
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 
 
 

Sinopse I sessão extraordinária/ConsUni 
 

1 

 
 

 
Síntese das deliberações referentes ao assunto constante na pauta da I sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 11 de 
março 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. 
 

PAUTA ÚNICA 
 
 
Ordem do Dia 
 
Análise dos recursos referentes ao processo 23006.000985/2013-4, que apura possíveis 
irregularidades referentes a atos e fatos que constam no processo 23006.000363/2013-13, que 
apura possíveis atos e condutas em desacordo com as normas da UFABC no âmbito do NTI.  
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Após apresentação inicial da Comissão Relatora, sugere-se ao ConsUni que sejam votadas a 
admissibilidade dos recursos e nulidade do processo antes do início das discussões. Em votação, 
o Conselho considerou os recursos admissíveis com 2 votos contrários e não considerou o 
processo nulo, com 26 votos contrários à nulidade e 6 abstenções. Em seguida, os casos de cada 
um dos recursantes foram discutidos e encaminhados para votação individualmente, com os 
seguintes resultados: a) servidor Paulo Victor Fernandes da Silva – penalidade mantida com 19 
votos favoráveis, 8 votos favoráveis à absolvição e 4 abstenções; b) servidor Daniel Barbosa do 
Nascimento – manutenção da penalidade com 16 votos favoráveis, 11 votos favoráveis à 
absolvição e 4 abstenções; c) servidor Fernando Mendes dos Santos – manutenção da penalidade 
com 17 votos favoráveis, 11 votos favoráveis à absolvição e 3 abstenções; d) servidor Celso 
Fernando Xavier Gomes Corrêa dos Santos – manutenção da penalidade com 18 votos 
favoráveis, 10 votos favoráveis à absolvição e 10 abstenções; e) servidor Silas Justiniano Veiga 
da Silva – manutenção da penalidade com 15 votos favoráveis, 1 voto favorável à redução da 
penalidade para suspensão de 7 dias, 9 votos favoráveis à absolvição e 2 abstenções; f) servidor 
Alexsandro Cardoso Carvalho – manutenção da penalidade com 15 votos favoráveis, 11 
favoráveis à absolvição e 4 abstenções; e g) servidor Fábio Gonçalves Paiva Silva – manutenção 
da penalidade com 14 votos favoráveis, 10 votos favoráveis à absolvição e 5 abstenções. Findas 
as deliberações dos recursos, professor Klaus pronuncia-se acerca do tema, expressando que o 
processo na Universidade foi iniciado em um momento histórico diferente do atual e clama para 
que a comunidade não permita que ele interfira na construção do futuro da UFABC. Agradece 
aos conselheiros eleitos pelo empenho, uma vez que esta é a última reunião, devido ao fim de 
seus atuais mandatos. 
 
 


