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Síntese das deliberações referentes aos assuntos remanescentes da pauta da II sessão ordinária 

do Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC (UFABC), 

discutidos em sua continuação, realizada no dia 18 de julho de 2017, às 14h, na Sala dos 

Conselhos, no 1º andar, da Torre I, do Bloco A, da UFABC, sita à Av. dos Estados, 5001, 

Santa Terezinha, Santo André. 

  

    Professor Dácio Matheus justificou a ausência do professor Klaus Capelle, que se 

encontrava em Belo Horizonte, para participar da 69ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocorria na Universidade Federal de 

Minas Gerais. No ensejo, convidou professora Paula Homem de Mello para compor a Mesa. 

 

    Professor Giorgio Romano Schutte solicitou Questão de Ordem para apresentar 

uma proposta de Moção de Preocupação com ações atualmente em curso e que desrespeitam 

frontalmente a autonomia universitária das universidades públicas brasileiras, ao que o 

Conselho acatou discutir. Em discussão, sugeriu-se à alteração do título do documento para 

“Moção de Apoio à Autonomia Universitária”. Acatada a sugestão e não havendo mais 

propostas, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 

 

    A secretária-geral, Soraya Cordeiro, lembrou que para essa continuação, o 

Conselho deliberaria sobre a escolha do novo representante da comunidade civil, uma vez 

que o mandato da conselheira Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos encerrar-se-ia no 

dia 29 de setembro. Professor Luis Paulo Barbour Scott informou que o candidato Deivison 

Mendes Faustino abrira mão de sua candidatura por motivos pessoais. Realizaram-se, então, 

as apresentações dos demais candidatos: Helio Dias, Maria do Carmo Romeiro, Maria Elisa 

Ravagnani Gonçalves Ramos e Rodolfo Fernandes More. Em apuração da votação secreta, 

verificaram-se 4 votos para Helio Dias, 8 votos para Maria do Carmo Romeiro e 16 votos 

para Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, que, portanto, foi reconduzida para a 

representação da comunidade civil para mais um mandato. 

 

    Soraya Cordeiro lembrou ser necessária, também, a escolha do presidente da 

Comissão Organizadora responsável pela realização da pesquisa de opinião não vinculante 

para reitor e vice-reitor. Aberta a palavra, foram indicados Henrique de Abreu Piccolo, 

técnico administrativo indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades 

Federais do ABC (SinTUFABC), Jerônimo Cordoni Pellegrini, docente do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) indicado pelo ConsUni e José Carlos da 

Silva, técnico administrativo indicado pelo ConsUni. Passou-se, então, à votação, em que se 

decidiu pela presidência do professor Jerônimo Cordoni Pellegrini, com 22 votos, 2 votos 

para José Carlos da Silva, 1 voto para Henrique de Abreu Piccolo e 3 abstenções. 
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Expediente 

 

1. Minuta de Resolução que dispõe sobre a reserva de vagas para refugiados. 

O pró-reitor adjunto de assuntos comunitários e políticas afirmativas, Sílvio Wenceslau Alves 

da Silva, passou a palavra para professor José Blanes Sala, que apresentou a proposta. Em 

discussão, foram realizados diversos questionamentos, os quais foram esclarecidos pela área 

demandante, e propostas. Foi, então, solicitada a promoção do item para a Ordem do Dia, que 

foi aprovada, com 2 votos contrários. Após discussões e novas propostas, o documento, com 

alterações, foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 

 

2. Minuta de resolução que institui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. 

Professor Alexandre Hiroaki Kihara apresentou a proposta. Em discussão e após a realização 

de uma proposta interrompeu-se a discussão do assunto para uma Questão de Ordem.  

 

   Professor Roberto Venegeroles Nascimento afirmou que vinha sendo 

constantemente difamado por conselheiros discentes do ConsUni em redes sociais. Explicou 

que, em reunião anterior, a conselheira Isis Mustafá de Assis mencionara seu nome e de 

outros dois docentes, afirmando que deveriam “tomar vergonha na cara”, pois teriam votado 

contra a pesquisa de opinião para a escolha de reitor e vice-reitor, o que alegou ser 

informação falsa. Acrescentou que, naquele momento, o conselheiro Max Mario Fuhlendorf 

havia postado na página da UFABC no Facebook outra mentira a seu respeito, afirmando 

que havia proposto a inclusão de um artigo, na Resolução que dispõe sobre a reserva de 

vagas para refugiados, que proibiria alunos refugiados de qualquer manifestação política. 

Após leitura da postagem, o conselheiro Max Fuhlendorf explicou que a postagem não se 

referia ao professor Roberto e que, inclusive, em resposta a uma pergunta de outro discente 

havia publicado o nome do docente a quem a postagem se referia. Professor Dácio Matheus 

informou que a manifestação seria registrada e solicitou que os conselheiros mantivessem o 

bom relacionamento e o bom trato entre si.  

 

  Findas as discussões acerca da Questão de Ordem, verificou-se o término do 

quórum. Professor Dácio Matheus declarou terminada a sessão, transferindo a discussão do 

item 2 do Expediente, “Minuta de resolução que institui a Comissão de Aperfeiçoamento e 

Especialização”, para a III sessão ordinária do ConsUni, a ser realizada em 3 de outubro de 

2017. 

 

  


