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Informes da  Reitoria: 

1) Professor Klaus Capelle lament
Bernardo do Campo (SBC)
preconceituosas com as quais a Universidade não pode
sentido, a UFABC e a Entidade Estudantil PRISMA 
Ocorrência e abriu processo de 
apenas com medidas investigativas e policiais, que se 
medidas de comunicação e informação
Com esse intuito, fora realizado um ato público contra o preconceito e favor do r
diversidade, na última sexta
da comunidade acadêmica, no
 

2) Com relação à representaç
professor Eduardo de Camargo
Ramos. Professor André Eterovic 
enfermeira no Hospital Mário Covas
conhecendo vários aspectos
Gustavo Dalpian defendeu a indicação do professor Oliva, em razão de considerá
importante contato de aproximação d
experiência como atual conselheiro deste Conselho
para votação, ao que professor Eduardo Oliva obteve 13 votos favoráveis
Elisa, 17, com 1 abstenção. Professor Klaus comunicou o nome da professora Maria Elisa 
como nova representante da 
 

3) Professor Klaus passou a palavra ao servid
um Grupo de Trabalho (GT)
das sessões dos Conselhos Superiores da 
servidores com as competências  técnicas para elaborar um projeto desse porte 
um edital do Ministério do Planejamento
contratação conjunta de equipam
que em agosto de 2014, a UFABC registrou o interesse 
contempla o projeto e toda a 
o GT entendeu que há uma vantagem de ordem técnic
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 30

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

lamentou o fato ocorrido na UFABC, em seu 
(SBC) na semana passada. Houve manifestações homofóbicas e 
quais a Universidade não poderia compactuar 

, a UFABC e a Entidade Estudantil PRISMA registrou o caso em 
abriu processo de sindicância para apuração dos fatos. Afirmou

apenas com medidas investigativas e policiais, que se combateria  o preconceito, mas com 
medidas de comunicação e informação e exemplos de convívio pací
Com esse intuito, fora realizado um ato público contra o preconceito e favor do r

sexta-feira, com a presença de várias entidades, 
da comunidade acadêmica, no mencionado campus.  

representação da Comunidade Civil no ConsUni, houve duas indicações: 
de Camargo Oliva e a professora Maria Elisa Ravagnani Gonçalves 

Eterovic informou que a professora Maria Eli
rio Covas e atua como docente na Faculdade de Medicina do ABC, 

aspectos da sociedade, podendo contribuir para esse 
defendeu a indicação do professor Oliva, em razão de considerá

aproximação da Universidade com outras instituições
como atual conselheiro deste Conselho. Professor Klaus encaminhou os nomes 

rofessor Eduardo Oliva obteve 13 votos favoráveis
, com 1 abstenção. Professor Klaus comunicou o nome da professora Maria Elisa 

representante da Comunidade Civil no ConsUni. 

a palavra ao servidor Ricardo Mussini, que apresentou
(GT), cuja missão era o estudo da viabilidade da 

onselhos Superiores da UFABC. O estudo apresentou a ausência de 
com as competências  técnicas para elaborar um projeto desse porte 

um edital do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
a de equipamentos para transmissão de aúdio, vídeo e vídeo

a UFABC registrou o interesse em participar dessa 
toda a estrutura necessária para a implementação. Diante desse cenário, 

que há uma vantagem de ordem técnica aguardar por esse edital
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deral do ABC, realizada no dia 30 de 

de 2015, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da 
1, Bangu, Santo André. 

na UFABC, em seu campus em São 
manifestações homofóbicas e 

compactuar e nem tolerar. Nesse 
o caso em Boletim de 

Afirmou que não seria 
o preconceito, mas com 

ífico entre as pessoas. 
Com esse intuito, fora realizado um ato público contra o preconceito e favor do respeito e da 

entidades, dirigentes e membros 

ivil no ConsUni, houve duas indicações: 
professora Maria Elisa Ravagnani Gonçalves 

Maria Elisa ocupa o cargo de 
na Faculdade de Medicina do ABC, 

da sociedade, podendo contribuir para esse Conselho. Professor 
defendeu a indicação do professor Oliva, em razão de considerá-lo um 

com outras instituições, além de sua 
encaminhou os nomes 

rofessor Eduardo Oliva obteve 13 votos favoráveis e a professora Maria 
, com 1 abstenção. Professor Klaus comunicou o nome da professora Maria Elisa 

ni, que apresentou o resultado de 
da transmissão ao vivo 

O estudo apresentou a ausência de 
com as competências  técnicas para elaborar um projeto desse porte e mencionou 

, Orçamento e Gestão (MPOG) que contempla a 
vídeo e vídeo-conferência e 

em participar dessa contratação que 
para a implementação. Diante desse cenário, 

aguardar por esse edital.   
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Informes dos Conselheiros: 
 

1) Professor Igor Leite solicitou a passagem do item 8 do Expediente: "Homologação do Plano 
de Trabalho do Projeto FAPESP “Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC”, aprovado 
ad referendum",  para a Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. 
 

2) A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Delcolli, propôs Moção de 
Preocupação e Apoio aos atos acontecidos semana passada no campus SBC. Após 
comentários positivos, o documento foi aprovado sem alterações por unanimidade. 
 

3) O representante dos técnicos administrativos, Ronny Mattos, solicitou esclarecimentos sobre a 
utilização do cartão de autorização de estacionamento e auxílio transporte. Parabeniza o 
Sindicato dos Trabalhadores da UFABC (SinTUFABC), pela ação interposta sobre o assunto. 
Professor Klaus informa que na próxima reunião deste Conselho a Superintendência de 
Gestão de Pessoas (SUGEPE) prestará os esclarecimentos solicitados. 
 

4) O representante dos discentes de graduação, Wauber Junior, informou sobre a mobilização da 
comunidade acadêmica, principalmente dos alunos, relacionada ao cenário de cortes  do 
Programa Instituicional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Passou a palavra para 
professora Fernanda, que comunicou sobre as informações contraditórias da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) referente aos cortes de bolsas. 
Informou que ainda haverá reuniões com o Ministério da Educação (MEC) e que também está 
disponível um abaixo assinado digital que será direcionado ao ministro da Educação. 
 

5) Professor Gustavo Dalpian comunicou a aprovação dos cursos de pós-graduação em  
doutorado em Biotecnociência; doutorado em Ciência da Computação; mestrado em 
Engenharia e Gestão da Inovação; mestrado em Filosofia e doutorado em Informação. 
Informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está incentivando a adesão ao Mestrado 
Profissional em Rede da área de ensino, o PROFENSINO, liderado pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 

6) Professor Annibal Hetem solicitou esclarecimentos sobre o item da pauta: "Homologação do 
Plano de Trabalho do Projeto Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP): Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC, aprovado ad referendum" e 
questionou se a participação de sua equipe em uma reunião que também tratará de um projeto 
da FAPESP, ainda será necessária, tendo em vista essa aprovação ad referendum. Os 
professores Ronei Miotto e Marcella Sorelli esclareceram que se tratava de projetos diferentes 
e professor Dácio confirmou a participação da equipe na mencionada reunião. 
 

7) Professor Ronei Miotto informou que está ocorrendo a II Escola de Modelagem Molecular, 
patrocinada pela UFABC e pelo Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), com a 
presença de vários pesquisadores nacionais e internacionais e convidou todos a participarem. 
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8) A representante dos discentes de graduação, Paloma Breit, solicitou esclarecimentos sobre o 
fato ocorrido a um aluno com dificuldades de mobilidade entre os campi, uma vez que seu 
acesso é prejudicado pela falta de ônibus com elevadores para cadeirantes. Professor Gilberto 
Maringoni mencionou a superlotação e os intervalos inadequados desses ônibus. Houve vários 
comentários e esclarecimentos sobre o assunto, ao que o pró-reitor da Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP) informou estar em contato direto 
com o aluno, auxiliando-o o máximo possível, além de outras ações que a Universidade está 
tomando para solucionar o problema de mobilidade e acessibilidade.   
 

9) Professor Daniel Pansareli informou que a UFABC sediou o III Congresso Paulista de 
Extensão Universitária, que contou com a presença de universidades de todas as regiões do 
país que apresentaram várias propostas de Extensão. No encontro, foram gerados documentos 
encaminhados ao Poder Público. Agradeceu publicamente toda a equipe da Pró-Reitoria de 
Extensão (ProEx) e a todos os setores que colaboraram com a realização deste evento. 
Anunciou que a UFABC foi escolhida para sediar o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
Extensão, em maio do próximo ano. Finalizou infomando que no Teatro Municipal de São 
Paulo, no dia de hoje, às 19 horas, haverá o lançamento dos cursos de Pós-Graduação em 
Educação em Direitos Humanos e em Gênero, Diversidade e Educação, cursos de 
especialização voltados para educadores da educação básica e que a PROEC  faz a gestão 
junto ao Comitê Gestor Institucional de formação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Básica (COMFOR). 
 

10)  Professor Gustavo Dalpian solicitou a passagem do item 3 do Expediente: "Apreciação da 
solicitação de concessão do título de professor Honoris Causa ao professor Adalberto 
Fazzio", para a Ordem do Dia, alegando ser um item que demonstrou consenso no Consselho 
do CCNH. Proposta secundada e aprovada com 1 voto contrário e 1 abstenção. 
 

11) O representante dos técnicos administrativos, Ronny Mattos, solicitou a passagem do item 7 
do Expediente: "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", pois considerou que o assunto é somente para formalizações. A relatora do item, 
representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, corroborou a solicitação que foi 
aprovada por unanimidade. 
 
Ordem do Dia 
 

1. Ata da I sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 24 e 31 de março e 7 de abril de 2015. 
Professor Márcio Fabiano comentou que há pequenas correções de ordem ortográfica e que as 
enviará, posteriormente, à Divisão Conselhos para acertos. Em votação, o documento foi 
aprovado com 2 abstenções.  
 

2. Ata da I sessão conjunta ConsUni e ConsEPE de 2015, realizada no dia 26 de maio de 2015.  

Sem manifestação o documento foi aprovado com 13 abstenções. 
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3. Homologação do Plano de Trabalho do Projeto FAPESP “Apoio às facilidades multiusuárias 
da UFABC”, aprovado ad referendum. * 
Professora Marcela Sorelli relatou que o projeto tem o intuito de realizar manutenção de 
equipamentos que estão em utilização na Central Multiusuário, beneficiando toda a Instituição 
e que é necessário enviar a homologação da aprovação deste Conselho para a FAPESP para a 
finalização do processo. Explicou que o projeto destinara-se para a utilização da reserva 
técnica institucional de um projeto FAPESP que prevê a construção de um telescópio. Após 
comentários, a homologação foi aprovada por unanimidade. 
 

4. Minuta de resolução que cria o curso de mestrado profissional em Filosofia, em rede nacional. 
Professor Adalberto Mantovani relatou a importância dessa ação e apresentou o histórico de 
discussões da proposta. Afirmou que todos os apontamentos e solicitações deste Conselho 
foram atendidos e finalizou com parecer favorável à aprovação. Em discussão, houve 
questionamento sobre a cronologia da proposta, como a aprovação pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) antes da deliberação do ConsUni. Após esclarecimentos 
acerca da ausência de um disposto que determine esse fluxo, professor Klaus encaminhou 
para votação a possibilidade de o Conselho deliberar o assunto nessa sessão ou retirar de 
pauta até a aprovação pelo ConsEPE, ao que, com 2 votos contrários, o ConsUni optou por 
deliberar nesta sessão. O documento foi aprovado por 29 votos favoráveis e 2 abstenções. 
 
Nesse momento professor Klaus passou a palavra ao representante do SinTUFABC, Silas, que 
proferiu algumas palavras sobre a greve dos técnicos administrativos e solicitou por meio de 
ofício protocolado com a presidência do ConsUni, uma resposta formal da Reitoria sobre as 
reivindicações da pauta local. Professor Klaus informou que apoia a reivindicação salarial e 
que a Reitoria está aberta a negociação das solicitações constantes da pauta local. 

 
5. Revisão da Resolução ConsUni nº 82, que regulamenta as normas gerais para a realização de 

eleições para representantes docentes, discentes e técnicos administrativos nos Conselhos 
Superiores da UFABC.  
Professor André Balan, relator do assunto, comentou sobre o alto custo das eleições físicas ao 
que passo que haveria tecnologias sólidas e consolidadas para a realização de pleito eleitoral 
no formato online. Citou exemplo de sistema para esse fim e finalizou com parecer favorável 
à aprovação do documento. Em discussão, houve várias sugestões de aprimoramento do texto. 
Em votação, o documento com alterações foi aprovado por unanimidade 
 

6. Previsão orçamentária 2016. 
Professor Arnaldo Rodrigues leu o relato comentando o histórico das discussões e 
apresentações das propostas em outras instâncias e finaliza indicando parecer favorável a  
aprovação. Após vários questionamentos e esclarecimentos o documento foi aprovado com 1 
voto contrário. 
 

� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão no dia 21 de julho de 2015, às 14horas. 


