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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida nos dias 27 de março, 9 e 16 de abril de 2012, às 
14h, sendo a primeira e última partes realizadas na sala  S312-1, 3º andar, Torre I do Bloco A 
e a segunda parte realizada no Auditório 112-1, 1º andar, Bloco A da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes da Reitoria: 

1. Professor Waldman deu posse aos novos Conselheiros. Representante da comunidade 
civil:  Josiene Francisco da Silva, secretária de planejamento urbano do Município de 
Mauá e assessora regional do prefeito de Mauá no Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC. Representante dos técnicos administrativos (titular e suplente, respectivamente): 
Ronny Maciel de Mattos e Patrícia Guilhermitti P. de Paula. Representantes discentes 
da graduação(titulares e suplentes, respectivamente): Leonardo Santos Salles Varallo e 
Deborah Machado Ayres; João Manuel M. Coutinho e Luiz Alberto de M. Portásio; 
Ricardo Senese e Elienai de Almeida Reis; Rodrigo Reis de Oliveira e Caio César P. 
dos Santos. Representantes discentes da pós-graduação: Sérgio José Custódio e Thiago 
Mattioli Silva; Josué Silva dos Santos e Ygor Morais Jaques.  

2. Comunicou que nos dias 12 e 13 de janeiro, participara da inauguração do Colégio 
Universitário Franco-Brasileiro Santos Dumont, em Cachan, na França. Essa nova 
instituição é filiada à École Normale Supérieure (ENS), com a qual a UFABC firmou 
um acordo de cooperação por meio de projeto do professor Luis Paulo Barbour Scott 
(CMCC). A solenidade também contou com a presença de reitores de universidades 
brasileiras que firmaram acordo com essa instituição: UFRJ, UFSC, Unicamp e USP. O 
Colégio tem como finalidade estruturar, desenvolver e perenizar as colaborações da 
ENS com essas universidades brasileiras; assegurar maior visibilidade internacional a 
seus projetos científicos de alto nível; facilitar a cooperação com as indústrias de ambos 
os países, entre outros. 

3. Informou que fora convidado a compor, de 12 a 16 de março, a Delegação Brasileira em 
visita profissional a Universidades Francesas para discutir o intercâmbio acadêmico e 
científico no âmbito do Programa “Ciência sem Fronteiras”. Nesse período, além de ter 
tido a oportunidade de dialogar com representantes de outras universidades, pôde 
observar que o sistema universitário francês passa por uma reforma bastante abrangente 
e profunda.  

4. Esclareceu que, em atendimento à Recomendação ConsUni nº 2, fora solicitado parecer 
jurídico acerca da formação do Grupo de Trabalho para estudo da viabilidade de 
implantação do regime de 30 horas semanais para os técnicos administrativos da 
UFABC. Acrescentou que a Reitoria recebera o referido parecer em 26 de março e dará 
prosseguimento à nomeação dos membros do GT. 

5. Apresentou uma minuta de Moção de Congratulações ao professor Sílvio Roberto de 
Azevedo Salinas, primeiro diretor pro tempore do CCNH, por ocasião da efeméride de 
seus 70 anos de idade, por sua contribuição para o progresso da ciência, ao longo de 
toda a sua notável trajetória acadêmica, que inclui a implantação do projeto pedagógico 
inovador da UFABC. A Moção foi aprovada por aclamação. 
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6. A secretária geral, Soraya Cordeiro, explicou aos novos Conselheiros que somente o 
representante titular dispõe do direito à voz e voto. Havendo a ausência desse, o 
respectivo suplente assume tais atribuições.  

7. Foram solicitadas as promoções à Ordem do Dia dos seguintes itens do Expediente: 2º e 
5º. Ambos os pedidos, após secundados, foram aprovados por unanimidade. 

 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professora Rosana Denaldi passou a palavra ao administrador Expedito Nunes, que 
comunicou acerca das atividades da Comissão de Política de Segurança (CPS). 
Destacou que a referida Comissão deveria apresentar, na presente sessão, uma 
proposta de política de segurança. Explicou que tal procedimento não fora possível 
devido à dificuldade em agendar reuniões, tendo em vista a agenda de seus membros. 
Ressaltou a necessidade de substituição de 2 componentes da referida Comissão: 
professor  Nasser Ali Daghastanli, que solicitara afastamento por motivos pessoais, e 
do discente Diego Mascarenhas, cujo mandato no ConsUni encerrara-se. Professor 
Waldman questionou se havia voluntários para preencher essas vacâncias, ao que 
professor Leandro Mouta Trautwein e o discente Leonardo Santos Salles Varallo 
colocaram-se à disposição para composição da referida Comissão. Em votação, a 
indicação dos novos membros da CPS foi aprovada por unanimidade. Retomando a 
palavra, professora Rosana ressaltou a importância de que seja estabelecido novo 
prazo para apresentação da proposta supracitada, justificativa esta, para o pedido de 
promoção do item à Ordem do Dia (elencado logo abaixo). 
 

2. O representante dos técnicos administrativos, Marcelo Berganhola, passou a palavra 
ao servidor Leandro Chemalle, que informou que o I Congresso do Sindicato dos 
Servidores das Instituições Federais de Ensino Superior do ABC (SinSIFES-ABC), 
ocorreria no dia seguinte. Solicitou às chefias a liberação de seus servidores para 
participarem do evento. 
 

3. Professor Klaus Werner Capelle comunicou que, em entrevista concedida à revista 
ABCD Maior, em 13 de março, o atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antonio Raupp, afirmara que está nos planos do MCTI a ampliação dos 
laboratórios de pesquisa na UFABC, expansão que deveria ocorrer ainda em 2012. 
reiterou o fato de que a necessidade de investimentos e expansão do espaço para 
laboratórios de pesquisa foi advertida desde a gestão ministerial anterior.   
 

4. Foram solicitados que os itens 2 a 10, bem como o item 18, fossem promovidos do 
Expediente à Ordem do Dia. Depois de secundadas, todas as solicitações foram 
aprovadas por unanimidade. 
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Ordem do dia: 
 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 13 de dezembro de 2011 e 28 de 
fevereiro de 2012. 
Aprovada sem alterações e com 1 abstenção. 

 
2. Ata da I sessão extraordinária conjunta ConsUni e ConsEPE de 2011, realizada no dia 

22 de novembro de 2011. 
Aprovada sem alterações e com 1 abstenção. 
 

3. Criação do curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade. 
Professor Edmárcio Antonio Belati encaminhou parecer favorável à criação do curso, 
destacando que não há sobreposições com outros cursos de pós-graduação da UFABC; 
há disponibilidade de infraestrutura no Bloco B e haverá baixo impacto na atribuição 
didática dos docentes. Por fim, informou que o curso será submetido à área de avaliação 
de Biodiversidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Não houve discussão e, após votação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 

 
4. Recurso ao indeferimento quanto à redução de jornada de trabalho dos assistentes 

sociais.  
Professora Maria Gabriela da Cunha Marinho mencionou o parecer apresentado na 
última sessão, cujo objetivo era resguardar judicial e financeiramente a UFABC. 
Afirmou que, após estudo de toda a documentação correlata ao assunto, posicionou-se 
contrária ao recurso. Explicou que incluíra um adendo em seu parecer, para que, 
instituído o Grupo de Trabalho que se debruçará sobre o tema da jornada de trabalho 
dos servidores da UFABC, o assunto das assistentes sociais seja tratado com prioridade. 
Votação: a) parecer da relatora, que nega provimento ao recurso: maioria favorável, 3 
votos contrários e 4 abstenções; b) priorizar a situação das assistentes sociais no âmbito 
do GT específico: aprovada por unanimidade.  

 
5. Relatório de Gestão 2011.  

Professor Gilberto Martins apresentou parecer favorável à aprovação do documento, 
com alterações no texto. Durante as discussões, alguns Conselheiros teceram elogios ao 
documento e elencaram propostas de ajustes e aprimoramento, que foram acatadas pela 
Área demandante.Encaminhado para votação, o documento foi aprovado por 
unanimidade. 

 
6. Homologação do Ato Decisório nº 46 que aprovou, ad referendum, o afastamento do 

reitor. 
Professor Gustavo Dalpian relatou que esse ato fora emitido em caráter ad referendum 
para viabilizar a participação do reitor, professor Hélio Waldman, na Delegação 
Brasileira em visita profissional a Universidades Francesas para discutir o intercâmbio 
acadêmico e científico no âmbito do Programa “Ciências sem Fronteiras”. Sem 
discussões, o Ato Decisório foi homologado por unanimidade. 
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7. Homologação da composição da Comissão Eleitoral para eleições de representantes 
nos Conselhos Superiores, aprovada ad referendum, conforme Portaria nº 16/2012. 
A secretária geral, Soraya Cordeiro, informou que, em razão dos prazos para realização 
das eleições para representantes discentes no ConsUni e ConsEPE e representante dos 
técnicos administrativos no ConsUni e representante docente do CMCC no ConsEPE, 
fora necessária a aprovação ad referendum da referida Portaria. Não houve discussão. 
Homologação aprovada por unanimidade. 

 
8. Apreciação da duplicação de vagas do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH), aprovada pela Comissão de Vagas em sua última reunião realizada em 16 de 
março de 2012, para contratação do docente Fernando Heering Bortoloni. 
Professor Arnaldo informou que o Edital nº 32/2011 – Área: Ciências Químicas fora 
publicado em razão do desligamento, em 2011, de diversos docentes vinculados à 
subárea Química Orgânica e, por solicitação da Coordenação e Plenário do Bacharelado 
de Química, fora encaminhada a duplicação de uma vaga, a fim de possibilitar a 
contratação do terceiro colocado. Não houve manifestações e, após votação, a proposta 
foi aprovada por unanimidade. 
 

9. Homologação dos editais nº 166 a 168 para contratação de professor visitante do 
CCNH, aprovados ad referendum. 
Professor Arnaldo explicou que os editais nºs 166 a 168 foram apreciados pela 
Comissão de Vagas ao final de 2011 e referem-se, respectivamente, às áreas de 
Filosofia, Química Geral e Física Geral (Teórico ou Experimental). A solicitação para 
aprovação ad referendum deu-se em razão da urgência para a contratação desses 
profissionais para o ano letivo de 2012. Acrescentou que os processos seletivos já estão 
finalizados, com os resultados disponíveis no site da UFABC. Os editais foram 
homologados por unanimidade. 
 

10. Redistribuição de docentes, em concordância com o Art. 1º, inciso II, da Resolução 
ConsUni nº 19 que atribui à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes: “Propor 
a redistribuição de docentes de outras IFES” da professora Maria Izabel dos Santos 
Garcia – LIBRAS – UFPI. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7756948203501782 
Professor Arnaldo discorreu acerca do histórico da proposta de redistribuição, que 
recebeu aprovação do Conselho do CCNH e Coordenações das Licenciaturas em 
Química, Ciências Biológicas, Física, Filosofia e Matemática, cursos nos quais a 
disciplina LIBRAS é obrigatória, conforme Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 
2005. À ocasião, alguns Conselheiros ressaltaram a importância de um docente próprio 
da área de LIBRAS na UFABC. A redistribuição foi aprovada por unanimidade. 
 

11. Minuta de Resolução que altera o artigo 5º da Resolução ConsUni nº 69. 
Professora Rosana Denaldi informou que o Art. 5º da supracitada Resolução estabelecia 
que a Comissão de Políticas de Segurança (CPS) da UFABC, apresentasse uma 
proposta de diretrizes gerais para segurança na 1ª sessão ordinária do ConsUni. Diante 
da complexidade da matéria, não fora possível finalizar os trabalhos no prazo 
determinado. A alteração proposta refere-se a um adiamento da apresentação do 
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documento para 26 de junho, data da próxima sessão ordinária do ConsUni. Sem 
discussões, o documento foi aprovado por unanimidade.   

 
12. Redistribuição de docentes, em concordância com o Art. 1º, inciso II, da Resolução 

ConsUni nº 19 que atribui à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes: “Propor 
a redistribuição de docentes de outras IFES” do professor Leonardo de Olivé Ferreira 
– Engenharia Aeroespacial – UFF. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6279632661356709.  
Professor Gilberto Martins apresentou histórico dos procedimentos de seleção e 
detalhou alguns pontos do currículo do docente. Acrescentou que o docente atende às 
demandas, inclusive na pós-graduação. Sem discussões, a redistribuição foi aprovada 
por unanimidade 

 
13. Apreciação da solicitação da nomeação, aprovada pela Comissão de Vagas em sua 

última reunião realizada em 16 de março de 2012, da 4ª candidata classificada 
aprovada, Débora Maria Rossi de Medeiros, no concurso de Ciência da Computação.  
Professor Valdecir Marvulle narrou que, à época do concurso supracitado, havia 3 vagas 
e mais de 20 candidatos inscritos. Passou-se à apreciação, então, pelo Conselho de 
Centro, pela Comissão de Vagas, que aprovaram, e, finalmente ao ConsUni, para 
referendar a contratação. Ressaltou que esta vaga está dentre as acordadas entre os 3 
Centros, para docentes do CMCC. Não havendo discussões, a solicitação foi aprovada 
por unanimidade. 
 

14. Homologação dos editais nº 169 a 172 para contratação de professor visitante do 
CMCC, aprovados ad referendum.  
Professor Valdecir Marvulle descreveu os 4 editais disponibilizados para contratação de 
professor visitante, nas áreas de Neurociência, Matemática, Computação e Ensino de 
Matemática.  Explicou que os candidatos já estão sendo selecionados, acrescentando 
que o trâmite burocrático fora praticamente concluído. Sem discussões, a homologação 
foi aprovada por unanimidade. 

 
Expediente: 
 

1. Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos 
docentes da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4).  
Professor Dácio Matheus, coordenador do GT que estudou o tema, apresentou os 
dispostos da Resolução que normatiza o exercício de atividades esporádicas, com 
retribuição ou não, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão universitária, nos termos 
da legislação vigente, e que tenham como objetivo promover a interação entre a 
UFABC e a sociedade, desde que não acarretem prejuízos ao desempenho regular de 
seu cargo e suas atividades funcionais na UFABC. À ocasião, foram apresentadas 
diversas sugestões para aprimoramento do documento. Em razão de grande parte dos 
questionamentos terem relação com a Comissão Permanente de Convênios e Overhead 
(CPCO), acordou-se que será realizada uma reunião entre o coordenador do GT e 
membros da CPCO para que sejam feitas as adequações necessárias. Além disso, a 
minuta de resolução será encaminhada à Procuradoria Jurídica, no intuito de que seja 
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elaborado parecer acerca da matéria. Por fim, o assunto seguirá para a Ordem do Dia da 
próxima sessão. 
 
Contando com presença do relator do assunto, professor Ercílio Carvalho da Silva, 
presidente da CPPD, retoma-se a Ordem do Dia para deliberação do assunto: 
 

15. Homologação da banca examinadora para efeitos de Progressão Funcional Docente de 
Adjunto IV para Associado I da professora Gisele Ducati. 
Professor Ercílio Carvalho da Silva explicou os procedimentos realizados, ressaltando 
que CPPD sugerira a composição da banca examinadora formada pelos seguintes 
docentes titulares da UFABC: Antonio Cândido Faleiros, do CMCC; Klaus Werner 
Capelle, do CCNH e Marat Rafikov, do CECS. Sem discussões, a banca foi 
homologada com 1 abstenção. 
 
Continuação – 9 de abril de 2012 
 

1. Minuta de Resolução que normatiza os Programas de Apoio ao Estudante de 
Graduação da UFABC. 
Professor Joel Pereira Felipe listou as áreas, cujas ações de assistência estudantil devem 
ser desenvolvidas segundo o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), os 
motivos pelos quais devem ser revistas as políticas afirmativas da UFABC, alguns 
dados estatísticos que fundamentam a criação do documento, bem como os princípios 
da nova Resolução. Em discussão, diversos Conselheiros fizeram sugestões e 
questionamentos, as quais o relator buscou contemplar e esclarecer. Em razão da 
complexidade do tema e da necessidade de deliberação, acordou-se que o assunto será 
tratado em reunião extraordinária a ser realizada em 24 de abril de 2012. 

 
2. Apreciação da Portaria nº 650/2011, que veta a Resolução ConCen nº 04, de 22 de 

novembro de 2011, em concordância com o disposto no Art. 28 do Estatuto e Art. 16 do 
Regimento Geral da UFABC. 
Professor Hélio Waldman apresentou os pontos que motivaram o veto da Resolução, 
dentre eles, o fato de o conteúdo de tal Resolução ser de competência desse Conselho, 
uma vez que seus efeitos afetam a Instituição como um todo. Informou que um parecer 
jurídico fora emitido para confirmação da incompatibilidade da Resolução com as 
normas vigentes. Professor Edson Pinheiro Pimentel, vice-diretor do CMCC, leu texto, 
aprovado pelo Conselho de Centro, que contemplava as opiniões de seus representados 
acerca do ato emitido pela Reitoria. Diversos conselheiros expuseram seus pontos de 
vista sobre o tema. Entretanto, não havendo quórum mínimo, a discussão foi 
interrompida e retornará, ainda no Expediente, na continuação da sessão. 

 

Continuação – 16 de abril de 2012  

1. Apreciação da Portaria nº 650/2011, que veta a Resolução ConCen nº 04, de 22 de 
novembro de 2011, em concordância com o disposto no Art. 28 do Estatuto e Art. 16 do 
Regimento Geral da UFABC 
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Professor Edson Pimentel, primeiro inscrito da lista pendente da sessão anterior, propôs 
encerrarem as discussões acerca desse item, dadas as diversas considerações já 
realizadas e a similaridade com o próximo assunto. O encaminhamento foi aprovado 
pelos demais Conselheiros inscritos, que também abriram mão da palavra em favor da 
continuidade da pauta. 
 

2. Apreciação da Portaria nº 664/2011, que veta a Resolução ConCen nº 03, de 22 de 
novembro de 2011, em concordância com o disposto no Art. 28 do Estatuto e Art. 16 do 
Regimento Geral da UFABC. 
Professor Waldman informou que a Resolução ConCen nº 3 veta a alocação didática 
compulsória de docentes e a lotação compulsória de técnicos administrativos do CMCC 
em câmpus que não seja de preferência desses. Entendeu que esses dispostos poderiam 
inviabilizar o atendimento das atividades didáticas dos alunos, principalmente na 
hipótese de ampla maioria dos servidores optarem por um único câmpus.  Após consulta 
à Procuradoria Jurídica que apontou ilegalidade na normativa, decidira-se por vetá-la. 
Os Conselheiros representantes do CMCC enfatizaram que a Resolução reflete as 
preocupações dos servidores quanto à política de atuação multicâmpus da UFABC, 
ainda indefinida. As manifestações apontaram consenso quanto à necessidade de mais 
discussões, ao que professor Pimentel registrou a intenção de o CMCC revisar as 
Resoluções ConCen nº 3 e 4. Dessa forma, professor Waldman informou que, mediante 
a publicação de novas normas que não interfiram nos compromissos institucionais da 
UFABC, emitirá novos atos que tornam sem efeito os respectivos vetos, considerando 
que seus objetos deixarão de existir. 
 

3. Minuta de Resolução que altera o artigo 1º da Resolução ConsUni nº 46. 
Professor Waldman explicou que a proposta consiste em alterar o vínculo do Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT), que atualmente encontra-se ligado à Reitoria, e transferi-lo 
para coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES). A mudança ocorreria em 
razão do aumento de suas atividades, tendo em vista a ampliação do contato da UFABC 
com empresas. Nesse sentido, no intuito de viabilizar uma estrutura voltada para a 
inovação, pretende-se que a PROPES possa atender a tal demanda.  À ocasião, 
professor Klaus Capelle prestou esclarecimentos acerca dessa mudança no que tange os 
recursos humanos envolvidos, manutenção das atividades que já vem sendo 
desenvolvidas, bem como no tocante ao orçamento do núcleo. O servidor Ioshua Terner, 
lotado no NIT, expôs argumentos que motivam a manutenção do Núcleo sob a Reitoria. 
Findos os comentários, acordou-se que o assunto seguirá para a Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária. 
 

 
4. Criação do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental.  

Professor Carlos Kamienski relatou histórico da criação do referido curso, salientando 
que o Plano de Curso já fora aprovado no ConsEPE. Pontuou que recursos 
orçamentários e carga didática são apropriados para sua implantação. Não houve 
discussões. Acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
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5. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre Programa de Pesquisador Colaborador  
Professor Klaus Capelle explicou que a Resolução foi criada para regularizar a situação 
de pesquisadores colaboradores da UFABC que não possuem título de doutor. As 
principais alterações incidem sobre a supressão de: a) exigência de doutorado; b) 
dedicação exclusiva; c) outorga em agência de fomento; d) direito de professores nesta 
condição em ministrar aulas. Não houve discussões. Ficou acordado que o assunto 
retornará à Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.  
 

6. Recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) ao pedido de progressão 
funcional do professor Eduardo de Moraes Gregores  
Professor Eduardo de Moraes Gregores relatou histórico do processo, acrescentando que 
solicitava anulação dos atos da CPPD que indeferiram sua progressão funcional. 
Apresentou os argumentos que fundamentaram seu pedido. Requereu também, ao 
Centro no qual está lotado, que encaminhasse o referido processo aos setores 
competentes da UFABC, para que sua situação funcional fosse regularizada. Dentre os 
esclarecimentos, o presidente da CPPD, professor Ercílio Carvalho, elucidou que, à 
época, o entendimento da Comissão era de que o docente poderia ter solicitado a 
alocação didática, a fim de atingir a pontuação necessária e que, portanto, não haviam 
cometido qualquer irregularidade legal na condução desse processo. Alguns 
Conselheiros manifestaram-se acerca do tema, enfatizando a complexidade do fato. 
Acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.  

 
 
Tendo em vista o esvaziamento do quórum, a sessão foi suspensa. Posteriormente, com 
anuência da área demandante, acordou-se que o assunto “Minuta de Resolução que 
regulamenta as Normas Gerais para Elaboração de Propostas Orçamentárias Anuais da 
UFABC”, será absorvido pela pauta da II sessão ordinária do ConsUni a realizar-se em 26 
de junho de 2012. Sendo, portanto, dada por encerrada a I sessão ordinário desse 
Conselho. 
 
 


