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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 1º de dezembro de 2015, 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 informou que no campus São Bernardo do Campo (SBC) 
ocorreram, novamente, manifestações deploráveis com teor racista. Comunica que esse 
fato é crime e fora lavrado Boletim de Ocorrência, instituída Comissão de Sindicância 
para apuração, além de campanhas e ações que estavam sendo preparadas em conjunto 
com vários setores da UFABC. 
 

2. Comunicou que no dia 24 de novembro, no campus SBC, ocorrera a oficialização da 
alteração da nomenclatura da Avenida São Paulo para Alameda da Universidade, com a 
participação de diversas autoridades. Informa ainda, que na solenidade fora solicitado, 
às autoridades, várias providências para o local, como melhoria na segurança, 
iluminação, entre outras. Acrescenta que essa ação faz parte de um conjunto de 
atividades que veem para aumentar a visibilidade daquele campus, entre elas a 
inauguração da sala multissetorial no dia 17 de novembro, atendendo as áreas: 
Superintendência  de Gestão de Pessoas (SUGEPE), Ouvidoria, Auditoria, Assessoria 
de Comunicação e Imprensa (ACI) e Assessoria de Relações Internacionais (ARI) e a 
realização da próxima sessão ordinária do ConsEPE, no dia 8 de dezembro. 
 

3. Nesse momento adentraram a sala de reuniões, representantes de vários coletivos, que 
manifestaram através da leitura de uma Carta Aberta, o repúdio às manifestações 
preconceituosas ocorridas no campus SBC. Após manifestações, propuseram uma 
Moção de Repúdio que foi aprovada por unanimidade. 
 

4. Professor Dácio Roberto Matheus relatou a necessidade referendar uma Portaria, 
assinada ad referendum, autorizando o afastamento internacional do reitor, professor 
Klaus Capelle, ocorrido no período de 25 de outubro a 2 de novembro de 2015, para 
participação no VII Seminário Internacional e VIII Assembleia Geral do Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras, em Manchester, Reino Unido. Não havendo 
manifestações, referendou-se o documento por unanimidade. 
 

5. A secretária-geral, Soraya Cordeiro, leu as indicações sugeridas para compor a 
Comissão Eleitoral para as eleições de representantes discentes de graduação e pós-
graduação dos Conslelhos Superiores, conforme item 1.1 do Anexo da Resolução 
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ConsUni nº 156, a saber: Gustavo Di Cesare Giannella (discente da pós-graduação); 
Paloma Breit dos Santos (discente da graduação); Fátima Crhistine da Silva (servidora 
da Secretaria-Geral), Edgard de Oliveira Nogueira (servidor do NTI). Em discussão, 
houve proposta para que a presidência da Comissão fosse ocupada pela servidora 
Fátima. Em votação, os nomes indicados foram homologados com 1 abstenção e a 
indicação da servidora Fátima como presidente foi aprovada por unanimidade. 
 

6. A secretária-geral, Soraya, solicitou a promoção do item 1 do Expediente “Calendário 
ConsUni 2016” para  Ordem do Dia. Professor Klaus sugeriu que se deliberasse o item 
nesse momento, o que foi acatado pelo Conselho. Após relato do assunto, foi proposta a 
alteração da data da continuação da IV sessão ordinária para que venha a ser realizada 
na primeira terça-feira da primeira semana letiva de 2017. Proposta acatada pela área 
demandante. Não havendo mais comentários, encaminhou-se o documento, com 
alteração, para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

7. Professor Klaus passa a palavra ao professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, 
pró-reitor de Planejamento de Desenvolvimento Institucional que informou sobre a 
situação orçamentária da UFABC, valores dos cortes ocorridos e as medidas adotadas 
para contenção de despesas. 
 
 
Informes dos Conselheiros: 

 
1. A representante dos técnicos administrativos Clarissa de Franco, solicitou mais 

algumas informações sobre as medidas adotadas para conteção de despesas e sugeriu 
que fosse mais bem discutida a questão do corte no número de estagiários. 

 
2. A representante dos técnicos administrativos Maria Isabel Mesquita Vendramini 

Delcolli, propôs uma Moção de Repúdio ao processo de reorganização das escolas de 
educação básica de São Paulo promovida pelo Governo do Estado e leu o documento na 
íntegra. Professor Klaus solicitou aos demais conselheiros que haviam informado que 
também possuíam propostas de Moções sobre o mesmo assunto que apresentasse seus 
documentos nesse momento. Nesse contexto, professora Vivilí Maria Silva Gomes 
relatou sua proposta e leu o documento na íntegra. Professor Gilberto Maringoni de 
Oliveira, também relatou sua proposta. Após diversas manifestações, foi solicitado que 
uma comissão com os demandates das propostas se reunisse e apresentasse um único 
documento. Finalizada a junção das propostas, documento foi exposto. Após propostas 
de aprimoramento, a Moção foi encaminhada para votação e aprovada com 22 votos 
favoráveis e 2 contrários. 

 
3. Professor Ronei Miotto registrou que recentemente houve na UFABC o III Colóquio de 

Surdos do ABC, com a participação de aproximadamente 226 pessoas. Comentou ainda 
sobre a carência da oferta da disciplina de LIBRAS na UFABC no último quadrimestre. 
Professor Luciano Soares da Cruz esclareceu que estava sendo ofertada a disciplina em 
convênio com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), além de haver um 
Edital em andamento para contratação de docentes dessa área. Informou ainda que há 
outras medidas sendo adotadas para a melhor atendimento à demanda. 

 
4. A representante da comunidade civil Ana Lúcia Sanches, comunicou que no dia 3 de 

dezembro, ocorrerá na UFABC, no campus SBC, a Conferência Regional de Educação, 
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e que após discussões o Plano Regional de Educação será deliberado em plenária. 
Convidou todos a participarem. 

 
5. Professor Ricardo de Sousa Moretti, solicitou a inversão do item 6 da Ordem do Dia 

“Minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para 
avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe E, com denominação de Professor 
Titular de Carreira, do Quadro Permanente da UFABC”, para o item 3. Após 
discussões, voltou-se a proposta de inversão. Proposta rejeitada com 7 votos favoráveis, 
14 contrários e 4 abstenções. 

 
Ordem do dia: 
 

Ata da II sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 30 de junho, 21 de julho e 04 de agosto de 
2015.  
Após correções, de ordem ortográfica, o documento foi votado e aprovado com 3 abstenções. 
 
Ata da III sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 29 de setembro, 13 de outubro e 03 de 
novembro de 2015. 

Por ter havido várias sugestões de alteração, o documento permaneceu na Ordem do Dia e será 
deliberado na continuação desta sessão. 
  
 
� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados 
em continuação da sessão no dia 15 de dezembro de 2015, às 14 horas. 
 


