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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada nos dias 28 de junho 
e 5 de julho 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 explicou que professor José Fernando Queiruga Rey passou por problemas 
de saúde que o impediram de dar continuidade a suas funções como pró-reitor de graduação. Deste 
modo, informou que foram nomeados os professores Paula Ayako Tiba e Leonardo José Steil como 
pró-reitora e pró-reitor adjunto de graduação.  
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. A Comissão responsável por propor estratégias de ação e políticas para o enfrentamento da questão 
de insegurança das mulheres e violência sexual dentro e fora da UFABC apresentou seu relatório 
final ao Conselho. 

 
2. Professora Marcela Sorelli informou sobre a necessidade de aprovação de um projeto de construção 

de um telescópio que deve ser encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP). Acrescentou que o projeto conta com uma reserva técnica institucional para 
utilização, obrigatoriamente, em infraestruturas multiusuárias da Universidade e afirma que a Pró-
Reitoria de Pesquisa (ProPes) elaborara um plano para utilizar a reserva para a manutenção da e 
infraestrutura multiusuário da Central Multiusuário. Não havendo manifestações contrárias, o 
projeto foi considerado autorizado. Professora Marcela passou a palavra à chefe da Assessoria de 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC), Patrícia Guilhermitti, que apresentou o relatório 
anual da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2015. 

 
3. Professor Ronei Miotto relatou incidente ocorrido no dia 7 de junho nos laboratórios 106 e 102 do 

Bloco Delta, no campus São Bernardo do Campo. Agradeceu à Prefeitura Universitária (PU), que 
fora acionada e respondera o chamado prontamente. Questionou a Reitoria, porém, afirmando que o 
mesmo problema ocorreu no ano anterior, quando o prédio ainda se encontrava em período de 
garantia. Em um segundo informe, mencionou uma Comunicação Interna (CI) encaminhada à Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) que relatava o caso de uma 
aluna com deficiência que perdera diversas avaliações. Ressaltou a necessidade de docentes e 
técnicos administrativos realizarem treinamentos para melhor atenderem às pessoas com 
deficiência. Professor Klaus comentou que a questão da inclusão de pessoas com deficiência é 
muito cara para a Instituição. Afirmou que, diversas vezes, foram solicitados ao Ministério da 
Educação (MEC) novos cargos de técnicos administrativos capacitados a lidar com as questões de 
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acessibilidade. Acrescentou que a Divisão de Acessibilidade, no momento, é extremamente 
limitada, uma consequência das vagas que a UFABC possui em seu quadro. Passou a palavra ao 
pró-reitor da ProAP, Gustavo Galati, que se demonstrou satisfeito com a preocupação da 
comunidade, mas entende que o esforço deve ser coletivo. Reconheceu a limitação de recursos e fez 
um apelo aos diretores de Centro para que informassem à ProAP sobre as alocações de docentes às 
turmas de modo que ela pudesse planejar seu auxílio aos docentes em turmas com alunos com 
deficiência. 

 
4. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Vendramini Delcolli, informou ser 

membro da Comissão Julgadora das propostas de criação de novos cursos de licenciatura na 
UFABC e que, durante os trabalhos, foram identificadas falhas procedurais. Solicitou, em vista 
disso, a retirada de pauta do item 6 do Expediente, “Apreciação do edital para abertura de novos 
cursos de graduação na área de Tecnologia da Vida”, até que melhorias no edital sejam realizadas. 
Não havendo representantes da área demandante presentes para acatar a solicitação, professor Klaus 
orientou que a conselheira transmitisse suas preocupações aos proponentes. 

 
5. Professor Mauro realizou quatro informes: i) solicitou que a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 

centralizasse o recebimento e registro de atestados e justificativas de ausência, não mais orientando 
os alunos a conversarem diretamente com os docentes; ii) questionou a ProGrad acerca de como 
seria feita a avaliação dos docentes pelos alunos, uma vez que este é um dos itens que contabilizam 
pontos para promoção e progressão funcional docente; iii) afirmou não haver na Universidade um 
laboratório de tratamento de resíduos químicos, o que pode acarretar em problemas com a 
Vigilância Sanitária. Ressaltou a necessidade de oficinas mecânica e eletrônica, além de uma 
vidraria, que prestassem apoio aos docentes para suas pesquisas e para o ensino; iv) afirmou que há 
quatro anos não é alocado para lecionar a disciplina “Base Experimental das Ciências Naturais”, 
mas pôde observar que ela não apresenta a qualidade desejada, acreditando que deveria ser 
reformulada e v) relatou ter sido encaminhado aos professores um documento informativo acerca 
das normas de segurança dos laboratórios sobre o qual tem reservas quanto às questões de 
desrespeito às hierarquias. A conselheira Maria Isabel afirmou perceber na fala de professor 
desmerecimento ao trabalho das pessoas que são as responsáveis pela organização e adequação dos 
laboratórios didáticos. Acrescentou que a responsabilidade pela organização do espaço e pela 
segurança daqueles que o utilizam é premissa legal do cargo do técnico de laboratório. 

 
6. Professor Dácio solicitou que o item 5 do Expediente, “Autorização para o afastamento do país, 

com ônus para a UFABC, do professor Klaus Werner Capelle, reitor, no período de 05 a 09 de julho 
de 2016, incluindo trânsito, para participar do evento Times Higher Education - Latin America 
Universities Summit, em Bogotá, Colômbia” fosse promovido para o item 6 da Ordem do Dia. Não 
havendo objeções, a ordem da pauta foi alterada. Sugeriu-se, então, a apreciação imediata do item. 
Acatada a sugestão, passou-se à apreciação do item e, após, retornar-se-ia para os Informes dos 
Conselheiros. 
 
Ordem do Dia: 
 
1. Autorização para o afastamento do país, com ônus para a UFABC, do professor Klaus Werner 
Capelle, reitor, no período de 05 a 09 de julho de 2016, incluindo trânsito, para participar do 
evento Times Higher Education - Latin America Universities Summit, em Bogotá, Colômbia. 
Não havendo manifestações, o item foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
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� Retomou-se a sessão de informes.  
 
7. Professor Gustavo Dalpian noticiou a respeito dos cortes de bolsas que a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) havia realizado no início do ano. Informou 
que, após conversas, conseguiu-se reaver grande parte das bolsas. Prosseguiu informando que todos 
os processos seletivos da pós-graduação da UFABC estão sendo realizados por meio do Sistema 
Integrado de Gestão da UFABC (SIG-UFABC). Por fim, relatou que a CAPES disponibilizara, para 
os programas de pós-graduação, os recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), 
destinados ao custeio da participação de estudantes e docentes em eventos e pesquisas de campo. 
Acrescentou que tais recursos estarão disponíveis para a UFABC no mês de julho. 
 

8. A representante dos discentes de graduação, Tatyane Estrela apresentou cinco informes: i) relatou 
um caso de violência física sofrida por um casal homossexual na formatura da UFABC. Informou 
que um aluno beijou seu companheiro na festa e foi agredido por um convidado do outro formando. 
Ressaltou esperar que a gestão da Universidade pensasse em meios para que isso não ocorra 
novamente; ii) relatou que, nos trotes do início do quadrimestre, houve um caso de assédio a uma 
aluna e, após uma amiga questionar o assédio, foi agredida com um soco no rosto. Acrescentou que 
tal tipo de violência costuma se repetir e, para uma solução para o problema, não basta a criação de 
uma comissão para estudar os casos de violência de gênero, mas é necessária a criação de um 
conselho de segurança para que seja atribuída a devida responsabilidade às entidades da UFABC; 
iii) afirmou ter atuado em um projeto de formação docente junto com outras discentes e relatou 
terem sofrido humilhações por parte da docente responsável. Acrescentou ter sido instaurada uma 
comissão de sindicância, porém, após anos do ocorrido, o processo fora arquivado. Ressaltou que 
esse tipo de encaminhamento perpetua a imoralidade e legitima esse tipo de atitude da docente. 
Acrescentou haver, na UFABC, uma cultura que prega que os docentes têm total liberdade para 
agirem da maneira como quiserem e que todas as outras categorias devem abaixar suas cabeças; iv) 
apontou a necessidade de a ProAP criar uma política de comunicação que seja acessível e dialogue 
com a juventude. Isso poderia se dar por meio de mídias sociais e mais abertura ao diálogo. Indagou 
qual o conceito da Pró-Reitoria e seu papel perante a comunidade. Acrescentou ter encaminhado 
diversos e-mails à área sem obtenção de qualquer resposta; v) finalizou, informando haver colegas 
discentes que foram ao ConsUni para tratar de permanência, uma vez que, devido aos cortes nas 
bolsas, há alunos que não mais terão condições de alimentar-se e pagar aluguel. Ressaltou que a 
categoria organizava-se para coletar colchões para ocupar as pró-reitorias. 

 
9. Professor Daniel Pansarelli apresentou três informações: i) a Editora da UFABC publicara um edital 

para recebimento de propostas de publicação de materiais didáticos voltados aos perfis de 
disciplinas da UFABC. Acrescentou ter havido, anteriormente, um edital para recebimento de livros 
de perfil acadêmico de pesquisa; ii) em conjunto com a Agência de Inovação da UFABC, fora 
publicado um edital para interessados em constituir empresas júnior dentro da UFABC. 
Acrescentou tratar-se de uma chamada pública para interessados docentes, discentes e técnicos 
administrativos; iii) finalizou, informando que, no mês de agosto, estarão abertas as inscrições para 
editais de fomento à Extensão e Cultura para ações para o próximo ano. 

 
10. O representante dos técnicos administrativos, Ronny Maciel de Mattos, informou que encaminhara 

ao Conselho uma minuta de recomendação, bem como sua justificativa. Explicou que o objetivo do 
documento era recomendar à SuGePe que cumprisse o disposto na Resolução ConsUni n°13. 
Relatou, ainda, que, momentos antes da reunião, houvera uma conversa com o superintendente de 
gestão de pessoas, intermediada pelo reitor, na qual fora firmado um acordo. Porém, 
posteriormente, foram colocadas exigências que não haviam sido acordadas durante a conversa. 
Não havendo consenso acerca do encaminhamento, propôs-se nova reunião entre as partes, mediada 
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pela Reitoria, de modo que se verificasse o porquê da quebra do acordo. Em não havendo solução, o 
conselheiro poderia trazer o assunto novamente ao crivo do ConsUni.   

 
11. O representante discente de graduação, Wesley Guilherme Alves, relatou sérios problemas de 

acessibilidade em relação aos elevadores da universidade. Relatou episódio vivenciado no prédio 
Alfa 2. Passou a palavra à discente Paloma Breit, que leu um documento a respeito do ocorrido e 
entregou para a Mesa, um ofício com a solicitação de adequações necessárias. Professor Klaus 
prestou esclarecimentos sobre a política de acessibilidade da UFABC e pediu desculpas a Wesley 
pelo ocorrido. Acrescentou que já fora solicitado à Prefeitura Universitária que ligasse os 
elevadores do campus São Bernardo do Campo novamente. 

 
12. O representante discente de graduação, Matheus Ribeiro Cassina, apontou que os problemas em 

relação à ProAP foram citados em diversas ocasiões e solicitou que houvesse mais enfoque nas 
ações institucionais. Professor Klaus apontou que a questão da acessibilidade é bastante complexa e 
exige toda a atenção da Reitoria e de toda a administração, visão corroborada pelo pró-reitor de 
assuntos comunitários e políticas afirmativas, Gustavo Adolfo Galati de Oliveira,  que se colocou à 
disposição dos discentes para debater suas demandas.  

 
� Nesse momento professor Klaus suspendeu a sessão de informes para apreciação dos itens 
2, 3 e 4 da Ordem do Dia, que necessitavam ser deliberados por questões legais de prazo. 
 
Ordem do dia 
 
2. Ratificação do relatório de gestão da FUNDEP 2015. 
3.  Avaliação de desempenho Fundep biênio 2015/2016.  
4. Autorização para recredenciamento da Fundep como fundação de apoio da UFABC.  
O relator, professor Annibal Hetem Junior, leu o parecer da Comissão de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA) acerca dos três itens da pauta. Após esclarecimentos, o assunto foi 
encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 

 
� Retomou-se à sessão de informes.  
 

13.  Professor Edson Pimentel mencionou haver especificidades em turmas com alunos com deficiência 
e sugeriu que houvesse uma troca de informações entre a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e a 
ProAP, de maneira que se listem tais demandas e a informação chegue aos Centros, inclusive, 
constando quais serão as necessidades a serem atendidas. A pró-reitora de graduação, Paula Ayako 
Tiba, informou que essa integração já ocorre e acrescentou que se está trabalhando para alocar as 
aulas dessas turmas em locais de fácil acesso.  

 
14. A representante dos técnicos administrativos, Roberta Kelly Amorim de França, informou haver 

problemas de vazamento de água no prédio da Biblioteca, assim como em outros diversos locais da 
UFABC. Professor Dácio Roberto Matheus informou que já fora solicitado à empresa responsável 
pelas obras o reembolso dos livros danificados. A secretária-geral, Soraya, relembrou que havia 
uma proposta de Moção que fora apresentada pela conselheira na última sessão e cuja discussão 
deveria continuar. Roberta, então, leu o novo documento, destacando as alterações realizadas. 
Alguns conselheiros apontaram não terem profundo conhecimento da proposta, já que o documento 
não fora encaminhado com antecedência. Após esclarecimentos, a área demandante acatou a 
proposta de discutir o assunto na continuação da sessão, entretanto, solicitou a todos os interessados 
que a procurassem para discussões sobre alterações na redação. Solicitou-se que o documento, após 
o recebimento de sugestões, fosse encaminhado aos conselheiros tão logo quanto possível. 
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15.  Professor Márcio Fabiano relembrou que, no dia 22 de março, viera ao Conselho para informar que, 

devido aos cortes orçamentários o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
corria o risco de não ter continuidade. Entretanto, informou que a nova direção da CAPES revogara 
a Portaria que descaracterizava o Programa. Desse modo, anunciou que PIBID permaneceria como 
anteriormente. 

 
16.  A representante dos técnicos administrativos e servidora lotada na ProAP, Clarissa de Franco, 

apontou que a ProAP fora citada negativamente em diversos momentos da reunião, entretanto, 
ressaltou que os assuntos tratados são bastante complexos e delicados. Salientou que, por meio da 
ProAP, são realizadas ações voltadas à saúde física e psicológica da comunidade universitária, 
assim como tantos outros assuntos de interesse de todos os servidores e alunos. Concordou que 
críticas devam ser feitas e problemas apontados. Entretanto, ressaltou haver empenho, esforço e 
conquistas da área. Solicitou, ainda, que as críticas fossem acompanhadas de propostas de melhorias 
nos processos. Professor Klaus corroborou as colocações da conselheira e acrescentou haver um 
constante trabalho em busca de aprimoramento. 

 
17.  A representante discente de graduação, Tatyane Estrela, passou a palavra ao discente Carlos 

Eduardo Machado, que informou que sua presença e de alguns discentes naquela reunião tivera o 
intuito de solicitar que o item 5 da Ordem do Dia, “Proposta orçamentária 2017”, não fosse 
deliberado naquela data, uma vez que, em dois dias, haveria um encontro entre discentes e Reitoria 
para tratar do orçamento da UFABC de 2016. Professor Klaus informou que já tinha conhecimento 
de que esse assunto não seria deliberado naquela reunião, por conta do teor e da quantidade de 
assuntos que o antecediam na pauta. 

 
Ordem do dia 

 
5. Ata da I sessão ordinária de 2015, realizada nos dias 22 e 29 de março, 19 de abril e 3 de 
maio de 2016.  
Após solicitações de correções ortográficas, o documento foi encaminhado para votação e aprovado 
com 2 abstenções.. 

 
� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na 
continuação desta sessão prevista para o dia 5 de julho de 2016, às 14h. 
 
Continuação da II sessão ordinária de 2016 – 5 de julho de 2016 
 
� Professor Klaus relembrou haver assuntos pendentes da última reunião. Ressaltou, porém, 
a urgência da aprovação da Proposta Orçamentária 2017. Desse modo, informou que passaria à 
discussão do item e, então, retornaria às pendências. 
 
Ordem do dia 

 
1. Proposta orçamentária 2017. 
Professor Júlio Francisco Blumetti Facó leu o parecer da CANOA, favorável à aprovação do item. 
Passou a palavra à secretária-geral, Soraya, que leu a Moção de Preocupação relacionada ao tema, 
proposta pela referida Comissão. Em discussão, houve questionamentos, esclarecimentos e 
sugestões acerca dos procedimentos operacionais de elaboração da Proposta Orçamentária. Não 
havendo sugestões de alteração, a proposta orçamentária foi encaminhado para votação e aprovado 



 

6 

 

com 27 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. Em seguida, encaminhou-se a proposta de 
Moção de Preocupação para votação, sendo ela aprovada com 27 votos favoráveis e 4 abstenções.  
 
� Finda a apreciação da Proposta Orçamentária 2017, retornou-se aos assuntos pendentes 
da reunião anterior, ainda oriundos do momento dos Informes dos Conselheiros. 
 

1. A representante suplente dos técnicos administrativos, Patrícia Guilhermitti Pereira, retomou o 
assunto apresentado na última reunião, solicitando que a SuGePe revisasse seus procedimentos e 
regularizasse os pagamentos atrasados aos servidores. Após discussões, esclarecimentos e propostas 
de alteração, acordou-se que deveria ser a votada uma Recomendação para que a SuGePe realizasse 
a revisão da Resolução ConsUni n°13. Em votação, a Recomendação foi aprovada com 1 voto 
contrário. Em seguida, deliberou-se acerca da questão dos pagamentos atrasados. Após discussões, 
professor André Eterovic propôs que o assunto fosse retirado de pauta, proposta foi secundada. A 
área demandante, então, apresentou uma nova redação para a Recomendação. Em votação, a 
proposta da área demandante foi aprovada com 1 voto contrário e 5 abstenções.  
 

2. Professora Paula Ayako Tiba passou a palavra para a coordenadora dos Laboratórios Didáticos 
Úmidos, Danielle Gonzales, que leu o comunicado elaborado pela Coordenação de Laboratórios 
Didáticos (CLD) em resposta a um informe realizado na reunião anterior que mencionava os 
servidores TA dessa área. Finda a leitura, professora Paula comprometeu-se a rever os 
procedimentos relativos aos laboratórios didáticos e divulgá-los à comunidade. 

 
� Considerando a ausência dos demandantes do item “Minuta de resolução que revoga e 
substitui a Resolução ConsUni nº 116, que aprovou a reestruturação e alteração do nome do 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para Agência de Inovação da UFABC” em virtude 
participação em evento científico, passou-se ao item seguinte da pauta. 
 

3. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Vendramini Delcolli alertou a Mesa de 
que havia mais um item pendente da última reunião a ser discutido, a proposta de Moção de 
Repúdio ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016 e à Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 241/2016. Como ambas as servidoras proponentes do item, Roberta Kelly e Marta Oliveira 
Rodrigues encontravam-se em período de férias, designaram o servidor Leonardo Lira Lima para 
apresentar o tema. Após apresentação, diversos conselheiros afirmaram não se sentirem 
confortáveis em deliberar por não conhecerem o tema profundamente. Houve duas propostas de 
encaminhamento: 1) revisão do texto para deliberação na próxima reunião e 2) retirada de pauta. 
Em votação, a proposta “1” foi aprovada com 17 votos favoráveis, 5 votos favoráveis à proposta 
“2” e 5 abstenções. Os professores Mauro Coelho dos Santos e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz 
Junior comprometeram-se a contribuir com melhorias à proposta.  
 
� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na 
continuação da sessão, com data a ser agendada e informada pela Secretaria-Geral 
posteriormente. 
 


