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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 nos dias 22 e 
29 de março 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, Bangu, Santo André. 
 
Informes da Reitoria:  

 
1) Professor Klaus Capelle  deu posse aos novos conselheiros representantes discentes da 
graduação e pós-graduação. Complementou agradecendo aos conselheiros discentes que 
encerraram seus mandatos. Passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que solicitou 
indicações de um representante discente de graduação e um de pós-graduação para a 
Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) e para a Comissão de 
Relações Internacionais (CRI).  
 
2) Passou a palavra ao procurador federal, Dr. Reginaldo Fracasso, que se despediu deste 
Conselho, uma vez que, após completar 10 anos de trabalho, deixará a  
UFABC para integrar a equipe jurídica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Agradeceu aos técnicos administrativos e a todos que  participaram da construção da UFABC.  
Professor Klaus, no ensejo, agradeceu ao procurador sua importante contribuição para a 
Instituição e propôs uma Moção de Agradecimento. Após leitura, a moção foi votada e 
aprovada por unanimidade. 
 
3) Relatou caso de agressão ocorrido à filha do professor Giorgio Romano que, até  o 
momento, está sofrendo ameaças. Propôs uma Moção de Repúdio. Após leitura e deliberação, 
a Moção foi aprovada por unanimidade. 
 
4) Discorreu sobre o atual contexto político e sugeriu que o ConsUni manifestasse-se em 
relação à situação nacional, propondo uma Moção de Defesa à Democracia e aos Estados de 
Direito. Após leitura  do texto sugerido, abriu-se para discussão e após propostas de 
aprimoramento, o texto foi consolidado e encaminhado para votação. Foi aprovado com 1 
abstenção.  
 
5) Passou a palavra para a secretária-geral que informou que a CANOA, em reunião 
ocorrida no dia 10 de março, aprovou a atualização dos valores das taxas cobradas pela 
Divisão de Registro de Diplomas pelos serviços prestados. Professor Klaus retomou a palavra 
e ressaltou que tal alteração contribuirá para o aumento na captação de recursos. 
 
6) Comunicou sobre a inauguração das quadras poliesportivas no campus Santo André e 
informou que em breve seriam inauguradas as quadras provisórias do campus São Bernardo. 
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Acrescentou que também foi inaugurada a Central Multiusuário de São Bernardo do Campo e 
parabenizou o professor Herculano da Silva, coordenador de ambas as Centrais. 
 
7) Passou a palavra ao professor Vitor Marchetti que apresentou a decodificação dos 
dados relacionados ao orçamento para melhor entendimento de todos. Acrescentou que em 
breve tais informações seriam disponibilizadas por meio de um boletim. Esclareceu que se 
tratatava de um resumo da execução orçamentária e que todas as informações faziam parte do 
Relatório de Gestão. Após apresentação, em virtude da natureza do assunto, abriu-se a palavra 
para questionamentos e esclarecimento sobre o orçamento. 
 
Considerando a interrelação dos assuntos, professor Klaus anunciou que a partir deste 
momento passar-se-ia à apresentação do Relatório de Gestão e, após, retornaria para os 
Informes dos Conselheiros. 
 
 
Ordem do dia 
 
1) Relatório de Gestão 2015.  
Professor Júlio Facó explanou os aspectos do Relatório de Gestão e destacou alguns 
resultados produzidos em 2015 pela UFABC, tais como a finalização das quadras 
poliesportivas descobertas,  a conclusão das obras civis do Bloco Cultural (Bloco C) no 
campus Santo André e a entrega do Bloco Ômega no campus São Bernardo do Campo, entre 
outros. Em discussão, houve diversos questionamentos  e apontamentos para correções de 
digitação e/ou conferência de alguns números. Solicitou-se que os conselheiros enviassem à 
ProPlaDI as possíveis coreções. Findas as discussões, encaminhou-se o documento para 
votação. Aprovado com 5 abstenções, das quais 4 foram dos novos representantes discentes 
de graduação, que declararam seus votos por entenderem que não participaram da gestão 
2015, portanto, não poderiam aprovar ou reprovar o relatório apresentado.  
 
Informes dos Conselheiros  

 
1) Profesora Marcela Sorelli solicitou a retirada de pauta da apresentação do Relatório de 
Atividades da Comissão Permanente de Convênio (CPCo) justificando que foram detectadas 
inconsistências. Assim que reformulado, o relatório será apresentado.  
 
2) Professor Adalberto Mantovani apresentou os resultados da Escola Preparatória da 
UFABC. Informou que a UFABC, neste ano, sediará o Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de 
maio. Paralelamente a esse evento, será promovido o Congresso de Extensão Universitária da 
UFABC (Conexão). Convidou todos a disseminarem essas informações e inscreverem seus 
trabalhos de Extensão para exposição durante o evento, que será aberto à toda a comunidade 
extensionista da UFABC. 
  
3) Professor Júlio Facó informou que, no dia 25 de abril, será entregue o módulo do 
Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG/UFABC) da área de Protocolo, sendo que as 
solicitações de abertura de novos processos, bem como suas tramitações ocorrerão de forma 
eletrônica. Acrescentou que até a referida data, serão realizadas diversas ações de viabilização 
da entrega à comunidade:  publicação de portaria que oficializa a utilização do sistema, 
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treinamento de servidores de todos os setores da Universidade e elaboração de tutoriais a 
serem disponibilizados à comunidade; 
 
4) Professor Márcio Fabiano Silva apresentou o panorama de reinvidicações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Passou a palavra à professora Márcia 
Alvim, coordenadora de gestão do PIBID na UFABC, que  informou que o programa vem 
sido ameaçado desde junho de 2015 e que atravessava um período de grande instabilidade. 
Acrescentou que a última informação obtida é que o programa será mantido, pelo menos pelos 
próximos meses, mas serão mantidas apenas 99 bolsas, havendo uma perda significativa. 
Professor Klaus salientou a adesão da UFABC ao movimento “Fica PIBID”. Informou ainda, 
que foi sinalizado pela CAPES que o Programa realmente continuará, mas o formato de 
alocação de bolsas passará por alterações. 
 
5) Professor Annibal Hetem informou que na sessão do Conselho do CECS (ConCECS) 
foi discutido um  “Edital de Concurso Quatro por Quatro”. Passou a palavra para o 
professor Muryantan Santana Barbosa que explicou que a ideia desse tipo de edital era que os 
concursos de admissão de docentes passassem a ser realizados de maneira diferenciada, 
colocando em apenas um edital diversas subáreas. Considerou que tal medida será muito 
benéfica para a Universidade, pois proporciona redução de custos e adequação à Lei nº 
12.990, de 9 de junho de 2014. 
  
6) O representante discente Vladimir Daniel passou a palavra ao discente Fábio Parno, 
que comunicou a posse da chapa “Representa Mais” na gestão do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE).  
 
7) A representante dos técnicos administrativos, Marta, informou sobre o II Congresso do 
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Ensino Superior do ABC 
(SinTUFABC), que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de março na UFABC. Convidou todos a 
participarem e, no ensejo, apresentou a programação do evento. Professor Klaus afirmou que 
a Reitoria incentivava a participação dos servidores técnicos administrativos e informou os 
dirigentes que podem liberar seus servidores para participação nas partes do Congresso que se 
classificam como capacitação. 
 
 
� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na 
continuação desta sessão prevista para o dia 29 de março de 2016, às 14h. 
 
 
Continuação da I sessão ordinária de 2016 – 29 de março de 2016 
 
Professor Dácio Roberto justificou a ausência do professor Klaus Capelle no início da 
reunião, em virtude de sua participação na abertura da “III Semana do CMCC”. 
 
Ordem do dia 
 
1) Ata da IV sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 1º e 15 de dezembro de 2015 e 
23 de fevereiro de 2016. 
Após solicitações de correções, acatadas pela Secretaria-Geral, o documento foi votado e 
aprovado com 6 abstenções. 
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2) Aprovação do Ato Decisório que altera o nome do programa de pós-graduação em 
Ensino, 
História e Filosofia das Ciências e da Matemática para Ensino e História das Ciências e da 
Matemática. 
Professor Marcelo Zanotello apresentou as motivações para a alteração do nome do programa. 
Professor Gustavo Dalpian complementou a explanação sobre as justificativas. Após 
esclarecimentos, a alteração do nome do programa foi encaminha para votação e aprovada 
com 4 abstenções. 
 
� Professor Gustavo Dalpian solicitou a inversão de pauta do item 6 da Ordem do Dia 
“Criação do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática”, para ser 
tratado na sequência, uma vez que se trata do mesmo demandante, ao que foi aprovado pelo 
Conselho.  
 
3) Criação do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. 
Professor Dalpian esclareceu que esse curso já possui mestrado e que é um dos programas que 
mais formam mestres na UFABC, além de informar que sua criação já passou por todas as 
demais instâncias necessárias. Professor Marcelo Zanotello complementou com as 
informações técnicas sobre o curso. Findas as discussões, encaminhou-se o documento para 
votação. A criação do curso foi aprovada com 2 abstenções.  
 
� Nesse momento professor Klaus assume a presidência. 
 
4) Criação do mestrado em Economia. 
Professor Dalpian informou sobre a tramitação da proposta de criação desse mestrado, cujo 
plano de curso se encontra para deliberação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(ConsEPE). Professora Ana Fava, proponente do curso, relatou os aspectos técnicos da 
proposta. Em discussão surgiram diversos questionamentos e comentários, especialmente no 
tocante à proposta ainda não ter sido deliberada no ConsEPE. Findas as discussões, sugeriu-se 
que o assunto permaneça na Ordem do Dia  e após a deliberação pelo ConsEPE retome-se a 
apreciação do item neste Conselho. Proposta acatada pela Mesa e pela área demandante. 
 
� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na 
continuação da sessão, que acontecerá no dia 19 de abril de 2016, às 14h. 
 

 
 

 


