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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida nos dias 25 de setembro, 16 e 30 de outubro e 13 de 
novembro de 2012, às 14h, realizada 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 da Reitoria: 

1. Professor Waldman informou que, no dia 20 de setembro, o Conselho do Centro de 
Matemática, Computação e Cognição (ConCen-CMCC) aprovara Resolução ConCen nº 7, 
que regulamenta a alocação didática de docentes e a lotação dos técnicos administrativos do 
CMCC nos câmpus da UFABC e revoga a Resolução ConCen-CMCC nº 3. Por conseguinte, 
a Reitoria emitiu a Portaria nº 644, de 21 de setembro de 2012, tornando sem efeito a Portaria 
da Reitoria nº 664, de 27 de dezembro de 2011, que vetava a Resolução ConCen-CMCC nº 3. 

2. Comunicou que o procedimento acima citado já havia sido realizado no tocante à Resolução 
ConCen-CMCC nº 4, que dispunha sobre a alocação anual de créditos em atividades de 
ensino aos docentes do CMCC e dava providências, e que fora vetada pela Portaria da 
Reitoria nº 650, em 16 de dezembro de 2011. Após apreciação, por esse Conselho, acordou-se 
que a referida Resolução seria revista pelo ConCen-CMCC, resultando, em 4 de maio de 
2012, na Resolução ConCen-CMCC nº 6, que, além de dispor sobre a alocação anual de 
créditos em atividades de ensino aos docentes do CMCC e dar providências, também revoga a 
Resolução ConCen-CMCC nº 4. Desse modo, em 21 de maio de 2012, foi emitida a Portaria 
Reitoria nº 320, que torna sem efeito a de nº 650. 

3. Informou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) recomendara ao 
Conselho Universitário (ConsUni) que avaliasse a possibilidade de criação de Comissões de 
Pesquisa nos Centros, para atendimento das disposições contidas no artigo 1º, inciso II, alínea 
“a”, da Resolução ConsEPE nº 127, que regulamenta a classificação e as normas para 
alocação dos laboratórios de pesquisa da UFABC. 

4. Esclareceu que a UFABC recebera resolução de credenciamento junto ao Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação – CATI, tendo em vista a aprovação das unidades do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e do CMCC, sendo 
considerada apta para exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 
tecnologias da informação e comunicação, para os fins previstos no inciso I do parágrafo 1º 
do Art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

5. Informou que o Comando Local de Greve encaminhara, para conhecimento dos Conselheiros 
do ConsUni, uma Moção solicitando que a UFABC suspendesse todas as discussões junto ao 
Governo Federal, ou com órgãos governamentais nos âmbitos municipal ou estadual, no que 
tange à criação do câmpus Mauá, assim como as demandas de aumento do número de vagas 
para ingressantes, enquanto não forem reabertas efetivas negociações em torno da pauta 
prioritária dos docentes das Instituições Federais.  

6. Comunicou que, por ocasião do desligamento do professor Leandro Trautwein da UFABC, 
seu suplente nesse Conselho, professor Michel Oliveira da Silva Dantas, passaria a assumir a 
posição de titular, sem suplente. No ensejo, convidou-o a ser representante do CECS na 
Comissão de Políticas de Segurança (CPS), uma vez que essa posição era ocupada pelo 
professor Leandro, na referida Comissão. Professor Michel aceitou o convite. Encaminhada 
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para votação a representação do professor Michel na CPS, essa foi aprovada com uma 
abstenção.  

7. Informou que o relator do item 10 da Ordem do Dia, “Minuta de Resolução que normatiza o 
regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes da UFABC”, professor Arnaldo 
Rodrigues dos Santos Júnior, solicitara a retirada do assunto de pauta, justificando seu pedido, 
com o fato de o parecer da Procuradoria Jurídica não ter ficado pronto em tempo hábil para 
elaboração da relatoria. 

8. Ainda no tocante à pauta, comunicou que fora solicitada, pelo relator professor Ercílio 
Carvalho da Silva, presidente da Comissão permanente de Pessoal Docente (CPPD), a retirada 
de pauta do item 9 do Expediente, a saber: “Minuta de Resolução – acesso à classe de 
Professor Associado”, uma vez que não fora possível realizar as alterações que contemplem 
as modificações resultantes da negociação no que tange à nova carreira docente. 

 

Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Ronei Miotto relatou acidente ocorrido no laboratório 503, da torre III, no Bloco A. 
Detalhou o ocorrido ressaltando as dificuldades encontradas para contatar a Prefeitura 
Universitária (PU) e a equipe da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo, 
por fim, necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros que, como medida preventiva 
solicitou a evacuação de todo o andar. Mencionou sua preocupação quanto à ausência de uma 
equipe de segurança que pudesse proceder em uma situação como a ocorrida ou em qualquer 
outra, até mesmo nas de maior gravidade. Além disso, enfatizou que a causa provável do 
acidente fora a maneira incorreta de instalação do armário que tombou, ocasionando o 
derramamento de reagentes químicos lá acondicionados; fato este detectado em uma primeira 
avaliação feita pela engenheira de segurança, que fará um laudo no qual constará essa 
informação. Recorda que esse não fora o primeiro acidente em laboratório. Solicitou a tomada 
de providências no que diz respeito à criação de uma equipe de segurança que possa atuar em 
situações como a ocorrida. Professor Waldman mencionou que providências já estavam sendo 
tomadas e que uma sindicância seria realizada, em ritmo acelerado, no intuito de apurar 
oficialmente os fatos por aqueles a quem isso compete. Lembrou que, naquele momento, não 
se deviam tomar decisões, mas que, diante daquelas informações, poder-se-ia dar início ao 
desencadeamento de providências.  

2. Professor Gustavo Dalpian solicitou a promoção do item 5 do Expediente para Ordem do Dia, 
sugerindo que fosse votado após os informes.  

3. Em atendimento à solicitação feita pelo professor Igor Leite na I sessão ordinária desse 
Conselho, professor Dalpian informou que, além de vice-reitor, era também presidente do 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), responsável por 
cuidar da rede de acesso à internet e telefonia, e que, para esclarecer sobre os constantes 
problemas com ambas as redes, solicitou ao professor Gustavo Pavani, coordenador do 
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), uma apresentação sobre o assunto. Professor 
Pavani relatou histórico do contrato com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que é 
uma entidade estruturada como organização social criada por portaria interministerial entre os 
Ministérios da Educação (MEC) e o da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), na qual esses 
órgãos repassam recursos para RNP alcançar alta qualidade de tráfego de transmissão de 
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internet, para servir às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), incluindo a UFABC. 
Mencionou dados técnicos concernentes ao assunto, bem como os encaminhamentos 
efetuados na ocorrência de qualquer problema de conexão. Além disso, relatou limitações 
como falta de equipamentos apropriados, falta de capacitação, entre outras. Citou algumas 
providências que já foram tomadas e outras que estão em andamento para a resolução dos 
problemas, como a compra de vários equipamentos personalizados e especializados, melhoria 
da conexão de rádio, entre outros. Finalizou, informando sobre a capacitação dos servidores, a 
partir de 2010, para atender à comunidade, principalmente em caso de falha das empresas 
responsáveis. Professor Dalpian ressaltou que a conexão via rádio já está em processo de 
licitação e, em breve, os problemas serão resolvidos. Professor Igor fez alguns 
questionamentos sobre possíveis datas para a resolução e comentou sobre problemas na 
conexão interna e e-mails. Os professores Dalpian e Pavani esclareceram que ainda não são 
soluções definitivas e que serão averiguados problemas com o servidor de e-mail. 

4. Professor Edmarcio Belati informou que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) divulgou, no dia 6 de junho, os ganhadores do Prêmio CAPES de 
Teses edição 2011, tendo o professor Alfeu Joãozinho, recebido a menção honrosa para a tese 
da área de Engenharias IV da CAPES com o título: “Controle de potência ativa e reativa de 
geradores de indução trifásica de motor bobinado para aplicação em geração eólica com a 
utilização de controles baseados no modelo matemático dinâmico de gerador”. Professor 
Waldman congratulou professor e curso. 

5. O representante dos técnicos administrativos Marcelo Breganhola relatou que, no final de 
março de 2012, membros do sindicato de TA’s solicitaram autorização para ir ao Congresso 
da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de 
Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), sendo concedida essa com ônus limitado. 
Entretanto, o servidor Leandro Chemalle teve seus vencimentos cortados durante o período 
que participara do evento. Solicitou ao reitor atenção especial para resolução do caso. 
Professor Waldman agradeceu a informação, uma vez que ficou sabendo do caso neste 
momento. Afirmou que verificaria o ocorrido. 

6. Professor Gilberto Martins informou que 7 dos 8 cursos de Engenharia da UFABC já 
possuem seus registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), podendo 
assim os alunos graduados nesses cursos obterem seus registros profissionais. O único curso 
não regularizado é Engenharia de Gestão que se encontra pendente no CREA. 

7. Professor Francisco Comarú informou que já está sendo iniciado o processo do evento 
“UFABC para todos” de 2012, proposto pela Pró-Reitoria de Extensão em conjunto com 
várias outras áreas da UFABC. O evento está previsto para acontecer nos dias 18 e 19 de 
outubro, dentro da Semana da Ciência e Tecnologia e solicitou o apoio dos docentes, TAs, 
alunos e diretores dos centros. 

8. O representante discente de pós-graduação, Sérgio Custódio, registrou a importância da 
aprovação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que trata das cotas em universidades 
públicas. Comentou que a UFABC já vêm sendo pioneira na aplicação da porcentagem 
indicada na lei. Ressaltou a relevância da criação de uma comissão para ações afirmativas e 
sugeriu que fosse realizado algum evento na UFABC, como forma de comemoração dessa 
experiência positiva. 
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9. Professor Klaus Capelle informou aos Conselheiros a respeito da organização do II Simpósio 
de Pesquisa do Grande ABC que está sendo organizado pelos pró-reitores de pesquisas ou 
cargos equivalentes de sete universidades da região, UFABC, FEI, Universidade de São 
Caetano do Sul, Metodista, Instituto Mauá, Faculdade de Medicina do Grande ABC e 
Fundação Santo André, sendo aberto para pesquisa em todas as áreas: humanas, exatas, 
engenharias e ciências da vida. Solicitou a colaboração de todos para a divulgação desse 
evento que ocorrerá no dia 7 de novembro de 2012 no Centro de Formação de Profissionais 
da Educação (Cenforpe). 

10. Professor Carlos Kamieski anunciou que, em agosto/2012, iniciaram suas atividades na 
UFABC cinco docentes do programa Professor Visitante Nacional Senior (PVNS) da CAPES, 
que visa à criação e ao fortalecimento de cursos de pós-graduação. 

11. Professor Derval Rosa informou sobre a feira de estágio que ocorrerá nos dias 3 e 4 de 
outubro de 2012. Citou que se trata da primeira feira de estágios da UFABC e contará com 
aproximadamente 20 stands de empresas. Ressaltou, em especial aos alunos dos cursos de 
graduação, as oportunidades e o perfil dos nossos cursos para os estagiários. 

12. O representante dos técnicos administrativos José Carlos da Silva mencionou, acerca da 
paralisação nacional dos servidores técnico-administrativos, por quase 80 dias, que fora 
elaborada uma pauta de reivindicações que foi encaminhada à Reitoria e sobre a qual se tem 
obtido avanços no tocante a soluções de questões específicas dos TAs na UFABC. 

13. Professor Dalpian comentou que o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), após três meses de paralisação em virtude do movimento de greve, será 
retomado. No próximo dia 28 de setembro, haverá uma palestra sobre a responsabilidade 
social da universidade. Completou, informando que serão disponibilizadas no site da UFABC 
enquetes, para opiniões on-line, e diversas informações sobre o movimento grevista e 
assuntos que entrarão ou já foram discutidos para a melhor construção do PDI. 

14. Solicitou-se a promoção, à Ordem do Dia, dos itens 2 ao 5 e 10 do Expediente. Depois de 
secundadas, todas foram aprovadas por unanimidade.  

 
Ordem do dia: 
 

1. Ata da I sessão ordinária de 2012, realizada no dia 27 de março de 2012 
Aprovada por unanimidade com 3 alterações.  

 
2. Ata da I sessão extraordinária, realizada no dia 24 de abril de 2012. 

Retirada de pauta para aprimoramento. Retornará à pauta da próxima sessão ordinária. 
 

3. Ata da II sessão extraordinária, realizada no dia 18 de junho de 2012. 
Aprovada por unanimidade com 2 alterações. 
 

4. Ata da I sessão conjunta ConsUni e ConsEPE, realizada no dia 18 de junho de 2012. 
Aprovada por unanimidade com 2 alterações. 
 

5. Ata da III sessão extraordinária de 2012, realizada no dia 19 de junho de 2012. 
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Aprovada por unanimidade sem alterações. 
 

6. Ata da IV sessão extraordinária de 2012, realizada no dia 31 de julho de 2012. 
Aprovada por unanimidade sem alterações. 

 
7. Minuta de Resolução que altera o artigo 1º da Resolução ConsUni nº 46, que aprova a 

criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).  
Professora Sônia Malmonge relatou contexto histórico do documento. Salientou que o NIT 
vem atuando desde 2010, vinculado à Reitoria, completando que teve seu Regimento 
aprovado em dezembro de 2010 pela Resolução ConsUni nº 53. Salientou que a proposta 
consistia em passar a vincular o NIT à Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes). Por fim, 
apresentou parecer favorável à aprovação, mediante adequações necessárias. Professor 
Waldman elucidou que a Reitoria, como proponente, acatava todas as sugestões contidas no 
parecer. Durante as discussões, diversos Conselheiros fizeram sugestões e questionamentos, 
os quais o relator e a Mesa buscaram contemplar e esclarecer. Findas as discussões, o 
documento, acrescidas as alterações, foi aprovado com 17 votos favoráveis, 10 contrários e 
5 abstenções. 
 

8. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre Programa de Pesquisador Colaborador. 

Professor Alexsandre Figueiredo Lago apresentou parecer favorável à proposta mediante 
algumas alterações para aprimoramento do texto. Professor Klaus, demandante do assunto, 
acatou todas as sugestões e prestou alguns esclarecimentos. Encaminhado para votação, o 
documento, com devidas modificações, foi aprovado por unanimidade. 

 
9. 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 Gregores solicitou que o assunto passasse a figurar como último item da 
Ordem do Dia, dado o avançado da hora, o que possibilitaria tratá-lo na continuação dessa 
sessão, em data ainda a ser definida. Acatado pela Mesa. 

 
10. Minuta de Resolução que altera o artigo 1º da Resolução ConsUni nº 86. 

Professora Rosana Denaldi sugeriu a alteração do Art. 1º, que diz respeito à ampliação de 
prazo para que a Comissão de Políticas de Segurança (CPS) apresente uma proposta de 
diretrizes gerais de segurança na UFABC. Explicou que a falta de quórum mínimo nas 
reuniões convocadas pela referida Comissão foi fator determinante para o atraso da 
elaboração dessa proposta. No ensejo, fez apelo aos Conselheiros membros da CPS, para 
que participem ativamente dos trabalhos. Após votação, o documento foi aprovado com 2 
abstenções.  

 
11. Homologação da redistribuição de docente, aprovado ad referendum, 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”. 
Professor: Vitor Eduardo Schincariol – Ciências Econômicas – UFAL. 
Professor Gilberto Martins explicou trâmites para redistribuição do docente, ocorridos antes 
da paralisação. Não houve discussões. Aprovado por unanimidade.  
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12. Homologação dos Editais nº 40, 51, 55, 91, 103 a 107, para contratação de professor 

visitante. 
Professor Gilberto explicou que se tratavam de processos já concluídos, inclusive 
apresentados ao ConsEPE. Não havendo discussão, foi encaminhado à votação. Aprovado 
por unanimidade. 

 
13. Homologação do afastamento do reitor do país, considerando os poderes subdelegados 

pelo Ministro de Estado da Educação pelo Art. 2º da Portaria Ministerial nº 404, de 23 de 
abril de 2009. 
Professor Dalpian relatou que o afastamento já ocorrera, mas que a homologação deveria ser 
aprovada pelo ConsUni. Não houve discussões. Aprovado por unanimidade. 

 
14. Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) 

Professora Karla Vittori, membro da Comissão Própria de Avaliação (CPA), informou que o 
Regimento Interno fora avaliado pela Procuradoria Jurídica e a versão apresentada naquele 
momento já trazia as recomendações do parecer do Procurador. Expôs os principais itens, as 
bases legais, o vínculo à Reitoria, sua atuação autônoma em relação aos Conselhos e demais 
órgãos colegiados. Explicou que a comissão é designada pelo Reitor, através de portaria, 
sendo três membros de cada segmento, dois titulares e um suplente, complementando que os 
representantes dos docentes, técnico-administrativos e discentes poderão ser indicados por 
meio de lista nominal proposta por seus pares ao Reitor que, após análise, definirá a escolha. 
Salientou que o mandato é de três anos, sendo possível um ano de recondução. Destacou os 
trâmites e fluxos da referida Comissão. Durante as discussões, professor Marvulle opinou 
que o membro representante da Reitoria pode ser nomeado, porém os representantes do 
Centro deveriam ser eleitos. Outros Conselheiros apontaram diversas sugestões de alteração 
e aprimoramento. Não havendo tempo hábil para a completude das discussões, acordou-se 
que esse assunto será o primeiro a ser tratado na continuação dessa sessão. 

 
Continuação da sessão: 14h do dia 16 de outubro de 2012 
 
Informes dos Conselheiros:  

Professor Nasser Daghastanli solicitou o encaminhamento de felicitações aos docentes da UFABC 
pelo Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro. Professor Waldman informou que a 
Secretaria-Geral irá providenciar o encaminhado da mensagem a todos os docentes. 
 

Ordem do Dia 

1. Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação (CPA). 
Alda Maria Napolitano Sanchez, na condição de representante da CPA, retomou o assunto, 
apresentando um resumo das alterações feitas na proposta de Regimento Interno da CPA. 
Justificou a permanência do mandato de três anos, tendo em vista a complexidade dos 
processos. Explicou que um período menor não possibilitaria o devido conhecimento dos 
ciclos de avaliação pelos membros. Alguns Conselheiros consideraram excessivo o período 
de mandato de três anos para os discentes, dado que esse é o período esperado para o 
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término dos Bacharelados Interdisciplinares e que, para os alunos de Pós-Graduação, a 
permanência máxima é de dois anos. Decidiu-se, então, por adaptar para dois anos o seu 
período de mandato. O documento, com as alterações sugeridas pelos Conselheiros e 
acatadas pela demandante ou votadas e aprovadas, foi aprovado por unanimidade. 

 
2. 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. 
O relator, professor Igor Leite Freire, expôs parecer contrário ao deferimento do recurso por 
considerar que a CPPD teve amparo legal ao tomar sua decisão final. Alguns Conselheiros 
mostraram-se favoráveis ao professor Gregores por, à época, a regulamentação não ser clara e 
haver uma recomendação para que os pró-reitores não lecionassem. Após discussões e 
argumentações de ambos os posicionamentos, encaminhou-se o recurso para votação. 
Deferido com 9 votos favoráveis, 5 contrários e 8 abstenções. 

 
 
 

Expediente 
 

1. Minuta de Resolução que regulamenta as Normas Gerais para Elaboração de Propostas 
Orçamentárias Anuais da UFABC. 
Alda Maria, representante de Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
(Propladi), apresentou os processos para a elaboração e distribuição orçamentária da UFABC. 
Destacou que o orçamento Público compreende a elaboração e execução de três leis: 1) o 
Plano Plurianual (PPA); 2) a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 3) a Lei do 
Orçamento Anual (LOA). Explicou que o processo inicia-se por meio da elaboração das 
propostas orçamentárias de cada Área de Execução Orçamentária que, posteriormente, as 
envia à Propladi. Esta, juntamente com os Agentes de Planejamento (AP) de cada área, 
consolida as propostas e encaminha os valores ao MEC. Alguns Conselheiros, após a 
exposição, pontuaram a necessidade de a questão do orçamento ser apreciada pelo ConsUni, 
uma vez que este é órgão máximo deliberativo da UFABC. Alda justificou o fato afirmando 
que, pela dinamicidade do processo, não seria possível definir uma maneira ou momento 
correto para a apresentação ao Conselho, de modo a não restringir ou atrasar a execução. 
Tendo-se chegado ao consenso de que o assunto necessita de mais discussão, decidiu-se que 
ele permanecerá no Expediente da próxima sessão.  

 
� Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos 

docentes da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4). 
Professor Arnaldo, que, outrora, havia solicitado a retirada do item de pauta, informou que 
já teria condições para fazer a relatoria. Considerando a dependência da aprovação do item 
para continuidade de alguns projetos, acordou-se que o assunto retorna à pauta da Ordem do 
Dia da continuação desta sessão. 

 
Continuação da sessão: 14h do dia 30 de outubro de 2012 
 
Informes dos Conselheiros 
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1. O representante dos técnicos administrativos, Ronny Mattos, solicitou que a Coordenação 
Geral de Recursos Humanos (CGRH) apresentasse ao ConsUni o resultado do Grupo de 
Trabalho (GT) de Mapeamento de Competências. Solicitou, ainda, que todas as informações 
levantadas pelo GT fossem divulgadas.   

2. O pró-reitor de administração, Marcos Joel Rúbia, informou que, dada a grande demanda, não 
será possível atender os processos que chegarem a Coordenação Geral de Suprimentos e 
Aquisições (CGSA) fora do prazo. Solicitou a colaboração de todos. 

3. Professor Arnaldo Rodrigues informou que nos dias 5 e 6 de novembro a UFABC receberá 
uma Comissão do Ministério da Educação (MEC), a fim de dar andamento ao processo de 
autorização do curso de Bacharelado em Filosofia.  

4. Professor Joel Pereira Felipe comunicou que o diretor do CECS, professor Gilberto Martins, 
foi agredido física e verbalmente por outro docente. Explicou que há uma comissão de 
sindicância para apurar as ações. No ensejo, Professor Klaus Capelle propôs uma Moção de 
apoio e solidariedade ao professor Gilberto. Aprovada por unanimidade. 

5. Solicitou-se a promoção do item 4 do Expediente, para ser tratado como o primeiro da Ordem 
do Dia. Após secundada, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 

 
Ordem do Dia 

1. Homologação do Projeto de curso de Especialização UAB "História, Ciências, Ensino e 
Sociedade", aprovado ad referendum. 
Professora Márcia Alvim informou que, em razão do curto prazo para encaminhamento e 
necessidade de aprovação, fora necessária a aprovação ad referendum do referido Projeto. 
Solicitou sua homologação e colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Não 
havendo questionamentos. Encaminhou-se para votação. Homologação aprovada por 
unanimidade. 
 

2. Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos 
docentes da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4). 
Professor Arnaldo Rodrigues discorreu acerca do histórico da proposta, destacando que a 
presente minuta fora apresentada e discutida no Expediente da IV sessão ordinária de 2011, 
quando grande parte das propostas apresentava relação com os procedimentos da Comissão 
Permanente de Convênios e Overhead (CPCO). Acordou-se, à época, que seria realizada 
uma reunião entre o coordenador do GT, professor Dácio Matheus, e membros da CPCO, 
que trataram do tema. Salientou que fora solicitada à Procuradoria Jurídica (PJ) análise do 
documento, o qual fora avaliado pelo relator, que concordou com todas as sugestões 
apontadas. Encaminhou algumas sugestões de alteração no documento, apresentando parecer 
favorável, com as alterações sugeridas. Em discussão, o coordenador do GT fez observações 
acerca das sugestões do relator, acatando-as. Em discussão, professor Alexsandre propôs 
que a minuta seja refeita de acordo com as sugestões da PJ e com as sugestões do relator, de 
modo que fiquem mais evidentes as propostas a serem analisadas, retornando na próxima 
sessão para aprovação. Sugestão do professor Alexsandre aprovada por 18 votos favoráveis, 
2 contrários e 7 abstenções.  



 

 
SECRETARIA GERAL 

DIVISÃO DE CONSELHOS 
 

SINOPSE 
II sessão ordinária do Conselho Universitário 

Universidade Federal do ABC 
 

 

9 
Divisão de Conselhos 

Secretaria Geral 

Expediente 

1. Minuta de Resolução que extingue a Comissão de Leis e Normas do ConsUni. 
Professor Dalpian discorreu acerca do histórico da CLN, explicando que a Comissão perdeu 
sua finalidade, visto que atualmente a PJ é o órgão que oferece os pareceres e não mais a 
CLN. Elucidou que, na última reunião da Comissão, decidiu-se por solicitar aos Conselhos a 
revogação das resoluções que criavam as CLNs. Avaliou que, atualmente, os documentos 
chegam bem elaborados ao ConsUni, muitas vezes com o parecer da PJ. Por fim, lembrou 
que a CLN do ConsEPE já fora extinta. Professor Arnaldo propôs a passagem do item para 
Ordem do Dia. Proposta referendada. Não havendo discussões adicionais, encaminhou-se 
para votação. Aprovada a proposta por unanimidade. 
 

2. Minuta de Resolução que Normatiza os Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC. 
Professor Dalpian narrou histórico do documento e apresentou um estudo realizado pelo  
professor Jesús P. Mena-Chalco. Explicou que o esboço cruza os dados de toda a produção 
científica da UFABC e faz parte de um trabalho feito por ele, professor Jesus e professor 
Klaus, informando que será apresentado no Simpósio de Pesquisa do Grande ABC. Citou 
que, analisando o potencial de interação interdisciplinar que os Núcleos possuem entre os 
docentes, observou a possibilidade de criar novos Núcleos em outras áreas da UFABC, além 
do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade (NCTS) e o Núcleo de Cognição e Sistemas 
Complexos (NCSC). Ressaltou existir a demanda da comunidade, além da possibilidade de 
desenvolver áreas estratégicas e potencializar o seu desenvolvimento. Por fim, salientou que 
as atividades dos Núcleos propostos devem, obrigatoriamente, abranger Extensão, Ensino e 
Pesquisa Científica e Tecnologica. Completou que o proposto tem como objetivo 
potencializar o desenvolvimento do projeto pedagógico da UFABC. Em discussão, diversos 
Conselheiros fizeram sugestões e questionamentos, para os quais o relator buscou 
contemplar e esclarecer. Acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima 
sessão. 
 

3. Minuta de Resolução que altera a Resolução ConsUni nº 61. 
Professor Klaus explicou que o documento trata da evolução da Resolução ConsUni nº 61 
por meio da qual o ConsUni institui a Comissão Permanente de Convênios e Overhead 
(CPCO). Explicou que a criação se deu em março de 2011 e, em março de 2012, a Comissão 
passou a refletir sobre seu funcionamento. Acrescentou que o proposto fora discutido e 
aprovado pela CPCO. Apresentou as modificações propostas. Entretanto, não havendo 
quórum mínimo, a discussão foi interrompida e retornará, ainda no Expediente, na 
continuação da sessão. 
 

� Tendo em vista o esvaziamento do quórum, a sessão foi interrompida. Posteriormente, com 
anuência da área demandante, acordou-se que os assuntos “Minuta de Resolução que 
altera a Resolução ConsUni nº 61” e “Minuta de Resolução que institui a Comissão de 
Políticas Afirmativas da UFABC” serão absorvidos pela continuação dessa sessão a 
realizar-se em 13 de novembro de 2012. Dessa forma, portanto, foi dada por encerrada a 3º 
parte da II sessão ordinária desse Conselho. 

 
Continuação da sessão: 14h do dia 13 de novembro de 2012 
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Divisão de Conselhos 

Secretaria Geral 

 
Informes do Reitor:  

1. Professor Dalpian convidou professor Klaus Capelle para compor a Mesa. Informou que a 
sessão acontecerá enquanto houver quórum, tendo em vista a realização do evento do PDI, 
que se iniciaria às 16h. Explicou, ainda, que o evento fora organizado juntamente com o 
Sindicato dos Servidores das Instituições Federais de Ensino Superior do ABC (Sinsifes 
ABC).  

Ordem do Dia 

1. Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos 
docentes da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4).  
Professor Arnaldo discorreu acerca do histórico da proposta, de sua relação com os 
procedimentos da Comissão Permanente de Convênios Overhead (CPCO), da reunião que 
seria realizada com o coordenador do GT, professor Dácio Matheus, e membros da CPCO. 
Salientou que, a pedido do ConsUni, fora solicitado à Procuradoria Jurídica (PJ) análise da 
minuta. Explicou que a PJ deu sua resposta em nota, retornando o assunto à Ordem do Dia 
na 3ª continuação dessa sessão. Lembrou que novas sugestões foram apresentadas e 
acordou-se que o assunto ficaria suspenso para apreciação nessa sessão. Salientou que ele e 
a área demandante receberam as sugestões apresentadas e que foi feita nova avaliação, 
compondo esse novo relato. Informou que concordara com todas as sugestões apontadas 
pela PJ e com as sugestões encaminhadas pelos Conselheiros, que também foram aceitas 
pela área demandante. Apresentou a minuta de resolução com as sugestões de alteração na 
forma e conteúdo do documento. Dessa forma, o coordenador do GT citou que acatava as 
sugestões, exceto a inclusão do item 10, no Art. 21º. Durante as discussões, diversos 
Conselheiros fizeram sugestões e questionamentos, aos quais tanto o relator, quanto o 
coordenador do GT buscaram elucidar. Entretanto, não havendo quórum mínimo, a 
discussão foi interrompida e retornará, ainda na Ordem do Dia, na continuação da sessão. 

 
� Tendo em vista o esvaziamento do quórum, a sessão foi suspensa. Posteriormente, com 

anuência da área demandante, acordou-se que os assuntos “Minuta de Resolução que 
normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes da UFABC (revoga a 
Resolução ConsUni nº 4).”, “Minuta de Resolução que altera a Resolução ConsUni nº 61.” 
e “Minuta de Resolução que institui a Comissão de Políticas Afirmativas da UFABC.” 
serão absorvidos pela continuação dessa sessão em data a ser definida. Sendo, portanto, 
dada por encerrada a 4ª parte da II sessão ordinária desse Conselho. 

 

Continuação da sessão: 14h do dia 5 de dezembro de 2012 

� Em razão da insuficiência de quórum na 5ª continuação da II sessão ordinária desse 
Conselho, acordou-se com os presentes que essa seria encerrada e seus assuntos abordados 
como pauta suplementar na III sessão ordinária, a realizar-se no dia 11 de dezembro de 
2012, às 14h. 


