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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 30 de 
setembro 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 Dácio Roberto Matheus justificou a ausência do reitor, professor Klaus Capelle, que 
estava participando do “XIII Encontro Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais – 
SBPMat”, em João Pessoa, Paraíba. No ensejo, convidou professor Ricardo Moretti para compor 
a Mesa.  

2. Informou que ocorreram as eleições para composição da Comissão Interna de Saúde do 
Servidor Público na Universidade Federal do ABC (CISSP). Apresentou os nomes dos eleitos e 
dos indicados pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Políticas Afirmativas (ProAP); 
Prefeitura Universitária (PU); Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE). 

3.  Comunicou sobre o fim do processo de avaliação realizado pelo Ministério da Educação na 
UFABC, em que o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e o Bacharealdo em Ciências 
e Humanidades (BC&H), em São Bernardo do Campo, obtiveram a nota máxima 5; a 
Licenciatura e o Bacharelado em Filosofia receberam notas 5 e 4, respectivamente; a Engenharia 
de Instrumentação e Automação e Robótica em Santo André,nota 5; o recredenciamento da 
UFABC obtivera nota 4; por fim,  a Neurociência e o Bacharelado em Políticas Públicas 
obtiveram nota 5. 

4. Informou sobre o pedido de desligamento da representante da comunidade civil no ConsUni, 
Natasha Almeida, por motivos de compromissos profissionais. Solicitou aos conselheiros que 
encaminhassem indicações para ocupação da vaga, que será deliberada na próxima sessão 
ordinária deste Conselho, ficando a cargo da Divisão de Conselhos o  envio de email com as 
devidas instruções. 

5. Passou a palavra ao servidor Cleiton Fabiano Klechen que apresentou o relatório parcial das 
atividades da Comissão de Implantação da Editora da UFABC, em atendimento ao disposto no 
parágrafo 2º do Art. 3º da Resolução ConsUni nº 122, que cria a Editora da UFABC 
(EdUFABC).  

6. Com a palavra, professor Dácio afirmou que, em caso de continuação desta sessão, haverá 
alteração da data prevista inicialmente para o dia 7 de outubro, devido à homenagem ao 
professor e ex-reitor da UFABC, Hélio Waldman. A nova data será definida e informada 
posteriormente. 

7. Por fim, relembrou o falecimento do professor Plínio Zornoff Táboas, ex-pró-reitor de 
Extensão e membro deste Conselho, no dia 25 de agosto, mencionando seu comprometimento e 
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dedicação com as questões de Extensão e com a UFABC como um todo. Informou sobre a 
Moção proposta no ConsEPE. Propôs que se fizesse um minuto de silêncio em memória do 
professor. 

 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Annibal Hetem Junior informou que entre os dias 6 e 10 de outubro será realizada a 
“II Semana das Engenharias”, evento que contará com a participação de várias empresas, da 
sociedade civil e da comunidade acadêmica. Solicitou a passagem do item 8 do Expediente, 
“Redistribuição da professora Thaís Maia Araújo da Universidade Federal de Brasília para a 
UFABC”, para Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada com 6 abstenções. Comunicou, 
ainda, que o Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(ConCECS) aprovou a “Moção sobre o processo de abertura e realização de concursos públicos 
para professores na UFABC”, explanando que o assunto é delicado no Centro e solicitando a 
extinção da Comissão de Vagas a fim de desburocratizar o processo. Professor Dácio esclareceu 
que a Comissão de Vagas vem discutindo a alteração da Resolução ConsUni nº 19 e que  o item 
deverá constar na pauta da próxima sessão ordinária deste Conselho.  

2. Professor Vitor Marchetti informou que já foram anunciados para a UFABC os valores do 
orçamento do ano de 2015, que encontra-se na fase do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA). O PLOA, após sancionado, transformar-se-á na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Apresentou, então, os valores obtidos para custeio e para investimentos em 2015 e fez um 
compartivo com o ano de 2014. Comunicou, também, que nos dias 8 e 9 de setembro fora 
realizado o “Simpósio sobre Novos Cursos”, evento que teve 27 inscrições, inclusive da 
comunidade civil, que resultaram em 21 apresentações. Professor Dácio complementou que estão 
sendo realizadas reuniões com os dirigentes como subsídio para uma discussão mais bem 
qualificada no ConsUni.  

3. Professor Gustavo Dalpian informou que será lançado ainda neste ano o Edital de Assintência 
ao Docente, projeto que prevê que os alunos de pós-graduação auxiliem os docentes nas 
atividades de graduação. Comunicou que a Comissão de Pós-Graduação (CPG) criou a Comissão 
de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG) a fim de discutir as propostas de novos programas a 
serem submetidos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Até o momento, há, em média, 8 grupos interessados em apresentar propostas de novos cursos. 
Comunicou, ainda, que a UFABC recebera 59 bolsas de pós-graduação da “Demanada Social da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES”, destinadas aos 
cursos definidos pela por essa agência. 

4. Professor Guiou Kobayashi questionou  sobre o encaminhamento referente à proposta de 
criação de curso de Engenharia da Computação, que fora retirada da pauta do Expediente para a 
discussão no Simpósio. Em resposta, informou-se que, conforme acordado ao final da II sessão 
ordinária, os dois cursos que constavam daquela pauta comporiam a pauta da sessão 
extraordinária que apresentará o resultado do “Simpósio sobre Novos Cursos”. 

5. O representante discente de graduação, Gabriel Vinholi, alertou sobre o atraso no lançamento 
das notas no sistema por parte dos docentes, enfatizando ser um problema recorrente. Propôs 
uma Moção de Repúdio ao atraso do lançamento de notas. Proposta secundada. Em votação, o 
documento, com alterações, foi aprovado com 7 votos contrários e 3 abstenções. 
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6. O representante dos técnicos administrativos, Valterbasio de Araújo, mencionou que a 
Portaria que nomeou os membros da CISSP fora publicada naquela data e lamentou que as vagas 
destinadas aos docentes tenham permanecido vacantes por falta de interessados. Informou, 
também, que a PU estava estruturando a Brigada de Incêndio da UFABC e, em breve, iniciar-se-
iam suas reuniões e treinamentos. 

7. Professor Edson Pimentel solicitou a promoção do item 7 do Expediente, “Redistribuição do 
professor Fernando Augusto Oliveira Ribeiro da Universidade Federal de São Paulo para a 
UFABC”, para Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada com 4 abstenções. 

8. O representante dos discentes de pós-graduação, Igor Wanderley, informou que entre os dias 
20 e 25 de novembro será realizado o “II Simpósio de Pós-Graduandos da UFABC”, convidou 
todos a participarem. 

9. O representante dos discentes de graduação Fábio Augusto Barcelos Teixeira, solicitou a 
divulgação e melhor publicidade dos seguintes pontos: a) nomes e contatos dos conselheiros dos 
Conselheiros Superiores e Conselhos de Centro;  b) nomes dos coordenadores de cada disciplina; 
c) horários de atendimento de todos os docentes; d) modelo de template para apresentações, 
conforme identidade visual da UFABC; e) recursos e horários de alocação dos laboratórios; f) 
contrato do Restaurante Universitário (RU). Solicitou, ainda, que datas importantes do 
Calendário Acadêmico sejam lembradas por meio do email institucional. Ademais, parabenizou 
a realização do “Simpósio sobre Novos Cursos”, evento que deve ser visto como modelo para 
discussão de outros temas relevantes para a Universidade e solicitou que os proponentes das 
propostas participem das reuniões entre dirigentes e a Reitoria acerca do tema. 

10. Professor Ronei Miotto informou que está em andamento o “II Workshop de Química”, 
evento realizado pelos discentes da disciplina. Comunicou, também, que no início de novembro 
será realizada a “Semana de Biologia”, também promovida pelos discentes. Comentou que o 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) disponibiliza em sua página todos os e-mails 
dos docentes e participantes de Grupos de Trabalho. Mencionou a nomeação da professora 
Adelaide Faljoni-Alario, para integrar a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), como coordenadora do Comitê Interdisciplinar, fato muito importante para a 
Instituição 

11. Professor Daniel Pansarelli informou que no dia 13 de outubro terá início a “Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia”, que esse ano contatará com a parceria da Prefeitura 
Municipal de Santo André, por meio do SABINA Escola Parque do Conhecimento. Comentou 
que a UFABC, em 2015, sediará o “II Congresso Paulista de Extensão Universitária”. 
Comunicou que está em funcionamento a WebRádio da UFABC, ainda como projeto piloto. Por 
fim, informou que foram iniciadas as tratativas junto à empresa SCANIA para a doação de um 
caminhão para utilização no projeto “UFABC Móvel”, que irá circular na região do ABC e na 
cidade de São Paulo.  

 

Ordem do dia: 

1. Ata da II sessão ordinária de 2014, realizada nos dias 24 de junho, 1º de julho e 19 de agosto 
de 2014. 
O documento foi aprovado, sem alteração, com 3 abstenções. 
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2. Minuta de Resolução que regulamenta a chamada pública para redistribuição de docentes de 
outras IFES para a UFABC.  
Professor Daniel de Florio apresentou parecer favorável à aprovação do documento, porém, com 
algumas sugestões de alteração. Após discussões e propostas de aprimoramento o documento, 
com alterações, foi votado e aprovado com 2 abstenções.  
 
3. Redistribuição da professora Thaís Maia Araújo da Universidade Federal de Brasília, 
câmpus Gama, para a UFABC. 
Após comentários e sugestões, a proposta foi votada e aprovada com 2 abstenções. 
 
4. Redistribuição do professor Fernando Augusto Oliveira Ribeiro da Universidade Federal de 
São Paulo, câmpus Diadema, para a UFABC. 
Professor Edson Pimentel relatou o assunto e, não havendo discussões a proposta foi votada e 
aprovada com 1 abstenção. 

 
Expediente: 

1. 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 Sousa, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, (CPPD), 
apresentou o item, solicitando que os conselheiros não desconsiderassem as discussões ocorridas 
na Expediente da sessão anterior. Foram feitos apontamentos e questionamentos, os quais 
professor  Thales procurou responder. Tendo em vista a proximidade do tempo limite para o fim 
da reunião, os conselheiros acordaram que as discussões prosseguirão na continuação desta 
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 Divisão de 
Conselhos. 


