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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 2 de dezembro 
de 2014, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da 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 Klaus Capelle solicitou as indicações de cada categoria para compor a Comissão 
Eleitoral dos Conselhos Superiores. Para representação docente do CMCC, indicou-se o professor 
Fabrício Olivetti. Os representantes das demais categorias comprometeram-se a encaminhar os 
nomes dos indicados à Divisão de Conselhos até o dia 9 de dezembro e, não havendo indicações até a 
data limite, ficará a cargo da Secretaria-Geral realizá-las. 

2. A  secretária-geral, Soraya Cordeiro, informou que, em virtude da alteração proposta pelos 
conselheiros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) para que a VIII sessão de 2015 
não se realizasse no período de recesso acadêmico, foram necessários ajustes no calendário de 
reuniões do ConsUni de 2015, aprovado pelo Ato Decisório nº 94, publicado no BS nº 411, 15 de 
outubro de 2014, ficando a continuação da III sessão ordinária deste Conselho para o dia 6 de 
outubro de 2015, ao invés de 13 de outubro. 

3.  Professor Klaus solicitou aos conselheiros que haviam indicado nomes para integrarem o 
ConsUni como representante da comunidade civil que apresentassem suas indicações. Após votação, 
venceu a indicação da Secretária Adjunta de Educação do Município de Santo André, Ana Lúcia 
Sanches. 

4. Soraya apresentou o pedido de prorrogação do prazo para a Comissão de Implantação da Editora 
da UFABC, aprovado ad referendum pelo presidente deste Conselho. Não havendo manifestação 
contrária dos conselheiros, ficou homologado novo prazo de 180 dias para apresentação do relatório 
final da referida Comissão ao ConsUni. 

 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Guiou Kobayashi solicitou a movimentação do 5º item do Expediente (Projeto 
Preliminar para o pedido de criação do Bacharelado em Engenharia de Computação (EC) para 1º 
item do Expediente. Após secundada, a proposta foi votada e aprovada com 13 votos favoráveis, 2 
contrários e 14 abstenções.  

2. Professor Wesley Góis propôs modificações na pauta, solicitando que os 6º e 7º itens da Ordem da 
Dia retornassem ao Expediente. Após discussões e votação, com 20 votos favoráveis, 8 contrários e 1 
abstenção, decidiu-se que o item 6, “Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução 
ConsUni nº 37, que dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão 
de progressão funcional, dentro de uma mesma classe” retornaria para Expediente. Quanto ao item 7, 
“Apreciação dos dispositivos ainda não deliberados constantes da minuta de resolução que dispõe 
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sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de docentes com vistas ao acesso à 
Classe D, com denominação de professor associado, do quadro permanente da UFABC”, decidiu-se, 
com 15 votos favoráveis e 12 contrários, pela permanência na Ordem do Dia. 

3. Professor Vladislav Kupriyanov relatou problemas que ocorreram durante a Semana das 
Engenharias. Informou que foi prejudicado por eventos em horários e locais onde seriam suas aulas, 
além do barulho excessivo e longo tempo demandando para resolver essas situações. Solicitou que a 
Direção do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, a Pró-Reitoria de 
Graduação e a Prefeitura Universitária  atentassem-se às atividades acadêmicas durante o 
planejamento dos eventos. 

4. Professor Annibal Hetem Júnior solicitou a promoção do item 4 do Expediente, “Redistribuição 
do docente Bruno de Paula Rocha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a 
Universidade Federal do ABC (UFABC)”, para a da Ordem da Dia. Após ser endossada pela Mesa, a 
proposta foi votada e aprovada com 1 abstenção. 

5. Professor Gustavo Dalpian informou que fora lançado o edital do Programa de Assistência ao 
Docente da UFABC. Relatou que fora realizada uma pesquisa junto aos estudantes de pós-graduação 
com o objetivo de conhecer o perfil desses estudantes e informou que fora realizado um workshop 
com os coordenadores dos programas de pós-graduação, a fim de se prestar informações acerca de 
algumas mudanças da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). 

6. Marcella dos Santos Abreu, membro do Grupo de Estudo (GE) para verificar a viabilidade de 
criação da Escola de Idiomas da UFABC (EIUFABC), apresentou relatório elaborado pelo GE, 
seguindo a Recomendação ConsEPE n° 6. Informou que a UFABC, até então um centro aplicador 
destes cursos, foi aprovada pelo MEC para receber recursos a fim de instituir um Núcleo de Idiomas. 

7. O representante dos técnicos administrativos, Alexsandro Cardoso Carvalho, informou que o 
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SintUFABC) realiza a coleta de 
alimentos e roupas para doar a comunidades carentes desde 2012. Atualmente contam com o apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão e passaram a receber também doações de livros infantis, incentivando o 
hábito da leitura. Pede a todos que participem e auxiliem na divulgação do projeto. Relatou ainda que 
existe na UFABC um Projeto de Extensão chamado Coletivo de Consumo Rural Urbano (CCRU), 
que se trata de compras coletivas de alimentos saudáveis que visa a mudar o conceito atual de 
comercialização desses alimentos e promover seu consumo. A solicitação é feita online e os produtos 
são entregues no câmpus.  
 
Ordem do dia: 

1. Ata da III sessão ordinária de 2014, realizada nos dias 30 de setembro, 9 de outubro, 4 e 19 de 
novembro de 2014. 
Não havendo solicitações de alteração, o documento foi votado e aprovado com 6 abstenções. 
 
2. Redistribuição do docente Bruno de Paula Rocha da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) para a Universidade Federal do ABC (UFABC)*. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0148043762677164 
Professor Annibal Hettem Júnior relatou o assunto fornecendo informações a respeito do docente. 
Após esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade.  
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3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFABC. 
Professora Marcela Sorelli Ramos apresentou parecer favorável à aprovação do documento. Após 
discussões e esclarecimentos, o documento, com alterações, foi aprovado com 1 abstenção. 
 
4. Minuta de resolução que delega competências às Comissões, Comitês e Conselhos setoriais da 
UFABC. 
Professor Ricardo Moretti apresentou parecer favorável à aprovação. Em discussão, foram realizados 
alguns questionamentos e propostas de alterações. Após votação, o documento, com alterações, foi 
aprovado com 3 abstenções. 
 
5. Minuta de resolução que aprova os novos valores para os serviços relacionados ao registro de 
diplomas de Instituições de Ensino Superior (IES) não universitárias, inclui a prestação de novo 
serviço e estabelece política de desconto para discentes e servidores da UFABC, no que diz respeito 
à revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros. 
Professor Wesley Góis relatou apresentou parecer da CANOA, favorável à aprovação do documento. 
Em discussão, foram apontados alguns questionamentos e propostas de alteração. Após votação, o 
documento, com alterações, foi aprovado com 2 abstenções. 
 
6. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 28, que institui a Comissão 
de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) da UFABC. 
Professor Júlio Facó apresentou parecer da CANOA favorável à aprovação do documento. Após 
discussão, o documento foi votado e aprovado por unanimidade. 
 
Em vista da complexidade do item “Apreciação dos dispositivos ainda não deliberados constantes da 
minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para avaliação de 
docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor associado, do quadro 
permanente da UFABC”, optou-se por sua apreciação, com mais tempo, na continuação desta sessão. 
Passou-se, então ao item a seguir: 
 
7. Proposta de concessão de título de professor emérito ao professor Helio Waldman. 
Professor Klaus Capelle propôs a promoção do item à Ordem do Dia, o que foi acatado pelo 
Conselho. Professor Annibal justificou a proposta de concessão de título honorífico. Após 
manifestações favoráveis, passou-se à votação secreta em que a concessão foi aprovada com 28 votos 
favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção.   
 
8. Minuta de resolução que estabelece que todas as reuniões dos Conselhos Superiores da UFABC 
devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema televisivo interno. 
Professora Luciana Zaterka apresentou parecer favorável à aprovação, desde que considerados seus 
apontamentos. Após sugestões de aprimoramento, o documento, com alterações, foi encaminhado 
para votação e aprovado com 1 voto contrário e 1 abstenção. 
 

� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão, no dia 16 de dezembro, às 14h, na Sala dos Conselhos. 


