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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da III sessão 

ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

dia 4 de novembro 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. 

 

Expediente 

 

Professor Klaus Capelle informou ter havido uma solicitação de antecipação na pauta, do item 10 

do Expediente, por parte da área demandante, em razão da presença do advogado representante 

dos requerentes do recurso. Não havendo manifestações, após ter sido secundada, a proposta foi 

votada e aprovada com 1 voto contrário e 6 abstenções.  

 

 

Análise dos recursos referentes ao processo 23006.000985/2013-4, que apura possíveis 

irregularidades referentes a atos e fatos que constam no processo 23006.000363/2013-13, que 

apura possíveis atos e condutas em desacordo com as normas da UFABC no âmbito do NTI. 

 

As apresentações iniciaram-se com o relato realizado pelo advogado César Rodolfo Sasso 

Lignelli acerca dos sete recursos interpostos, seguidas de esclarecimentos do professor Klaus 

Capelle. Foi apresentado ainda o relato do presidente da Comissão de Sindicância para Apuração 

de Atos e Fatos, professor Herculano da Silva Martinho, e continuou-se com o relato da 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), pela administradora Bruna Armonas 

Colombo, membro da referida Comissão. Em seguida, o Procurador Federal, Dr. Reginaldo 

Fracasso, apresentou sua análise do processo. Por fim, professor Klaus demonstrou por meio de 

um quadro comparativo as penas sugeridas pela CPAD e as que foram aplicadas pelo reitor, em 

seu julgamento, considerando-se todos os fatores atenuantes. Em discussão, houve várias 

manifestações, comentários e apontamentos. Por fim acordou-se que o assunto será encaminhado 

para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

 

 Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 

continuação com data a ser informada posteriromente pela Divisão de Conselhos. 


