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Sinopse II sessão ordinária/ConsUni 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na continuação da pauta da II sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 4 de agosto 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. 
 
Professor Klaus Capelle iniciou a sessão informando sobre um problema técnico ocorrido com o 
Banco do Brasil, que por um erro na leitura dos dados do sistema SERPRO do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), até a data atual não havia efetuado o pagamento 
dos salários dos servidores que recebem por meio desse banco. O pró-reitor de administração, 
professor Júlio Facó, esclareceu que, apesar do problema independer da UFABC, a UFABC 
estava em contato direto com a Diretoria do Banco do Brasil, para acompanhar a resolução do 
problema o mais breve possível. Ao final da sessão, professor Klaus informou que o problema 
fora solucionado. 
 
Expediente 
 
Professor Klaus comunicou que recebeu uma solicitação da Pró-reitoria de Pesquisa, para 
alteração na ordem da pauta.  A Mesa acatou a solicitação e sem mais manifestações, os antigos 
itens 5 e 6 do Expediente (atuais 4 e 5) seriam discutidos primeiramente. 
 

4) Minuta de resolução que altera a composição e dá novas regras à Comissão Permanente de 
Convênios (CPCo).  

 
5) Minuta de resolução que dá novas regras à Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) incidente 

sobre desenvolvimento de projetos e prestação de serviços pela UFABC.  
Professora Marcela Sorelli apresentou as alterações propostas e aprovadas pela CPCo. Em 
discussão foram sugeridas alterações de texto e houve sugestão para o encaminhamento dos 
assuntos para a Ordem do Dia. Alterações acatadas pela área demandante e passagem para a 
Ordem do Dia aprovada. Na Ordem do Dia, a minuta que altera a composição da CPCo foi 
aprovada por unanimidade, sem alterações. Houve discussões quanto à minuta que dá novas 
regras à TRI e por isso, o Conselho optou por suspender o encaminhamento para votação para 
que o documento retornasse na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
 

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.  

O presidente da CPPD, professor Rovilson Mafalda, contextualizou o histórico das discussões 
até o momento e apresentou os destaques no documento atual. Em discussão, houve vários 
questionamentos e propostas e decidiu-se que o documento permaneceria no Expediente da 
próxima sessão ordinária. 


