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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 21 de julho 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. 
 
Ordem do Dia 
 

7) Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 83, que cria o Programa de Pesquisador 
Doutor Colaborador (PDC) da Fundação Universidade Federal do ABC e dispõe sobre sua 
implantação.  
 

8) Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 92, que cria o Programa de Pesquisador 
Colaborador (PC) da Fundação Universidade Federal do ABC e dispõe sobre sua implantação. 

Os itens  acima foram relatados pelo pró-reitor de pós-graduação em exercício, professor 
Wagner Carvalho. Informou sobre o histórico da criação dos programas, propôs algumas 
sugestões para aprimoramento do texto, que foram acatadas pela área demandante e finalizou 
com parecer favorável à aprovação. Em discussão, foram propostos outras alterações, todas 
foram acatadas pela área demandante e, em votação, ambas minutas foram aprovadas com 1 
abstenção cada. 
 

9) Apreciação da solicitação de concessão do título de professor Honoris Causa ao professor 
Adalberto Fazzio. 
Professora Paula Homem de Mello relatou que o Conselho do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas (CCNH) deliberou favoravelmente à concessão do título para o professor Adalberto 
Fazzio. Houve dúvidas acerca das denominações dos títulos oferecidos pela UFABC, ao que 
professor Klaus Capelle apresentou brevemente as diferenças entre eles. Em votação secreta, a 
concessão do título foi aprovada com 30 votos favoráveis, 4 contrários e uma abstenção. 
 

10) Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões dos Conselhos de Centro, da Comissão 
de Graduação (CG), do Comitê de Pós-Graduação (CPG) e do Comitê de Extensão Universitária 
(CEU) da UFABC tenham seus áudios disponibilizados no site da UFABC. 
A relatora do assunto, Maria Isabel Delcolli, informou que tratava-se de demanda dos técnicos 
administrativos, cujo objetivo era tornar públicos os áudios dessas reuniões, a fim de 
proporcionar mais transparência na tomada de decisão dentro da Universidade. Após 
comentários e propostas de alteração, acatadas pela área demandante, o documento foi aprovado 
por unanimidade. 
 
Expediente 

Professor Klaus informou a necessidade de alterar a ordem dos dois primeiros itens do 
Expediente, ao que não há manifestações contrárias. 
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1) Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 118, que estabelece os 

procedimentos para criação de Cursos de Graduação no âmbito dos Conselhos Superiores da 
UFABC. 
Professor Arilson Favareto relatou que o documento fora o resultado de um Grupo de Trabalho 
(GT) e apresentou os principais pontos e alterações em relação ao documento anterior. Em 
discussão houve vários questionamentos e uma proposta de alteração acatada pela área 
demandate. Professor Klaus propôs a passagem do item para a Ordem do Dia, aprovado com 1 
abstenção. Na Ordem do Dia, sem mais manifestações, o documento foi encaminhado para 
votação e aprovado com 4 abstenções. 
 

2) 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. 
Professor Klaus relatou o histórico do assunto e o motivo de ser seu proponente. Apresentou os 
principais pontos do documento e abriu para discussão, com o objetivo de obter um resumo das 
propostas para o encaminhamento à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Após 
discussão, a Mesa propôs um Ato Decisório solicitando um parecer circunstanciado sobre o 
assunto à CPPD e determinando um prazo para o documento retornar à pauta do ConsUni. Após 
comentários e propostas de alteração do texto do Ato Decisório, o documento foi aprovado com 
1 voto contrário. A minuta de resolução juntamente com o parecer solicitado à CPPD retornarão 
no Expediente 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. 
Professor Dácio Matheus comunicou que o professor Rovilson Mafalda, relator do assunto, não 
pôde comparecer à sessão, mas encaminhou um breve parecer que foi lido pela secretária-geral 
Soraya. Após comentários, foi sugerido que se alterasse a ordem da pauta e deixasse o item para 
discussão posterior com a presença do relator. Proposta acatada pela Mesa. 
 

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.  
Os dois assuntos acima seriam relatados pela professora Marcela Sorelli e pela servidora Patrícia 
Guilhermitti, que encontra-se afastada.  Por esse motivo, professora Marcela solicitou que os 
itens fossem discutidos na continuação desta sessão. Solicitação acatada pela Mesa.  
 

� Considerando as solicitações acatadas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão no dia 4 de agosto de 2015, às 14h. 


