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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 

Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 24 de 

junho 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 submeteu o nome do professor Harki Tanaka para ser o pró-reitor de 

pesquisa, explicando que professor Humberto Yoshimura solicitou sua exoneração do cargo por 

motivo de saúde. Não havendo manifestações, professor Klaus solicitou ao professor Harki que 

se retirasse da sala e aos pró-reitores presentes que se abstivessem da votação. Em votação, a 

indicação foi aprovada com 8 abstenções.  

2. Professor Klaus submeteu, também para apreciação do Conselho, o Relatório da Reserva 

Técnica Institucional FAPESP vigente no período de outubro/2011 a março/2014, 

contextualizando que,  até 2011, os recursos eram destinados à Reitoria e executados pela Pró-

Reitoria de Pesquisa (ProPes) e, a partir de então, passaram a ser descentralizados, sendo que 

apenas 10% da parcela de cada Centro continua a critério da ProPes. Porém, os valores de 2010, 

execução 2011, não foram descentralizados, tendo sido aprovados pela Reitoria e, portanto, a 

apreciação pelo Conselho faz-se necessária. Não havendo manifestações, após votação, o 

relatório foi aprovado por unanimidade. 

3.  Informou sobre a excelente colocação obtida pela UFABC no  Brazilian Research Ranking 

(BRR), elaborado pelo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de 

Leiden, Holanda. Destacou a importância dessa colocação, uma vez que o banco de dados 

utilizado, nesse caso, foi independente e completamente diferente do utilizado em rankings 

anteriores nos quais a UFABC havia obtido boa colocação, o que lhe confere grande 

credibilidade. 

4. Comunicou que recebera um convite da presidente Dilma Roussef para participar de uma 

reunião em Brasília para tratar da segunda fase do Programa Ciência sem Fronteiras, a ocorrer na 

manhã seguinte à sessão do ConsUni, não podendo, portanto, permanecer até o seu término. 

 

Informes dos Conselheiros: 

1. Gabriel Vinholi de Araújo chamou atenção para o fato de a pauta da sessão não ter sido 

disponibilizada no site da UFABC. Informou que fora fundado o primeiro Centro Acadêmico da 

UFABC, o Centro Acadêmico de Engenharia de Gestão, agradecendo a presença dos professores 

Klaus Capelle e Annibal Hetem Júnior no evento. Parabenizou a coordenação do Bacharelado 

Interdisciplnar em Ciência e Tecnologica (BC&T) pelos debates acerca da reformulação do 

curso. A pedido do representante dos discentes de graduação, Silas de Melo Furtado, relatou 

resistência dos docentes quanto à presença de representantes discentes na reunião do Núcleo 
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Docente Estruturante (NDE) de Engenharia de Gestão, considerando o fato um contrassenso, 

uma vez que a UFABC faz públicas as reuniões da maioria de seus colegiados. Apresentou 

trechos dos relatórios das pesquisas realizadas junto aos alunos ao fim de cada quadrimestre, a 

fim de avaliar docentes e disciplinhas. Argumetou que as reclamações e comentários feitos em 

cada quadrimestre foram muito parecidos, o que demonstra que os problemas não estão sendo 

sanados. Solicitou a agilização na criação da Ouvidoria da UFABC, citando fatos vividos por 

alunos. Por fim, relatou falta de apoio da Universidade às entidades estudantis, salientando a 

importância delas na divulgação da UFABC. Professor Klaus informou que a Reitoria já está 

trabalhando na criação da Ouvidoria e na resolução do ConsUni que regulamentará o 

reconhecimento das entidades estudantis da UFABC. A secretária-geral Soraya Cordeiro 

justificou a não disponibilização da pauta da sessão na página da UFABC pelo fato de grande 

parte dos servidores técnicos administrativos da Divisão de Conselhos terem aderido a greve e 

por essa razão, priorizou-se algumas atividades em detrimento de outras.  

2. O representante discente de graduação, Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Júnior, 

relatou caso de assédio moral sofrido por um funcionário terceirizado no câmpus São Bernardo 

do Campo, informando que o caso será encaminhado à Reitoria, solicitando que se apure o caso. 

Ainda, solicitou que não sejam colocadas catracas naquele câmpus e que não seja fechado o 

acesso à UFABC pela Rua Arcturus, uma vez que grande parte dos comércios e moradias 

estudantis no entorno do câmpus estão nela situados. Professor Klaus afirmou que o fechamento 

do acesso pela Rua Arcturus não ocorrerá.  

3. Professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior solicitou a promoção do item 4 do 

Expediente, que trata da previsão orçamentária 2015 para a Ordem do Dia, dada a urgência de 

sua aprovação, uma vez que há um calendário do Governo Federal que deve ser cumprido. Em 

discussão, surgiu nova proposta de que a solicitação de professor Vitor fosse aprovada com a 

condição de que sejam apresentados detalhamentos do documento. Em votação, a nova proposta 

foi aprovada com 25 votos favoráveis, 9 contrários e 2 abstenções. O item passou a ser o 5º da 

Ordem do Dia. 

4. Professor Daniel Pansarelli relatou o sucesso do evento “UFABC para Todos”, agradecendo a 

todos os envolvidos. Ainda, relatou a realização de workshops na UFABC com artistas e 

dirigentes artísticos para discutir quais equipamentos serão adquiridos para o teatro do câmpus 

Santo André.  Comunicou a publicação do resultado parcial do Edital do Programa de Extensão 

Universitária (ProExt) do Ministério da Educação (MEC), em que, dos 15 projetos ou programas 

inscritos pela UFABC, 9 foram classificados e, desses, 8 obtiveram nota final superior a 70 

pontos, o que lhes dá muito boas chances de serem financiados. Informou que, em uma parceria 

entre as Pró-Reitorias de Graduação (ProGrad) e de Extensão (ProEx) foram formuladas três 

propostas de cursos de capacitação para professores da educação básica, que estão sob avaliação 

do MEC. Ainda por meio da parceira entre as pró-reitorias, comunicou que a UFABC passa a 

fazer parte do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Relatou, também, avanço 

nas discussões entre a ProEx, Prefeitura Universitária e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 

Políticas Afirmativas (ProAP) acerca da construção de mecanismos para operacionalizar a 

realização de eventos na UFABC, caso as resoluções que tratam do tema sejam aprovadas nesta 

data. 

5. Professor Douglas Alves Cassiano justificou a solicitação para que os representantes discentes 

não participassem da reunião do NDE da Engenharia de Gestão. Informou que a entidade é nova 
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na UFABC e ainda não conta com disciplinamento interno e  realizar-se-ia uma consulta entre os 

membros para verificar se os alunos poderiam participar a partir da próxima reunião. 

6. O representante discente de graduação, Fábio Augusto Barcelos Teixeira chamou atenção 

para a falta de segurança no entorno da UFABC, solicitando que medidas fossem tomadas. 

Ainda, mostrou preocupação acerca da utilização das catracas, uma vez que não conhece os 

planos de fuga em caso de emergência e catracas bloqueadas seriam um impeditivo para 

evacuação do prédio.  Quanto ao orçamento, gostaria que fosse apresentado aos conselheiros 

detalhamentos de elaboração, uma vez que a responsabilidade por esse documento é dos 

membros deste Conselho. Professor Klaus informou que, em caso de emergência, as catracas são 

liberadas automaticamente. Ainda, com relação à segurança, informou que solicitara 

pessoalmente ao Prefeito de Santo André, Carlos Grana, um aumento no efetivo do policiamento 

e melhora da iluminação no entorno do câmpus, tendo sido assegurado que as solicitações serão 

acatadas, porém, sem um prazo específico. 

7. O pró-reitor de pós-graduação, professor Gustavo Dalpian informou que a Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação (ProPG) adotara um novo sistema de matrícula dos alunos regulares dos cursos 

de pós-graduação, que elimina os formulários em papel e traz mais celeridade ao processo, 

Ainda, comunicou que a ProPG está em processo de preenchimento da Plataforma Sucupira, 

junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para avaliação 

da pós-graduação. Por fim, comunicou a escolha do professor Wagner Carvalho para 

coordenação o projeto Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), um projeto que oferece 20 bolsas 

para que doutorandos realizem seus projetos junto a indústrias e, no dia 3 de julho, a UFABC 

receberá a visita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

para acompanhamento do projeto. Professor Klaus salientou que tal projeto só está presente na 

UFABC, que recebeu a incumbência de realizá-lo como um programa piloto. 

8. O representante dos técnicos administrativos, Alexsandro Carvalho informou sobre o fim da 

paralização de sua categoria, que fora decidido em assembleia ocorrida pela manhã, porém, pelas 

reinvidicações locais, optou-se por manter o estado de mobilização e greve. Ainda, comunicou a 

mudança da coordenação geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades Federais do 

ABC (SinTUFABC). 

9. Professor Ronei Miotto apresentou proposta de moção de apoio ao reajuste das bolsas-auxílio 

de estagiários a ser encaminhada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.  Aprovado com 1 

abstenção. 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da I sessão ordinária de 2014, realizada nos dias 25 de março e 1º de abril de 2014. 

O documento foi aprovado, sem alterações, com 1 abstenção. 

2. Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão da Inovação. 

Após relato e esclarecimentos, a criação do curso foi votada e aprovada com 29 votos favoráveis, 

1 contrário e 3 abstenções.  
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3. Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários 

com consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC. 

Após parecer favorável do relator e sugestões de modificações, o documento com alterações foi 

votado e aprovado com 3 votos contrários e 7 abstenções. 

4. Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários 

sem consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC. 

Professor Douglas Cassiano relatou o assunto com parecer favorável à aprovação do documento,  

incorporadas as mesmas sugestões de modificação realizadas no item 3. Após debate, o 

documento foi votado e aprovado com 3 votos contrários e 6 abstenções. 

5. Previsão Orcamentária 2015.  

Após discussões, o documento foi aprovado com 21 votos favoráveis, 3 contrários e 3 

abstenções. Acordou-se que serão apresentados detalhamentos da elaboração do documento aos 

conselheiros. 

 

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

continuação da sessão no dia 1º de julho de 2014, às 14horas. 

 

Continuação da sessão – 1º de julho de 2014 

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

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

dia 1º de julho 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 propôs uma Moção de Congratulações ao professor Helio Waldman por 

ocasião da passagem de seus setenta anos de idade no último dia 20. Aprovado por 

unanimidade. 

1. Composição das Comissões Examinadoras, bem como escolha dos respectivos presidentes, 

responsáveis pela condução do processo de progressão funcional de professor Adjunto IV 

para professor Associado I. 

Professor Thales Sousa, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, (CPPD), 

apresentou a Composição das Comissões Examinadoras e seus respectivos presidentes. Após 

discussões, solicitou-se a promoção do item à Ordem do Dia. Secudanda e aprovada, com 1 

abstenção. Em votação na Ordem do Dia, aprovado com 5 abstenções.  

 

2. 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. 

Professor Thales apresentou o documento. Após discussões, propôs-se a elaboração de um 

ato decisório que delegasse a competência do ConsUni para CPPD para nomeação das 

Comissões Examinadoras dos processos de promoção. O Ato, elaborado pela Secretaria-
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Geral, foi votado e aprovado por unanimidade. A minuta de Resolução discutida 

permanecerá no Expediente da próxima sessão. 

 

3. 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. 

Professor Thales apresentou o documento. Após discussões, acordou-se que o assunto 

permanecerá no Expediente da próxima sessão. 

Professor Klaus informou que, com anuência da área demandante, o item “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” será tratado na 

III sessão ordinária. No ensejo, informou que a Reitoria organizará um simpósio aberto a 

toda a comunidade acadêmica para a discutir a abertura de novos cursos.  

5. Minuta de Resolução que regulamenta a chamada pública para redistribuição de docentes 

de outras IFES para a UFABC. 

Professor Gustavo Dalpian apresentou  a proposta. Após discussões, acordou-se que o 

assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.  

 

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

em continuação da sessão com data a ser definida e comunicada pela Secretaria-Geral. 

  
 

 

 

 

 


