compor a Mesa o professor Valdecir Marvulle, em 
razão da ausência do vice-reitor, professor Dalpian, que se encontra em período de férias. 

2. Comunicou que o pró-reitor de graduação, Derval dos Santos Rosa, está participando de uma 
banca de pós-graduação e será substituído na presente sessão pelo professor José Fernando 
Queiruga Rey, coordenador do BC&T. 

3. Conforme previamente noticiado, via e-mail, pela Secretaria Geral, o professor Oduvaldo 
Cacalano, reitor do Centro Universitário Fundação Santo André (FSA), solicitou seu 
desligamento como representante da comunidade civil no ConsUni, em virtude dos demais 
compromissos frente a sua instituição. Nesse comunicado, constava que o mandato do novo 
representante findaria em 21 de maio de 2012, sendo o correto: 21 de maio de 2013. 
Considerando que esse equívoco pode ter restringido eventuais indicações por parte dos 
Conselheiros, a deliberação para o preenchimento desta vacância será realizada na continuação 
da presente sessão ou na I sessão ordinária de 2012. 

4. Informou que a Reitoria instituirá um Grupo de Trabalho responsável por elaborar uma proposta 
de regulamentação sobre a atividade didática dos professores da UFABC. Essa questão tem 
gerado certa ansiedade entre os docentes, ocasionando inclusive a emissão de Resoluções, por 
parte dos Conselhos do CCNH e CMCC, que estabelecem limites máximos anuais para a carga 
didática. Os seguintes Conselheiros foram indicados para participar do referido GT: Ronei 
Miotto (docente CCNH); Valdecir Marvulle (docente CMCC); Marcelo Modesto (docente 
CECS) e Oswaldo Ortiz Fernandes Júnior (técnico administrativo). À ocasião, sugeriu-se o 
aumento na representação docente, ao que foi acatado pelo professor Waldman. Acordou-se que 
será incluso um docente de cada Centro, membro do ConsEPE. Será realizada consulta nesse 
sentido, bem como para o preenchimento da representação discente de graduação, dada à 
ausência de Conselheiros desta categoria à ocasião.  

5. Comunicou a publicação da Portaria nº 406, de 11 de outubro de 2011, emitida pela Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), que reconhece os Bacharelados em 
Ciência da Computação, Física e Química da UFABC. Esse fato permite a revalidação de 
diplomas de graduação estrangeiros nessas 3 áreas. Informações sobre a documentação 
necessária e procedimentos, podem ser consultadas na página da Divisão de Registro de 
Diplomas da Secretaria Geral.  

6. Comunicou a emissão da Resolução do Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que se posiciona contrária à implantação 
do regime de 30 horas para os servidores técnico-administrativos das Universidades Federais. O 
conteúdo do documento foi lido para ciência de todos os Conselheiros. 
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7. Informou que o Conselho do CECS (ConCECS) encaminhou ao ConsEPE uma moção de apoio 
à expansão do número de vagas para o ingresso no Bacharelado em Ciências e Humanidades 
(BC&H) e criação dos Bacharelados em Relações Internacionais e Planejamento Territorial. 
Registrou-se ainda alguns aspectos operacionais que devem ser considerados para essa 
finalidade: ampliação/distribuição de possíveis vagas docentes adicionais; ampliação do número 
de TA’s; ampliação de CDs e FGs; ampliação de infraestrutura física e mobilidade. Após a 
leitura da moção na íntegra, agradeceu a manifestação do ConCECS e ressaltou que os aspectos 
listados já figuram nas providências a serem tomadas pela Reitoria. 

8. Comunicou que em atendimento à Legislação Federal, foi criada, por meio da Portaria nº 567, 
de 26 de outubro de 2011, a Comissão de Ética da UFABC. Essa instância será composta pelos 
servidores titulares: Luis Alberto Peluso, José Blanes Sala e Vanessa Elena Bonfim. 

9. Noticiou que os três Centros e a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) encaminharam à Reitoria a 
CI nº 183/2011, na qual oficializam o acordo firmado acerca da Reserva Técnica Institucional 
(RTI) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A partir do 
exercício de 2012, essa verba será repassada diretamente aos Centros, que terão autonomia para 
sua administração e responsabilidade, perante a FAPESP, pela sua utilização. Em contrapartida, 
os Centros se comprometem a contribuir, anualmente e do seu orçamento, com 10% da parcela 
da RTI para a manutenção da infraestrutura multiusuário da UFABC. Todos os termos desse 
acordo foram lidos na íntegra para ciência de todos os Conselheiros. 

10. Recordou que a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) encontra-se 
em plena atividade desde 2009 e que assuntos envolvendo recursos orçamentários, financeiros, 
de pessoal, materiais, de espaço físico e de infraestrutura podem ser submetidos previamente a 
essa instância e compor diretamente a Ordem do Dia deste Conselho. 

11. A secretária geral, Soraya Cordeiro, apresentou dados referentes aos concursos para contratação 
de docentes. Foram preenchidas, até o momento, 28 vagas e os concursos se estenderão até 21 
de dezembro para o preenchimento de mais 11 vagas. Dessa forma, das 43 vagas disponíveis 
para 2011, 4 vagas serão encaminhadas para concursos em 2012. Acrescentou que, das 50 vagas 
a serem preenchidas em 2012, 39 já possuem editais publicados, com inscrições até 1º de 
fevereiro. Das 11 vagas remanescentes desse período, 4 já foram alocadas para o CECS e as 7 
restantes ainda serão distribuídas entre o CCNH e CMCC. No ensejo, solicitou a promoção dos 
itens 1 e 2 do Expediente para Ordem do Dia. A solicitação foi aprovada por unanimidade e os 
itens passaram a ser, respectivamente, o 3º e 10º da Ordem do Dia. 

Informes dos Conselheiros: 

1. Professora Rosana Denaldi comunicou que a primeira proposta diretriz da Comissão de Política 
de Segurança (CPS) ainda não fora submetido a este Conselho, em razão de dificuldades na 
agenda dos membros da Comissão. As discussões serão iniciadas na primeira reunião, agendada 
para o próximo dia 16 de dezembro. 

2. O pró-reitor de administração, Marcos Joel Rubia, informou que no último dia 12 de dezembro 
foram concluídas quatro licitações de obras e projetos envolvendo os câmpus de São Bernardo 
do Campo e Santo André, com valor total previsto em R$ 81.700.000,00. O resultado das 
licitações foi R$ 73.700.000,00, portanto, houve economia de aproximadamente                      
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R$ 8.000.000,00. Com isso, fora cumprida a pauta prevista de licitações de obras e projetos para 
o ano de 2011. Ressaltou que, não será possível empenhar todo o valor ainda neste ano, mas o 
processo licitatório está concluído. Complementou que 99,9% da execução orçamentária em 
investimentos fora cumprida e haverá uma devolução pouco significante desses recursos, bem 
como os provenientes de custeio. 

3. Professor José Fernando Queiruga Rey comunicou que o curso de Engenharia Biomédica fora 
avaliado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 
aprovado com conceito 5 (nota máxima). No ensejo, solicitou a transferência do item 6 do 
Expediente à Ordem do dia, dada a simplicidade do assunto. A promoção do item foi aprovada 
por unanimidade. O item passou a ser o 11º da Ordem do Dia.  

4. Professor Klaus Capelle informou que há aproximadamente 2 meses, fora contatado pelo editor 
de Ciência e Tecnologia da Rede Globo, na intenção de mencionar a UFABC em um programa 
sobre universidades interdisciplinares. Após conhecer o projeto pedagógico e as atividades da 
Instituição, o editor optou por dedicar todo o programa à UFABC. As gravações ocorreram em 
novembro e será exibido no próximo sábado, 17 de dezembro, às 7h15. Professor Waldman 
acrescentou que o programa será reprisado em outros horários nos canais Globo News e Futura. 

5. Professora Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho comunicou que será 
encaminhada à Reitoria uma CI que trata da elaboração das primeiras propostas para o 
Bacharelado de Arte e Tecnologia, resultado de um conjunto de reuniões entre o CECS, CMCC 
e CCNH. A proposta é objeto de discussão desde 2008 e visa contemplar quatro pós-BI’s: 
Ciência da Web; Tecnologia do Entretenimento; Design e Arte e Cultura. Ressaltou que 11 
professores apoiam a iniciativa e o objetivo da CI é que a Reitoria conheça o teor da proposta e 
promova debates junto à comunidade no próximo ano. À ocasião, relatou que no dia 8 de 
dezembro fora realizada a primeira reunião do GT que estuda a criação da Editora da UFABC. 

6. Professora Itana Stiubiener questionou a ausência de item referente ao orçamento da UFABC 
para 2012, na pauta da presente sessão. Ponderou que a pró-reitora de planejamento e 
desenvolvimento institucional já esclarecera os novos trâmites para definição dos orçamentos 
das IFES, porém, entende que as diretrizes para alocação dos recursos é responsabilidade deste 
Conselho, conforme versa o inciso VI, Art. 19, do Estatuto da UFABC: “aprovar a proposta 
orçamentária e o orçamento interno da UFABC e respectivas suplementações”. Professora 
Rosana Denaldi explicou que a UFABC elabora tão somente uma proposta e que cabe ao MEC 
fixar o montante dos recursos. Essa informação é encaminhada ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) que também pode realizar alterações antes do envio ao Congresso 
Nacional. Ressaltou que o orçamento do MEC não é mais individualizado por universidade e, 
no âmbito da UFABC, cada área possui um Agente de Planejamento (AP) responsável pelo 
acompanhamento dos respectivos recursos. Opinou que tal disposto do Estatuto deve ser revisto, 
entre outros motivos, para a garantia de transparência e democracia na elaboração do orçamento 
e devido ao processo atual, que é muito dinâmico e demandaria aprovações semanais para 
alterações no orçamento. Acredita que este Conselho pode apreciar as diretrizes gerais, bem 
como o valor solicitado e o valor final. Após breve discussão, professor Waldman recordou que 
essa seção deve tratar exclusivamente de informes e o assunto abordado poderá ser discutido 
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posteriormente, enquanto item de pauta. Por fim, professora Itana registra que não se considera 
esclarecida perante o assunto abordado.  

7. A substituta eventual do pró-reitor de extensão, professora Maísa Helena Altarugio, solicitou a 
retirada de pauta do item 4 do Expediente. 

8. Professor Gilberto Martins complementou fala do professor José Fernando, informando que o 
curso de Engenharia de Gestão também fora avaliado pelo INEP e que a nota obtida seria 
divulgada ainda naquela semana. Ponderou que, dessa forma, fora concluída a avaliação de 
todos os cursos vinculados ao BC&T e que as avaliações dos cursos pós-BC&H serão iniciadas 
em breve.  

9. Professor Arnaldo informou que em sua última reunião, o Conselho do CCNH aprovara a 
redistribuição da professora Maria Izabel dos Santos Garcia, que atuará na área de LIBRAS. No 
ensejo, solicitou o apoio da Reitoria para a celeridade desse processo, dada à escassez de 
profissionais com esse perfil no mercado e à grande demanda para as licenciaturas. 

10. A representante dos técnicos administrativos, Fátima Crhistine da Silva, em complemento ao 
informe do reitor, destacou que encaminhara uma indicação para representante da comunidade 
civil. Dessa forma, o ConsUni já dispõe de um candidato para essa vaga. À ocasião, passou a 
palavra ao servidor Leandro Chemalle, que informou que a Diretoria do Sindicato dos 
Servidores das IFES da Região do ABC (SinSIFES-ABC) será reestruturada e o novo mandato 
deverá ser definido até 1º de maio de 2012. Comunicou que o I Congresso dos Servidores 
Técnico-Administrativos da UFABC será realizado em breve. Lembrou, ainda, que fora criado 
um GT, supervisionado pelo vice-reitor, para estudar a implantação de software livre na 
UFABC. Complementou que no dia 31 de janeiro o referido GT se reunirá para discutir a 
realização de eventos para debater o tema junto à comunidade interna e externa. Os interessados 
no assunto podem contatar os membros do GT ou seu coordenador, professor Sérgio Amadeu. 

11. Professora Maria Gabriela passou a palavra ao discente João Coutinho, que solicitou a retirada 
de pauta do item 4 da Ordem do Dia. Entende que o assunto deve ser objeto de maiores 
discussões, tendo em vista que o serviço do Restaurante Universitário (RU) encontra-se 
paralisado para licitação de nova empresa. Opinou que essa medida viabilizará uma proposta 
mais consolidada e que atenda, em longo prazo, as demandas dos estudantes nesse sentido. O 
pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas, professor Joel Pereira Felipe, 
defendeu que o assunto fosse mantido em pauta, a fim de prestar esclarecimentos mais 
completos acerca do tema. Após secundada, a proposta do discente foi encaminhada para 
votação e rejeitada por 18 votos contrários, 5 favoráveis e 6 abstenções. Professor Arnaldo 
registrou que, em sessão anterior, já havia proposto a retirada de pauta, razão pela qual se 
absteve na presente votação. 

12. A secretária geral, Soraya Cordeiro, comunicou que a área demandante solicitou a retirada de 
pauta do item 8 do Expediente. 
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Ordem do Dia 

1. Ata da III sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 27 de setembro e 5 de outubro de 2011. 
Aprovada por unanimidade e sem alterações. 
 

2. Ata da VIII sessão extraordinária de 2011, realizada nos dias 19 de outubro e 16 de novembro 
de 2011. 
Aprovada por unanimidade e sem alterações. 
 

3. Minuta de Resolução para as eleições gerais dos Conselhos Superiores da UFABC. 
A secretária geral, Soraya Cordeiro, relatou que a proposta consiste na revisão da Resolução 
ConsUni nº 51, para adequar as normas eleitorais aos dispostos do novo Estatuto, além de 
aprimorar alguns procedimentos. Dentre as principais mudanças estão o aumento no número de 
representantes em ambos os Conselhos; que o calendário eleitoral passará a ser aprovado pela 
Comissão Eleitoral; supressão da Comissão Auditora e atribuição das eleições dos 
representantes dos coordenadores de curso à CPG e CG. Durante as discussões, sugeriram-se 
algumas alterações no documento, tais como: 1) constar que a prorrogação das inscrições 
somente ocorrerá após homologação das inscrições recebidas no período oficial; 2) excluir o 
item 8.2., que detalha a infraestrutura das seções de votação. A resolução, com as alterações, foi 
aprovada por unanimidade.  
 

4. Alteração da Resolução ConsUni nº 45, que institui o Comitê de Extensão Universitária (CEU). 
O substituto eventual do pró-reitor de graduação nesta data, professor José Fernando Queiruga 
Rey, leu o parecer do relator, professor Derval, que recomendou a aprovação do documento, 
visto que a nova versão especifica, com maior clareza, composição do CEU. Após breve 
discussão acerca da participação do “assessor de extensão” nesta instância, foi acatado pela área 
demandante substituir essa denominação por “pró-reitor de extensão substituto”. Acordou-se 
ainda a seguinte redação para o inciso IV do Art. 2º: “coordenadores dos bacharelados 
interdisciplinares ou substitutos por eles indicados”.  A Resolução, com as referidas alterações, 
foi aprovada com 1 abstenção. 
 

5. Alteração das Resoluções ConsUni nºs 30 e 31 (subsídio para os alunos de graduação e pós-
graduação no Restaurante Universitário). 
Professor Nasser manteve seu parecer favorável à proposta, por entender que a redução de 60% 
para 50% do subsídio para os alunos no Restaurante Universitário (RU) possibilitará o aumento 
da bolsa permanência, beneficiando os alunos que realmente necessitam desse auxílio, e ainda 
contribuirá para uma política de subsídio sustentável para UFABC. Professor Joel apresentou o 
balanço dos principais dados do RU, entre eles, a quantidade de refeições servidas e valor 
empregado em subsídio. Informou que o valor licitado para contratação da nova empresa fora 
de R$ 8,15, por refeição, e que uma nova proposta será submetida a este Conselho 
posteriormente, visando à reestruturação da política de bolsas e auxílios aos alunos. Houve 
amplo debate, sendo enfatizada importância de o ConsUni dispor de informações mais 
concretas, principalmente em relação ao valor da refeição, para então deliberar sobre o assunto. 
À ocasião, professor Joel esclareceu questões levantadas acerca da política de subsídio de outras 
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universidades, rompimento do contrato com a empresa anterior, entre outras. Por fim, acordou-
se que o assunto será retirado de pauta e retornará na Ordem do Dia da I sessão ordinária de 
2012. 
 

6. Regimento Interno do Conselho do CECS (ConCECS) 
Professor Igor explicou que a normativa trata dos aspectos organizacionais e funcionais do 
Conselho do CECS e que adota uma estrutura semelhante a dos Conselhos Superiores. Destacou 
o disposto no Art. 4º, que mais se diferencia nesse sentido, pois torna os coordenadores de curso 
de graduação membros natos do ConCECS. Recomendou a aprovação do documento e 
encaminhou algumas sugestões de redação. Não havendo pedidos de esclarecimento, 
encaminhou-se a proposta para votação. Aprovada com 1 abstenção. 
 

7. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre o programa de pesquisador colaborador da 
UFABC 
Professor Gregores discursou brevemente a respeito da pertinência da resolução e declarou-se 
favorável à aprovação, com algumas sugestões de texto. Professor Klaus agradeceu as 
considerações positivas acerca da normativa e acatou todos os destaques do relator, com 
exceção da supressão do parágrafo único, Art. 12: “Nos casos em que o pesquisador 
desenvolveu suas atividades sem bolsa, será designado pelo Conselho do Centro um docente da 
UFABC para emitir parecer acerca do relatório de atividades”. Houve intenso debate acerca 
dos 40% de créditos a serem atribuídos ao docente vinculado à disciplina ministrada pelo 
pesquisador colaborador. Após votação esse percentual foi mantido. Acordou-se ainda que a 
normativa será restrita a pesquisadores colaboradores com dedicação exclusiva e que a ProPes 
apresentará, até a II sessão ordinária de 2012, nova resolução de caráter mais geral, abrangendo 
outras categorias de colaboradores como aposentados e com vínculo empregatício. A proposta, 
com as alterações acatadas, foi aprovada.  

 
Em razão do avançado das horas, acordou-se que os seguintes itens serão tratados na 
continuação dessa sessão, que ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2012: 
 
Ordem do Dia: 

� Minuta de Resolução de criação do Comitê Estratégico de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação - CETIC. 

� Recurso ao indeferimento quanto à redução de jornada de trabalho dos assistentes sociais. 
� Calendário ConsUni 2012. 
� Alteração do anexo da Resolução ConsUni nº 47. 

 

Expediente: 

� Regimento Interno do Conselho do CCNH - ConCCNH. 
� Criação do curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade. 
� Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes 

da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4). 
 


