
 

 
SECRETARIA GERAL 

DIVISÃO DE CONSELHOS 
 

SINOPSE 
III sessão extraordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 

 

1 
Secretaria Geral - UFABC 

Divisão de Conselhos 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida nos dias 17 março 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. Não houve. 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. O representante discente de pós-graduação, James Moraes de Almeida comunicou a 
formação da Associação dos Pós-Graduandos da UFABC. Professor Helio Waldman 
congratulou-os e desejou votos de sucesso. 

Ordem do Dia 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2010, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010. 
Aprovada por unanimidade, sem alterações. 
 

2. Criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Gestão. 
Professor Plínio Zornoff Táboas apresentou parecer favorável à aprovação. Ressaltou que a 
proposta apresentada alia as finalidades, bem como os objetivos de uma universidade pública 
aos critérios de excelência exigidos pela UFABC. Não havendo discussão, encaminhou-se o 
documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

3. Relatório de Gestão 2010. 
Marcos Rúbia, pró-reitor de administração, apresentou parecer favorável à aprovação com 
base nas discussões realizadas pela Comissão de Assuntos de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA). Não havendo manifestações acerca do parecer, encaminhou-se o 
documento para aprovação. Aprovado por unanimidade. 
       

4. Resolução que cria o Comitê de Políticas de Segurança na UFABC. 
Professora Marcela Sorelli apresentou parecer favorável à criação da referido comitê. Após 
ampla discussão, constatou-se que o assunto não se encontrava suficientemente amadurecido 
para ser submetido à votação. Embora muitos Conselheiros manifestassem a importância da 
criação de uma instância que estabeleça esse tipo de discussão, também houve quem 
ressaltasse a existência de comissões que tratam de assuntos semelhantes, listadas, no ensejo, 
pelo professor Helio Waldman, podendo, assim, haver sobreposição de funções. Dentre as 
diversas propostas alternativas formuladas, aquela aprovada com 12 votos favoráveis, 1 
contrário e 3 abstenções foi: retirada do assunto de pauta e retomada das discussões no 
Expediente de uma próxima reunião mediante presença de representantes das comissões 
relacionadas  para apresentarem brevemente suas atribuições. 
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5. Política de Overhead e Gestão de Convênios da UFABC.  
Professora Rosana Denaldi apresentou parecer favorável à aprovação. Ressaltou a 
importância da normatização desses procedimentos, bem como a agilização do fluxo, tendo 
em vista que incentiva a captação de recursos extraorçamentários, valorizando as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão na UFABC. Houve intensa discussão acerca dos percentuais 
estabelecidos para cada tipo de projeto. Após esclarecimentos, chegou-se ao consenso de que 
os percentuais permanecem conforme o estabelecido, havendo apenas a necessidade de 
acrescer dispositivo que trata da tributação. Foram elencados outros destaques os quais foram 
acatados pela relatora, bem como pela área demandante. Findas as discussões, encaminhou-
se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

6. Criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Matemática. 
Professor Arnaldo Rodrigues apresentou parece favorável à aprovação. Ressaltou a grande 
qualificação da proposta e mencionou detalhes que corroboram seu posicionamento. Não 
havendo discussão, submeteu-se a criação do curso à votação. Aprovada por unanimidade. 
 

7. Criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia Biomédica. 
A representante discente de pós-graduação, Anna Carolina Fournier, ressaltou que o referido 
curso, que se enquadra no caráter interdisciplinar da UFABC, atenderá as necessidades da 
região em que esta se localiza, bem como em âmbito nacional. Pontuou a necessidade de que 
se discutam questões acerca de infraestrutura e recursos humanos. Feitos os devidos 
esclarecimentos, encaminhou-se para votação. Aprovada por unanimidade. 
 

8. Criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Dispositivos e Instrumentação. 
Professor Derval Rosa apresentou parecer favorável à apresentação, elencou fatores que 
viabilizam a proposta, dentre os quais se destacam: equipe composta por docentes 
permanentes com boa produção científica e grande número de atividades extrassala. Sugeriu 
que a proficiência em inglês exigida dos discentes possa ser obtida por meio de certificado 
do IELTS ou TOFEL ou, ainda, do exame de qualificação no idioma. Não havendo pedidos 
de esclarecimento, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

9. Criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Biotecnociência. 
Professor Klaus Capelle, considerando o histórico, julgou que se trata de uma proposta 
madura e consolidada. Além disso, destacou o forte caráter interdisciplinar do curso, em 
consonância com o projeto pedagógico da UFABC. Declarou, ainda, que, a respeito da 
superficial similaridade existente entre o curso proposto e os já existentes de Bioengenharia e 
Biossistemas, tratam-se de três propostas bastante distintas. Não havendo pedidos de 
esclarecimento, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

10. Alteração na Resolução ConsUni nº 40 para adequação à  legislação federal. 
Professor Gilberto Martins apresentou parecer elaborado com base nas discussões realizadas 
pela CANOA. Ressaltou as alterações propostas. Houve ampla discussão acerca do momento 
ideal para suspensão dos benefícios quando do processo de jubilação. Após argumentações, 
acordou-se que os benefícios devem ser suspensos a partir do início do processo e retomados 
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mediante deferimento de recurso a ser interposto pelo aluno. Professor Helio Waldman 
ressaltou que a UFABC destina parte substancial de seus recursos de custeio para assistência 
estudantil, no entanto, ressalta ser preciso impor limites a isso, uma vez que, tendo em vista o 
franco crescimento da universidade, em algum momento far-se-ia necessário recorrer a 
recursos destinados ao ensino, pesquisa e extensão, acabando por minar a qualidade 
acadêmica, objetivo este a que a UFABC presta-se. Findo o debate, encaminhou-se as 
alterações para votação. Aprovadas por unanimidade. 
  

11. Participação remunerada de docentes no Termo de Parceria entre UFABC, Fundep e 
COMGÁS. 
O representante discente de pós-graduação, James Moraes de Almeida, apresentou parecer 
elaborado com base nas discussões realizadas pela CANOA. Ressaltou que o projeto tem por 
objetivo principal instalar e operar uma micro-turbina a gás natural em uma indústria 
consumidora de gás natural na área de concessão da COMGÁS para posterior análise de 
viabilidade técnico-econômica da turbina em horário de ponta. Após discussão e 
esclarecimentos, submeteu-se a proposta à votação. Aprovada por unanimidade. 


