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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 4 de outubro de 
2016, 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, Santa Terezinha, Santo André. 
 

Informes da Reitoria: 
 

1. Professor Klaus Capelle justificou a ausência de professor Dácio Roberto Matheus, que se encontrava 
em período de férias. No ensejo, convidou o professor João Manoel Losada Moreira para compor a 
Mesa. 
 

2. Informou aos conselheiros que precisaria se ausentar às 16h e encerraria a sessão naquele horário. 
Após questionamentos, acordou-se que o ConsUni deliberaria acerca do encerramento da sessão às 
16h. 

 

3. Lembrou a data de continuação daquela sessão previamente aprovada para o dia 11 de outubro. 
Acrescentou que, naquela data, o início da reunião dar-se-ia às 16h, devido à sessão conjunta dos 
Conselhos Superiores que seria convocada para exposição do vídeo da mesa de debates acerca do 
Projeto Pedagógico Institucional da Universidade, com a presença dos ex-reitores Luiz Bevilacqua, 
Alberto Fazzio e Hélio Waldman.  

 

4. Passou a palavra para a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que apresentou os nomes indicados pela 
Secretaria-Geral para compor a Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral para 
representação nos Conselhos Superiores. Acrescentou haver apenas uma alteração quanto ao 
documento encaminhado, uma vez que a conselheira Tatyane Estrela se dispôs a participar como 
representante discente. Em votação, a composição da Comissão Eleitoral foi aprovada por 
unanimidade. Após Questão de Ordem quanto à definição da presidência da Comissão, professor 
Klaus sugeriu que a própria Comissão a definisse. Não havendo manifestação, a sugestão foi acatada 
pelo Conselho e, em votação, a composição foi aprovada por unanimidade. 

 

5. Professor Klaus passou a palavra a professor Marcos Vinicius Pó que apresentou o Resultado da 
avaliação institucional anual realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).  
  
Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professora Marcela Sorelli informou que no dia 30 de setembro ocorrera o Fórum dos Pró-Reitores de 
Pesquisa e Pós-Graduação, sediado, pela primeira vez, na UFABC. Estiveram presentes cerca de 27 
instituições incluindo representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Solicitou, 
ainda, a promoção para a Ordem do Dia, do item 5 do Expediente “Minuta de ato decisório que 
autoriza o afastamento do país, com ônus para a UFABC, do professor Klaus Werner Capelle, reitor, 
no período de 22 de outubro a 2 de novembro de 2016, incluindo trânsito, para participar do evento 
VIII Seminário Internacional e IX Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, 
em Parma, Itália”. Professor Ronei Miotto, no ensejo, sugeriu que o assunto fosse tratado naquele 
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momento. Não havendo manifestações, professor Klaus retirou-se da sala e o item foi encaminhado 
para votação sendo aprovado por unanimidade. 
 

2. A representante dos técnicos administrativos, Roberta Kelly, solicitou esclarecimentos sobre a Portaria 
da Reitoria nº 369, de 15 de setembro de 2016, que desvincula a Divisão de Segurança Patrimonial da 
Prefeitura Universitária e vincula à Pró-Reitoria de Assuntos Políticos e Comunitários (ProAP). 
Solicitou, ainda, a abertura do tema como pauta para discussão e leu documento acerca do assunto. 
Professores Klaus e Fernando Costa Mattos esclareceram que essa ação foi dada como resposta a 
pedidos da comunidade acadêmica que solicitavam a mudança do perfil da Divisão de Segurança, de 
modo a se tornar mais humanizada. Professor Fernando esclareceu, ainda, que a ProAP iria realizar 
uma apresentação pública. Acrescentou que os esclarecimentos seriam prestados por escrito. Solicitou-
se que esse documento fosse encaminhado a todos os conselheiros, ao que professor Klaus foi 
favorável. 

 

3. Professor Vladimir Perchine informou sobre a criação de um grupo chamado Universidade Livre para 
debates acerca de vários temas. Como primeiras ações desse grupo, comunicou a realização de duas 
palestras, nos dias 11 e 18 de outubro, no Bloco Beta, em São Bernardo do Campo, com os seguintes 
temas, respectivamente: “Rumo ao Primeiro Mundo” e “o Brasil após o Impeachment”.  

 

4. O representante dos técnicos administrativos, Ronny Mattos informou que a Recomendação ConsUni 
nº 06, de 6 de julho de 2016, que recomenda a Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE) que 
conceda o pagamento da progressão por mérito ao servidor técnico administrativo, no mês subsequente 
ao décimo oitavo mês de efetivo exercício; e a  Recomendação ConsUni nº 07, de 06 de julho de 2016, 
que recomenda à SUGEPE a revisão da Resolução ConsUni nº13, não estavam sendo respeitadas e 
solicitou esclarecimentos sobre o fato. Professor Klaus informou que iria solicitar posicionamento ao 
superintendente da SUGEPE.  
 

5. A representante discente de graduação, Tatyane Estrela, comunicou que as inscrições para 
representantes na Comissão de Transgressões Discentes estavam abertas. Comentou sobre a realização 
da Audiência Pública quanto à utilização dos banheiros públicos por pessoas travestis e transexuais e 
reconhecimento do gênero dessas pessoas, naquele dia, no campus São Bernardo do Campo. Informou 
a recorrência de respostas insatisfatórias da UFABC sobre a implementação da política de identidade 
de gênero. Lamentou que, até aquele momento, os trabalhadores terceirizados não constavam no 
Estatuto nem no Regimento Geral da Universidade. Leu o relato de uma discente sobre a política de 
cotas da Universidade. Por fim, passou a palavra para a discente de graduação, Isis Mustafá, que 
informou  a transição dos vigilantes para a ProAP e comunicou uma denúncia de assédio moral por 
parte de um supervisor dos vigilantes no campus São Bernardo do Campo. Acrescentou que, ao efetuar 
a denúncia, os vigilantes foram afastados do cargo. Professores Klaus e Fernando Mattos esclareceram 
que o caso já estava sendo investigado, assim como providências junto à empresa terceirizada estavam 
sendo tomadas. Além de acrescentarem que a discussão sobre a utilização dos banheiros deve ser 
estendida a outros debates além da Audiência Pública. 

 

6. Professor Mauro Coelho dos Santos informou sobre a fundação da Associação Brasileira de 
Eletroquímica e Eletroanalítica, que já possui com Estatuto e CNPJ. Acrescentou haver intenção de 
que a sede seja  na UFABC. Convidou a todos a participar do Congresso de Eletroquímica e 
Eletroanalítica que ocorrerá em Natal entre os dias 17 e 21 de abril de 2017. 

 

7. Professor Daniel Pansarelli informou que fora realizado, semana passada, o evento “UFABC para 
Todos”, que recebera mais de 6500 pessoas. Comunicou que estava sendo realizada a seleção das 
ações de extensão e cultura para 2017. Comentou, ainda, que estava em andamento o processo eleitoral 
para composição do Comitê de Extensão e Cultura Universitária (CEU). Por fim, comunicou que 
ocorrera, na semana anterior, uma reunião na Secretaria de Educação Superior no Ministério da 
Educação, com representantes do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, momento em que 
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fora firmado o compromisso que, naquele mês,  seria lançado o Edital Nacional de Fomento a 
Extensão (Edital ProExt), no valor total de 65 milhões de reais. 

 

8. A representante dos técnicos administrativos Clarissa de Franco, informou que a ProAP reativaria a 
Comissão de Políticas Afirmativas, criada pela Resolução ConsUni nº 107. Ressaltou a importância da 
participação de todos na Audiência Pública sobre o uso dos banheiros, que ocorreria naquela data e 
afirmou que a ProAP estava atenta às questões que envolviam os funcionários terceirizados. Finalizou, 
chamando atenção para o fato de as políticas de cotas não tratarem, apenas, de acesso, mas, também, 
de permanência. 

 

9. O representante dos técnicos administrativos Ronny, passou a palavra à servidora Patrícia Guilhermitti 
que solicitou que a Comissão Permanente de Convênios (CPCo) fosse incluída na Resolução ConsUni 
nº 144. Professor Klaus esclareceu que essa proposta deveria ser encaminhada como proposta de 
Resolução a ser incluída na pauta deste Conselho. 

 

10. A representante da comunidade civil, Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, comunicou que, no 
dia 20 de outubro seria realizada uma simulação de catástrofe na praça de alimentação do Shopping 
ABC, no período da manhã. Solicitou a divulgação do evento, que não será aberto ao público, mas 
poderá ocasionar alguns transtornos em relação ao trânsito. No ensejo, comunicou que este mês é 
chamado de “outubro rosa”, para chamar atenção da importância do exame para detectar o câncer de 
mamas. Professor Klaus solicitou que representantes da Brigada de Incêndio da UFABC participassem 
da simulação. 
 

Ordem do Dia: 
 

1. Ata da II sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 28 de junho, 5 e 26 de julho e 16 de agosto. 
Após solicitações de alterações, a secretária-geral, Soraya, prestou esclarecimentos e acatou propostas. 
A deliberação do documento foi suspensa para aprimoramento, conforme solicitações e será apreciada 
assim que concluídos os trabalhos, em continuação desta sessão. 
 

2. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências. 
Professor Márcio Fabiano leu sua relatoria, exibindo as alterações propostas durante o Expediente e 
realizando outras sugestões. Porém, foram apresentadas novas inclusões e modificações no documento, 
elaboradas pelo pró-reitor de administração em conjunto com a área demandada e, após discussões, 
acordou-se que o encaminhamento seria a suspensão da discussão do item para reelaboração do 
documento a ser apreciado pelos conselheiros.  
 

� Considerando a necessidade de o reitor ausentar-se da reunião, houve proposta de continuação das 
discussões, sob a presidência dos sucessores regimentais. Encaminhada para votação, a proposta não 
foi aprovada com 18 votos contrários, 7 favoráveis e 3 abstenções. Acordou-se que os itens restantes 
da pauta seriam apreciados na continuação da sessão, a ser realizada no dia 11 de outubro às 16h. 
 


