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Sinopse III sessão ordinária/ConsUni
ordinária/Cons
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do Conselho
Universitário (ConsUni) da Universidade Federal
F
do ABC, realizada no dia 29
2 de setembro de 2015, às
14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da Torre
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 deu as boas-vindas
boas
à conselheira Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos,
representante da comunidade civil no ConsUni.
ConsUni
2. Comunicou a aprovação das contas da UFABC referentes ao Exercício de 2014 pela ControladoriaGeral da União (CGU).
ões ad referendum do Ato Decisório ConsUni nº 112, de 17 de agosto de
3. Informou acerca das aprovações
2015 e da Resolução ConsUni nº 157, de 10 de setembro de 2015, que precisaram ser realizadas para
que a UFABC não ficasse sem regulamentação vigente acerca da Taxa de Ressarcimento
Institucional (TRI) incidente sobre desenvolvimento de projetos e prestação de serviços. Sem
manifestações contrárias, os documentos foram
for homologados por unanimidade.
unanimidade
4. Informou os conselheiros que teria de se ausentar da reunião, pois fora convidado a participar de uma
reunião com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que se iniciaria
às 15h e passou a presidência da Mesa a professor Dácio Roberto Matheus.
secretária geral, Soraya Cordeiro, que informou os
o
5. Professor Dácioo passou a palavra para a secretária-geral,
conselheiros acerca da alteração dos calendários
c
das reuniões dos Conselhos Superiores, por conta da
Sessão Solene para Entrega de Títulos Honoríficos, que ocorrerá
ocorrer no dia 6 de outubro.
ou
A continuação
da sessão do ConsUni foi transferida para o dia 13 de outubro e a IX sessão
ses
ordinária do ConsEPE
passou para o dia 20 de outubro.
Informes dos Conselheiros:
1. Professor Júlio Francisco Blumetti Facó apresentou relatório de implantação da Editora da UFABC
(EdUFABC) destacando todas as atividades realizadas desde o início do processo em 2011.
Apresentou, ainda, as ações que estão em andamento e o que se espera para o futuro da EdUFABC.
2. Professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior expôs os panoramas
panor mas atual e futuro acerca das
questões orçamentárias da UFABC,
UFABC informando sobre a liberação dos limites orçamentários e as
dificuldades em acessar a totalidade da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015. Quanto
Quan ao
panorama futuro, apresentou um cenário dificultoso para 2016, havendo incertezas para mais e para
menos e emendas
endas individuais de orçamento.
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3. Professor Annibal Hetem Jr. registrou que, na semana do dia 8 de setembro, ocorrera o Congresso
Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE), pela primeira vez na história no Estado de São
Paulo, sediado na UFABC. Acrescentou que o tema do Congresso foi “Aprendizagem Ativa:
Engenheiros Colaborativos para um Mundo Competitivo” e forneceu informações sobre a
organização do evento e o número de inscritos. Agradeceu todos os docentes da UFABC que
trabalharam para a realização do evento, em especial, o professor Gilberto Martins. Apresentou a
proposta de logotipo do CECS, votada de maneira democrática, por meio eletrônico.
4. Professor Ronei Miotto informou sobre a decisão pela formação de uma Sociedade Brasileira de
Eletroquímica Analítica, que convidara o professor Mauro Coelho como secretário-geral protempore, parabenizando o professor pela indicação. Professor Mauro informou sentir-se honrado pela
indicação e acrescentou haver grande interesse de que a sede da Sociedade venha a ser na UFABC.
5. A representante dos técnicos administrativos, Roberta Kelly Amorim de França, passou a palavra
para Silas Justiniano Veiga da Silva, membro da Coordenação-Geral do Sindicato dos Trabalhadores
das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), que apresentou o status da greve dos servidores
técnicos administrativos da UFABC.
6. Professor Daniel Pansarelli, lembrou os conselheiros acerca do evento “UFABC para Todos”, que
acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, no câmpus São Bernardo. Acrescentou que mais informações
poderiam ser obtidas junto à Pró-Reitoria de Extensão.
7. O representante dos servidores técnicos administrativos, Ronny Maciel de Mattos, solicitou
esclarecimento acerca da questão da não concessão de auxílio transporte aos servidores que utilizam
veículo particular para chegar ao trabalho. O superintendente de gestão de pessoas, Maurício Bianchi
Wojslaw presetou alguns esclarecimentos e, após discussão, professor Dácio explicou que a referida
decisão não partiu da Reitoria, mas colocou-se à disposição para seguir as discussões acerca do tema.
Ordem do Dia:
1. 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 Ramos apresentou as alterações feitas no documento, explicando que optouse por deixá-lo mais enxuto. Após discussões sobre a cobrança ou não da TRI por serviços prestados a
órgãos públicos, o documento com alterações foi encaminhado para votação e aprovado por
unanimidade.
2. Proposta de criação do Mestrado Profissional em Rede Nacional – PROFENSINO.
Professor Evonir Albrecht apresentou aos conselheiros os detalhes da proposta, desde seu momento
incial. Após ponderações dos conselheiros o documento, sem alterações, foi votado e aprovado com 3
abstenções.
3. Minuta de resolução que altera o nome da Pró-Reitoria de Extensão para Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura.
Professor Daniel Pansarelli apresentou a proposta, informando que a Pró-Reitoria de Extensão já realiza
ações culturais, e, desse modo, considerava a alteração de extrema pertinência. Em votação, o
documento foi aprovado com 5 abstenções.
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Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na continuação da
sessão, a ocorrer no dia 13 de outubro, às 14h.
Continuação: 13 de outubro de 2015
Expediente:
1. 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 Rovilson Mafalda, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da
UFABC apresentou o entendimento da CPPD acerca das sugestões anteriormente elencadas pelos
conselheiros, bem como o novo documento que incorporou aquelas que foram acatadas. Após discussão
e apresentação de sugestões, acordou-se que o documento seguirá para a Ordem do Dia da próxima
sessão.
2. Edital para abertura de novos cursos de graduação.
Após questão de ordem levantada por um conselheiro acerca da discussão do item, professor Klaus
explicou ser o entendimento da Reitoria que o ConsUni, como órgão máximo da UFABC, poderia
decidir acerca da possibilidade de criação de outro curso de entrada na universidade que não pelos
Bacharelados Interdisciplinares existentes. Informou, porém, que a Secretaria-Geral solicitaria parecer
junto à Procuradoria Federal para que não restassem dúvidas quando da deliberação do item na Ordem
do Dia. Em seguida, professor Luciano Soares da Cruz apresentou a proposta, informando ter-se
percebido nas discussões públicas acerca de novos cursos, grande interesse das comunidades externa e
interna por mais cursos de Licenciatura. Após discussões e propostas de alteração, o documento foi
encaminhado à Ordem do Dia da próxima sessão.
Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em
continuação da sessão no dia 3 de novembro de 2015, às 14 horas.
Continuação 3 de novembro de 2015.
3. Minuta de resolução que dispõe sobre a alocação da Agência de Inovação vinculada à Reitoria.
Professora Anapatrícia Morales Vilha apresentou o item, explicando que sua aprovação é importante
para a continuidade da expansão das atividades da Agência de Inovação. Após comentários e
questionamentos, acordou-se que o item segue para Ordem do Dia da próxima sessão.
4. 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 Rovilson Mafalda apresentou a proposta reformulada, bem como o parecer circunstanciado
elaborado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Após ponderações e propostas, o
item foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão.
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