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Sinopse I sessão ordinária/ConsUni
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do
Conselho Universitário (ConsUni)
ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 25 de
março de 2014, às 14h,
h, 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 comunicou que em virtude da desburocratização da UFABC, a partir
desta sessão, as atas do ConsUni deixarão de ter alto nível de detalhamento, e as gravações serão
disponibilizadas à comunidade,
comunidade na Divisão de Conselhos, e futuramente no site da UFABC.
2. Informou que consta, na página principal do site da UFABC,, relato sobre a situação financeira
da universidade, bem como de todas as universidades federais do Brasil, apontando a dificuldade
financeira do setor.
3. Cumprimentou e deu posse aos novos representantes discentes de graduação e pós-graduação.
pós
4. Propôs a retirada de pauta do item 7 do Expediente,, mediante à ausência de parte da
documentação prevista na Resolução ConsUni nº 118, que trata dos
os trâmites de criação de curso.
curso
Após questionamentos e esclarecimentos, a área demandante acatou a retirada de pauta.
5. Passou a palavra ao pró-reitor
p
de administração doo ano de 2013, Marcos Rubia, que
apresentou o Relatório de atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao
ano de 2013.
6. Passou a palavra a secret
ecretária-geral, Soraya Cordeiro, que informou as indicações dos
representantes discentes de graduação, Wauber Bezerra de M. Mauricio Jr. e de pós-graduação,
Igor Wanderley Reis Dias,
para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e
Administrativos (CANOA). Comunicou ainda que uma vez que os professores Julio Facó e
Daniel Pansarelli assumiram as Pró-Reitorias
Pró eitorias de Administração e Extensão, respectivamente, os
membros de suas chapas no ConsUni, prosseguirão como titulares, sem suplentes.
suplente Por fim,
solicitou indicação para representação docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(CCNH) na Comissão de Vagas, ao que a professora
ssora Raquel de Almeida Ribeiro colocou-se
colocou
à
disposição para assumir. Não houve manifestações
manifestações contrárias aos nomes indicados.
Informes dos Conselheiros:
Conselheiros
1. Professor Julio Facó solicitou
solicit inversão do item 6 da Ordem
rdem do Dia para primeiro item.
Proposta secundada e aprovada com 1 voto contrário
ário e 2 abstenções. Solicitou, ainda, a
promoção dos itens de 4 a 6 do Expediente à Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada com
1 voto contrário
rio e 2 abstenções.
2. Professor Wesley Góis
is reforçou o convite à toda comunidade para a participação do evento
temático sobre o projeto pedagógico
pedagó
do Bacharelado em Ciências
iências e Tecnologia (BC&T).
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3. Professor Daniel Pansarelli informou o início da programação para o evento "UFABC para
Todos", que deverá ocorrer nos dia 28 e 29 de maio e, pela primeira vez, no câmpus de São
Bernardo do Campo. Solicitou, como área demandante, a retirada de pauta do antigo 3º item da
Ordem do Dia, para aperfeiçoamento do documento.
4. O representante dos discentes de graduação, Wauber, relatou o descontentamento da
comunidade discente da UFABC com o valor atual cobrado pelo serviço do Restaurante
Universitário (RU) e, em assembléia realizada, foi decidido pela fixação do preço do RU.
Iniciou-se ampla discussão acerca do assunto, quando houve muitos questionamentos e relatos
pessoais e por fim acordou-se a criação de um Grupo de Estudo para aprofundamento das
discussões e estabelecimento de alternativas para solução do problema.
5. O representante dos técnicos administrativos, Flávio da Silva Nogueira, convidou toda a
comunidade para participar do "I Congresso do SinTUFABC", entre os dias 26 a 28 de março, e
no ensejo, convidou o professor Klaus para participação na Mesa de abertura.
6. O representante dos técnicos administrativos, Henrique de Abreu Piccolo, relatou que várias
universidades federais já aderiram à greve nacional. Reforçou a pauta de reivindicações e
comentou que na UFABC as discussões ainda estão em andamento.
7. O representante dos discentes de pós-graduação, Igor Wanderley, convidou os conselheiros a
participar do "Congresso Nacional de pós-graduandos" que ocorrerá entre os dias 01 e 04 de
maio de 2014, no estado do Rio de Janeiro. Informou que a Associação de pós-graduandos apoia
a comunidade discente nas discussões sobre o RU.
8. O representante dos discentes de graduação, Silas Furtado, retomou pontos pendentes da
gestão anterior, relacionados aos transportes e valores de diárias aos motoristas, Lei Orgânica, e
GT para moradia estudantil e redistribuição de docentes. Passou a palavra ao seu suplente,
Gabriel Vinholi, que solicitou esclarecimentos sobre os procedimentos adotados nas eleições
para representação discente dos Conselhos Superiores.
9. A pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e políticas afirmativas, Carla Félix, solicitou a
todos, contatar a ProAP quando houver problemas relacionados ao RU, para atuação da equipe
técnica responsável.
10. O representante dos técnicos administrativos, Alexsandro Cardoso, questionou sobre a
política de acesso aos câmpus. Solicitou esclarecimentos sobre os problemas enfrentados por
alguns funcionários terceirizados, no acesso ao curso da Escola Preparatória. Manifestou apoio a
comunidade discente nas discussões sobre o RU.
Ordem do dia:
1. Relatório de Gestão 2013.
Professor Julio Facó relatou o assunto com parecer favorável à aprovação. Após comentários, o
documento foi aprovado com 3 absteções.
2. Ata da IV sessão ordinária de 2013, realizada nos dias 10 de dezembro de 2013 e 21 de
janeiro de 2014.
Sem discussões, o documento foi aprovado com 1 abstenção.
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3. Ata da I sessão extraordinária de 2014, realizada no dia 11 de março de 2014.
Sem discussões, o documento foi aprovado com 2 abstenções.
4. Minuta de Resolução que normatiza a colaboração esporádica e eventual dos docentes em
regime de dedicação exclusiva (RDE) em assuntos de suas especialidades.
Professor Marcelo Christoffolete relatou o assunto, com algumas sugestões de alteração no
Anexo. Sugestões acatadas pela área demandante. Documento com alterações foi aprovado com
30 votos favoráveis e 2 abstenções.
5. Minuta de Resolução que revoga a resolução ConsUni nº 101, que regulamentou o recurso
orçamentário para a atividade extrassala.
Professor Annibal Hetem apresentou o assunto com parecer favorável à aprovação. Após
comentários, sugeriu-se a retirada do Art. 2º, ao que foi acatado pela área demandante e o
documento alterado foi aprovado com 32 votos favoráveis e 1 abstenção.
6. Apreciação do relatório de gestão da FUNDEP 2013.
A chefe da Divisão de Convênios, Patrícia Guilhermitti, relatou os itens que tratam da FUNDEP
em bloco. Após comentários, os itens foram votados separadamente. O relatório de gestão foi
aprovado com 5 votos contrários e 8 abstenções. A avaliação de desempenho FUNDEP biênio
2013/2014 foi aprovada com 1 voto contrário e 9 abstenções e a autorização para
recredenciamento da FUNDEP como fundação de apoio da UFABC foi aprovada com 1 voto
contrário e 6 abstenções.
Expediente:
1. Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão da Inovação.
Professor Gustavo Dalpian passou a palavra à professora Luciana Pereira que apresentou o
histórico das discussões, o escopo do curso, suas linhas de pesquisa e área de atuação, entre
outras especificidades do curso. Após discussões, acordou-se que o assunto retornará na Ordem
do Dia da próxima sessão ordinária.
Continuação: 1º de abril de 2014
Após notificação do professor Annibal Hetem acerca do falecimento do pai do vice-diretor do
Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas (CECS), professor Marcelo Modesto, o
presidente da Mesa solicita um minuto de silêncio, a fim de expressar os pesares do Conselho.
Expediente:
1. Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários
com consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC.
2. Minuta de Resolução que regulamenta as condições para realização de eventos comunitários
sem consumo de bebidas alcoólicas nos câmpus da UFABC.
Após a apresentação do assunto pelo pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas,
Gustavo Galati, diversos conselheiros expuseram sugestões de melhorias e opiniões acerca dos
documentos. O pró-reitor solicitou aos conselheiros que encaminhassem suas propostas por email. Acordou-se que o documento retornará à Ordem do Dia da próxima sessão.
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