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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 24 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. 

 
Informes da  Reitoria: 

1. Professor Klaus Capelle iniciou a reunião dando posse e boas-vindas aos novos Conselheiros 
eleitos. Comentou que a Secretaria-Geral juntamente com a Divisão de Conselhos ofertou  aos 
novos membros do ConsUni um treinamento sobre o funcionamento dos Conselhos. Informou 
que haverá um novo treinamento para os novos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e  
Extensão (ConsEPE) e convidou aqueles que não puderam comparecer ao treinamento 
anterior a participarem. 

2. Comunicou  que o vice-reitor, professor Dácio Roberto Matheus, estava participando de 
reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) e convidou o professor João Manoel Losada para compor a Mesa. Esse solicitou 
dispensa por ser a primeira reunião da qual participava. Desse modo, professor Klaus 
estendeu o convite à professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, que o aceitou.  

3.  Informou sobre casos de assédio sofridos por algumas alunas da UFABC, por parte de um 
indivíduo ainda não identificado. Comunicou que a UFABC repudia qualquer ato de 
desrespeito às mulheres e que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis. Infomou, ainda, 
que a Universidade emitiu uma nota oficial acerca do fato disponível nas redes sociais e na 
página da UFABC. 

4. Mencionou a aprovação, pelo  Plenário do Senado, do projeto PLC 35/2013, que altera a Lei 
11.145, de 26 de julho de 2005 de criação da UFABC, reconhecendo a UFABC como uma 
Fundação Pública, com personalidade jurídica de direito público, o que permite que a UFABC 
também mantenha atuação fora da região do Grande ABC. Comunicou, ainda, a aprovação da 
Emenda Constituiconal nº85, que insere a Inovação em grau de igualdade com Pesquisa e 
com Ciência, alterando assim alguns outros dispositivos constitucionais. Informou, ainda 
sobre o tema, que essa Emenda permite a criação de Leis Infraconstitucionais que facilitarão a 
atuação em Ciência, Tecnologia e Inovação, além de expor que há uma matéria  no site da 
UFABC, com mais detalhes. 
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5. Comunicou a indicação da professora Marcela Sorelli Ramos como pró-reitora de pesquisa e, 
em atendimento ao que dispõe o Art. 31 do Estatuto da UFABC, a saber: “Caberá ao reitor a 
nomeação dos pró-reitores, cujos nomes deverão ser submetidos ao Conselho Universitário 
para aprovação”, prosseguiu à consulta aos conselheiros. Não havendo manifestações 
contrárias, fica aprovada a nomeação da professora à Pró-Reitoria de Pesquisa. 

6. Explanou sobre as Comissões Assessoras do ConsUni e passou a palavra a secretária-geral, 
Soraya Cordeiro, que informou as necessidades da participação de membros representantes, 
solicitando as indicações do Conselho para compor a Comissão de Vagas de Concursos para 
Docentes para o Magistério Superior e Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa 
(CANOA). Após indicações, Soraya informa que as novas composições serão publicadas em 
Portaria da Reitoria. 

7. Passou a palavra a servidora Patrícia Guilhermitti, chefe da Divisão de Convênios, que 
apresentou o Relatório 2014 de atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo), 
em atendimento ao disposto no artigo 9º da Resolução ConsUni nº 105, de 18 de março de 
2013.  

 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Klaus passou a palavra ao professor Rovilson Mafalda, presidente da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD), que prestou algumas informações sobre a Comissão 
e as diretrizes que serão tomadas sobre a revisão da Resolução ConsUni nº 37, que aprova as 
normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional 
dentro da mesma classe. Passou a palavra ao professor Guiou Kobayashi, que relatou o 
histórico das discussões da referida Resolução e sugeriu que seja encaminhado aos novos 
conselheiros uma compilação das discussões e das sugestões já propostas.  

2. Profesor Gustavo Dalpian solicitou a promoção do item 2 do Expediente “Proposta de 
concessão de título de Professor Honoris Causa ao professor Luiz Bevilacqua”, para a Ordem 
do Dia. Proposta secundada e aprovada sem manifestações contrárias. 

3. Professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior informou que recentemente foi aprovado 
pelo Congresso Nacional o Orçamento de 2015 e que, a príncipio não houve cortes, mas ainda 
há possibilidade de contingenciamento. Relatou que, além do orçamento, houve a aprovação 
de algumas Emendas, que mesmo abaixo do esperado, irão aumentar o orçamento das 
Universidades Federais. Salientou que a UFABC permanece acompanhando as ações do 
Congresso Nacional. 

4. Professora Marcela Sorelli agradeceu a homologação de seu nome como pró-reitora de 
Pesquisa e solicitou a promoção dos itens 6 “Ratificação do Relatório de Gestão da FUNDEP 
2014”,7 “Avaliação de desempenho FUNDEP biênio 2014/2015” e 8 “Autorização para 
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recredeciamento da FUNDEP como fundação de apoio da UFABC” do Expediente para 
Ordem do Dia. Propostas secundadas e aprovadas com 2 abstenções. 

5. O representante discente de graduação, Wauber Júnior, comunicou a todos acerca de 
problemas de segurança enfrentados por alunos que residem próximo ao câmpus São 
Bernardo do Campo. À ocasião, protocolou um  abaixo assinado solicitando à UFABC que as 
linhas de ônibus internas façam uma parada na ponto de ônibus em frente ao Conjunto 
Residencial Inocoop. Professor Klaus recebeu o documento e informou que já iniciou 
diálogos com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para adoção de medidas de 
seguranças no entorno do câmpus  e que com esse documento em mãos intensificará as ações. 
Finalizou informando que a solicitação da parada de ônibus será encaminhada à Prefeitura 
Universitária (PU) para análise. 

6. Professor Annibal Hetem Júnior comunicou que a professora Denise Consonni fora convidada 
a participar, como coordenadora, do Conselho Assessor de Educação do Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de São Paulo. No ensejo, solicitou a promoção do item 1 
“Homologação da composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo 
eleitoral para o cargo de vice-diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (CECS)” do Expediente para a Ordem do Dia.  A proposta foi secundada e 
aprovada por unanimidade. 

 
Ordem do dia: 

1. Ata da IV sessão ordinária de 2014, realizada nos dias 02  e 16 de dezembro de 2014 e 24 de 
fevereiro de 2015. 
Não houve manifestações. Em votação, o documento foi aprovado com 14 abstenções. 

 
2. Ata da I sessão extraordinária de 2015, realizada no dia 11 de março de 2015.  

Houve a solicitação de inclusão dos nomes da técnica administrativa Maria Isabel Mesquita 
Vendramini Delcolli e do professor José Blanes Sala que foram relatores no assunto tratado 
na reunião. Com a modificação, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 
15 abstenções.  

 
3. Relatório de Gestão 2014. 

Professor Júlio Francisco Blumetti Facó apresentou parecer favorável da Comissão de 
Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). Após esclarecimentos, 
encaminhou-se o documento para votação que foi aprovado com 2 abstenções. 
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4. Criação do curso de Especialização em Química na modalidade à distância. 
Professor Daniel Pansarelli relatou o assunto, apresentando parecer favorável à aprovação do 
documento. Findas as discussões, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 
unanimidade. 
 

5. Minuta de resolução que cria o curso de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de     
Materiais. 
Professor Gustavo Dalpian passou a palavra à professora Vânia Trombini que relatou o 
assunto. Após discussões e questionamentos, o documento foi encaminhado para votação e 
aprovado com 29 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. 

 
6. Proposta de concessão de título de Professor Honoris Causa ao professor Luiz Bevilacqua. 

Professor Klaus Capelle relatou o tema. Após discussões quanto à possível ambiguidade entre 
os títulos de Professor Honoris Causa e Dr. Honoris Causa, dispostos no Art. 65. do 
Regimento Geral, acerca da outorga de títulos honoríficos e a possibilidade de considerar 
apenas os títulos de Professor Emérito e de Dr. Honoris Causa, o Conselho manifestou-se 
favorável à manutenção dos três títulos, por 24 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções. 
Ao caso específico do professor Bevilacqua, entendeu-se que o título correto a se conferir 
seria o de Doutor Honoris Causa. Em votação, secreta, a concessão desse título foi aprovada 
com 29 votos favoráveis e 3 abstenções. 

 
� Tendo em vista tratar-se de assuntos de mesma natureza, decidiu-se que os três assuntos 

seguintes, relacionados à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), seriam 
relatados e votados em conjunto. 

 
7. Ratificação do Relatório de Gestão da FUNDEP 2014. 
8. Avaliação de desempenho FUNDEP biênio 2014/201. 
9. Autorização para recredenciamento da FUNDEP como fundação de apoio da UFABC. 

Após apresentação dos itens e detalhamento de procedimentos e valores referentes à 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) pela chefe da Divisão de Convênios, 
Patrícia Guilhermitti e não havendo manifestações, os itens foram encaminhados para votação 
e aprovados por unanimidade.  

 
10. Homologação da composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo 

eleitoral para o cargo de vice-diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 
Sociais Aplicadas (CECS). 
Após a apresentação da composição da Comissão pelo professor Annibal e não havendo 
manifestações, a homologação foi encaminhada para votação e aprovada por unanimidade.  
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� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão no dia 31 de março de 2015, às 14 horas. 
 

Continuação da sessão – 31 de março de 2015 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da I sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 31 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. 
 

Expediente: 

1. Proposta de concessão do título de Professor Emérito ao professor Luís Alberto Peluso. 
Professor Ronei Miotto apresentou a proposta e prestou esclarecimentos. Após discussões, 
solicitou-se a promoção do item para Ordem do Dia. Após secundada e votada, a promoção 
foi aprovada com 4 votos contrários e 5 abstenções. Após considerações, propôs-se suspender 
as deliberações neste Conselho em vista das discussões e questionamentos. A proposta não foi 
acatada, pois obteve 11 votos favoráveis, 15 contrários e 7 abstenções. Findas as discussões, 
em votação secreta, a concessão do título foi aprovada com 20 votos favoráveis, 9 contrários e 
6 abstenções. 

 
2. Minuta de resolução que cria de curso de Mestrado Profissional em Filosofia (em rede 

nacional).  
Professor Gustavo Martini Dalpian relatou o assunto e, juntamente com a professora Patrícia 
Del Nero Velasco, prestou esclarecimentos acerca da proposta. Findas as discussões, acordou-
se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.  

 
3. Proposta de criação do curso de Bacharelado em Estatística. 

Professor Valdecir Marvulle apresentou a proposta e, em discussão, prestou esclarecimentos 
aos conselheiros. Professor Klaus Capelle informou que em virtude de a proposta ainda ser 
gerida pela Resolução ConsUni nº 118, a votação acerca da criação do Grupo de Trabalho 
(GT) que formulará o Projeto Pedagógigo do curso deveria acontecer no Expediente. Em 
votação, o parecer favorável do ConsUni à criação do GT foi aprovado com 13 votos 
favoráveis e 9 abstenções. 

 
4. 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. 
A secretária-geral, Soraya Cordeiro, salientou a importância das alterações na Resolução e 
passou a palavra a chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane Alves, que pontuou e justificou as 
referidas alterações. Após questionamentos e esclarecimentos, ficou acordado que o assunto 
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continuará a ser discutido na continuação desta sessão, a ser realizada no dia 7 de abril de 
2015. 
 

� Em atendimento à solicitação dos representantes discentes de graduação de abertura da 
palavra, excepcionalmente, para um informe, passou-se a palavra aos discentes Eduardo 
Araújo Couto e Wauber Bezerra de Magalhães Mauricio Júnior que relataram problemas 
com a colocação de cartazes no câmpus de São Bernardo do Campo. Professor Klaus 
informou que aquela era a primeira vez que tomava conhecimento do assunto e que se 
comprometia a averiguar o ocorrido e prestar esclarecimentos aos discentes. 

 
� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 

continuação da sessão no dia 7 de abril de 2015, às 14 horas. 
 

Continuação da sessão – 7 de abril de 2015 
 

4. 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. 
Como fora acordado na sessão anterior, deu-se continuidade às discussões acerca da proposta. 
Após questionamentos e esclarecimentos, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária. 

 
5. Apreciação da proposta aprovada pelo Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(ConsCCNH) para que nas próximas eleições dos oito representantes eleitos do ConsCCNH 
os quatro menos votados tenham seus mandatos reduzidos de dois para um ano com objetivo 
de que haja uma renovação de quatro representantes docentes no Conselho a cada ano. 
Professor Ronei Miotto relatou o item, salientando ser uma demanda do ConsCCNH. Após 
discussões, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária, 
com a apresentação, pela área demandante, de uma proposta de redação e da ata  da reunião 
da atual composição do Conselho de Centro em que o item fora discutido. 
 

6. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 83, que cria o Programa de 
Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) da UFABC e dispõe sobre sua implantação. 
Professora Marcela Sorelli relatou o assunto informando as alterações propostas no 
documento. Foram feitas sugestões e, por fim, acordou-se que o item retornará na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 
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7. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsUni nº 92, que Cria o Programa de 
Pesquisador Colaborador (PC) da UFABC e dispõe sobre sua implantação. 
Após relato e esclarecimentos da professora Marcela Sorelli e findas as discussões, acordou-
se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deste Conselho. 


