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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 22 de 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. Professor Waldman convidou professor Klaus Werner Capelle a compor a mesa, uma vez 
que o vice-reitor está afastado para compromissos no exterior. Em seguida, congratulou e 
deu posse aos novos membros do ConsUni, eleitos no último dia 2. 
 

2. Os seguintes Conselheiros candidataram-se a integrar a Comissão de Legislação e Normas 
(CLN): Alexsandre Figueiredo Lago (docente CCNH); Maria de Lourdes Merlini Giuliani 
(docente CMCC); Ana Maria Pereira Neto (docente CECS) e Renata Tonelotti (servidora 
técnico-administrativa). A nova composição foi aprovada por aclamação. 
 

3. O mesmo processo repetiu-se para a Comissão de Assuntos de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA), sendo aprovada, por aclamação, a seguinte composição: Sônia 
Maria Malmonge (docente CECS); Fátima Christine da Silva (servidora técnico-
administrativa); Rodrigo Reis de Oliveira (discente de graduação) e Josué Silva dos Santos 
(discente de pós-graduação). 
 

4. O Conselho aprovou a solicitação de passagem do item 1 do Expediente (Minuta de 
Resolução para concessão de título de Doutor Honoris Causa) para a Ordem do Dia.   
 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professor Gilberto informou que a professora Mônica Schroder, coordenadora pro tempore 
do Bacharelado em Ciências Econômicas, foi cedida, em caráter temporário, ao Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No ensejo, ressaltou a importância da 
formação de um grupo de trabalho para revisão da Resolução ConsUni nº 4, de 15 de agosto 
de 2007, que trata do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes da UFABC. 
 

Ordem do Dia 

1. Ata da I sessão extraordinária de 2011, realizada nos dias 8 e 14 de fevereiro de 2011 
Aprovada, com 5 abstenções, e 2 alterações de texto. 
 

2. Minuta de Resolução para concessão de título de Doutor Honoris Causa 
Professor Waldman informou que propôs a outorga desse título ao senhor Luiz Inácio Lula 
da Silva devido à sua biografia inspiradora, marcada pela coragem diante das adversidades 
da vida; sua luta incansável contra a fome e outros constrangimentos que apequenam a 
condição humana; sua atuação decisiva na criação da UFABC, entre outros. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. 
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3. Apresentação dos afastamentos internacionais do Reitor 
Professor Klaus Werner Capelle relatou que o professor Helio Waldman participará, nos dias 
24 de junho a 2 de julho, do ICTON 2011 (International Conference on Transparent Optical 
Networks) em Estocolmo, Suécia, e de 16 a 23 de setembro, do 22nd European Regional ITS 
Conference (International Telecommunications Society) em Budapeste, Hungria. Após 
votação, a proposta foi promovida para a Ordem do Dia e aprovada por unanimidade. 
       

Expediente: 

1. Indicação de membros externos para o Conselho Universitário 
Professor Waldman informou que o mandato dos atuais membros encerra-se em 22 de maio 
e a Reitoria indica para o novo mandato os senhores Jefferson José da Conceição, secretário 
do desenvolvimento econômico e turismo de São Bernardo do Campo, e Oduvaldo Cacalano, 
reitor do Centro Universitário Fundação Santo André. Em breve discussão, sugeriu-se que 
também fossem indicados representantes ligados a movimentos populares da região e que 
contribuíram com a criação da UFABC. Acordou-se que o assunto seguirá para a Ordem do 
Dia da sessão extraordinária prevista para o final do mês de abril ou início de maio e os 
Conselheiros que desejarem indicar outros nomes deverão encaminhá-los antecipadamente à 
Secretaria Geral. 
 

2. Recurso contra decisão da CPPD e ConsEP ao pedido de progressão funcional do professor 
Armando Caputi 
O presidente da CPPD, professor Marcelo Modesto, relatou que o recurso já fora julgado no 
âmbito da CPPD e ConsEP. Sugeriu que o ConsUni analisasse primeiramente a 
admissibilidade do recurso, uma vez que esse encaminhamento não está previsto na 
Resolução ConsUni nº 7, que criou a CPPD e aprovou seu Regimento Interno. Após ampla 
discussão, decidiu-se retirar o assunto de pauta para consulta à Procuradoria Jurídica a esse 
respeito. Acordou-se ainda que o parecer deverá ser apresentado a este Conselho, para 
subsidiar sua deliberação.  
 
 
 


