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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 
27 de junho de 2017, 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 registrou que o aluno de doutorado do programa de Evolução e 
Diversidade, João Marcelo Silva, vencera a competição internacional de divulgação e 
comunicação científica PanGea. Professor Alexandre Kihara complementou, informando o 
nome do projeto vencedor “O papel do compartimento vegetal na dinâmica de metais em 
estuários e sua influência na preferência alimentar de consumidores primários”.  
 

2. Informou, ainda, sobre o início gradual das atividades do Bloco L, no campus Santo André. 
Acrescentou já estarem em funcionamento uma copiadora e papelaria e um posto de 
atendimento do banco Bradesco. Destacou que, em breve, o espaço da lanchonete passaria a 
ser utilizado pelo Restaurante Universitário e ela passaria a atender, também, no Bloco L. 
Reforçou a importância dos aluguéis dos espaços pagos pelas empresas ganhadoras das 
licitações para a UFABC. 
 

3. Passou a palavra para a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que comunicou a realização de uma 
reunião extraordinária do ConsUni no dia 4 de julho, e, por esse motivo, o calendário fora 
reformulado, sendo a continuação da sessão transferida para o dia 18 de julho.  Informou, 
ainda, que seria encaminhado um e-mail aos conselheiros solicitando indicações para a 
composição das Comissões Eleitoral (para a composição da lista tríplice para reitor e vice-
reitor) e Organizadora da Pesquisa de Opinião (para a consulta não vinculante à comunidade). 
Ainda, será encaminhado outro e-mail solicitando indicações para representante da 
comunidade civil, uma vez que o mandato da conselheira Maria Elisa Ravagnani Gonçalves 
Ramos se encerrará em setembro, sendo necessária a escolha ainda naquela sessão.  

Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Vitor Marchetti informou que fora realizada, no dia 8 de junho, a II sessão ordinária 
da Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). Naquela 
reunião fora apresentado o relatório parcial de execução orçamentária conforme dispõe a 
Resolução ConsUni nº 176, de 2017, que institui as normas para a criação da Diretriz 
Orçamentária anual como parâmetro para o planejamento e execução orçamentária da 
UFABC. Acrescentou que o relatório encontra-se disponível nas páginas da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) e da CANOA. No ensejo, informou 
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que fora realizada uma audiência pública sobre o orçamento da Universidade no dia 14 de 
junho no campus Santo André, onde fora apresentado o Boletim Orçamentário de Execução 
de 2016, que também está disponível na página da ProPlaDI. 
 

2. Professora Marcela Sorelli informou que foram aprovados pela Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) o relatório científico e a prestação de contas do 
projeto “Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC”, referente à Reserva Técnica 
de  Infraestrutura Institucional para Pesquisa (RTI) do projeto interinstitucional 
FAPESP  2015/13731-9 (projeto GMT). No ensejo, solicitou a promoção do item 4 do 
Expediente “Projeto RTI – GMT2018 FAPESP, para uso dos recursos de 2017” à Ordem do 
Dia, preferencialmente logo após as atas, justificando a urgência do assunto. A proposta foi 
secundada e a Mesa acatou a sugestão passando o item a ser 3º da Ordem do Dia. 
 

3. Professor Rodrigo Cunha refletiu que a escolha do próximo reitor da UFABC é um assunto 
muito importante e que causa preocupação da comunidade como um todo. Nessa direção, 
solicitou que a comunidade tenha parcimônia para não exacerbar a polarização de 
posicionamentos, não colocando a Instituição, principalmente quando se utilizam de 
inverdades.  
 

4. Professor Ronei Miotto solicitou esclarecimento por parte da Reitoria e da Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) acerca de uma reclamação sobre o 
barulho no piso térreo do Bloco A, em Santo André. Informou que a Direção do Centro de 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) também recebera inúmeras solicitações de docentes 
sobre essa questão e sugestões para alteração do local dessas atividades. Professor Klaus 
esclareceu que a Reitoria estava ciente do ocorrido e manifestou sua preocupação, uma vez 
que essas atividades fazem parte da vida da comunidade no campus, mas não podem 
atrapalhar as demais atividades. Mencionou que já solicitou um estudo em conjunto com a 
ProAP e a Prefeitura Universitária para verificação de locais mais adequados. Comentou que 
talvez fosse o caso de haver uma revisão da Resolução ConsUni nº 142, que regulamenta as 
condições para realização de eventos comunitários sem consumo de bebidas alcoólicas nos 
campi da UFABC. Professor Fernando Mattos concordou que o piso térreo do Bloco A não é 
o local adequado para essas atividades, mas afirmou que a perspectiva de entrega do ginásio 
era breve, possibilitando, assim, a solução do problema. Informou que a reclamação fora 
acerca do evento lançamento da formatura, realizado conjuntamente pela Comissão de 
Formatura e pela empresa que realizará a festa. Afirmou que a Resolução ConsUni nº 142, 
fora observada, porém, as questões referentes ao horário e ao barulho não foram cumpridas, o 
que já está sendo apurado para ser corrigido.  
 

5. Professor Cedric Leão retomou o assunto anterior e citou um caso em que participava de uma 
banca de qualificação de doutorado no Bloco B e, na sala ao lado, ocorria uma aula de teatro. 
Afirmou que, mesmo após conversas, não houve acordo para diminuição do ruído. 
Questionou sobre possível regulamentação para esse tipo de questão. Professor Klaus 
informou que, atualmente, não há regulamentação, mas que isso poderia ser estudado. 
Mencionou, ainda, que as relações de vizinhanças dentro da Universidade são sempre muito 
delicadas e, mesmo colocando-se diretrizes, orientações ou até regras fixas, os problemas não 
seriam resolvidos se as pessoas não usassem o bom senso e o respeito ao próximo.  
 

6. Professor Daniel Pansarelli registrou que a UFABC assumira, em maio de 2017, a presidência 
do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX). Ressaltou ser um 
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reconhecimento do trabalho da UFABC no campo da Extensão, colocando a Universidade 
como protagonista no diálogo com outros órgãos governamentais.   
 
Ordem do Dia 
 
1. Ata da I sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 28 de março, 4 e 18 de abril, 2 de 
maio e 1º de junho de 2017. 
A secretária-geral, Soraya, apresentou o documento e as alterações solicitadas anteriormente à 
reunião, que foram acatadas. Não havendo outras manifestações, a ata foi encaminhada para 
votação, com as alterações mencionadas e aprovada com 4 abstenções.  
 
2. Ata da I sessão conjunta de 2017, realizada no dia 25 de abril de 2017. 
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado por 
unanimidade.  
 
3. Projeto RTI – GMT2018 FAPESP, para uso dos recursos de 2017. 
Professor Herculano Martinho apresentou o assunto e, não havendo discussões, o item foi 
encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 
4. Revisão do Regimento da Comissão Própria de Avaliação. 
A relatora, Maria Isabel Vendramini Delcolli, relatou o assunto e realizou propostas de 
alteração, as quais foram acatadas pela área demandante. Após discussões em que foram 
realizadas outras propostas, o documento com alterações foi encaminhado para votação e 
aprovado por unanimidade.  
 
5. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 141, que aprova a lotação das candidatas 
aprovadas em concursos para atender as demandas por docentes com atuação em Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Educação Inclusiva, de acordo com a alínea ‘d’ do Art. 2º da 
Resolução ConsUni nº 174. 
A secretária-geral, Soraya, apresentou o documento e, não havendo manifestações, o Ato 
Decisório ConsUni nº 141 foi votado e homologado, com 1 abstenção.  
 
6. Minuta de Resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI), revoga e 
substitui a Resolução ConsUni nº 164 de 02/08/2016. 
O assessor de relações internacionais, professor Carlos Alberto Kamienski, relatou o assunto 
e, em discussão, foram realizadas propostas de alteração, dentre as quais algumas foram 
acatadas pelo demandante. Após comprometimento da área demandante de levar as questões 
não acatadas ao crivo da Comissão de Relações Internacionais (CRI) e, conforme 
encaminhamento da referida Comissão, apresentar novos documentos ao ConsUni em sua III 
sessão ordinária. O documento com as propostas acatadas foi, então, encaminhado para 
votação e aprovado com 1 voto contrário e 2 abstenções.  
 
7. Criação do Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e Violência”. 
Relataram o item os professores Daniel Pansarelli e Maria Gabriela Marinho. Após 
discussões, o item foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  
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Expediente 
 
1. Minuta de resolução que define as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da 
UFABC exercidas pelos docentes para subsidiar o estabelecimento de políticas e ações de 
desenvolvimento institucional. 
O vice-reitor, professor Dácio Roberto Matheus, relatou o item, explicando as circunstâncias 
que motivaram a elaboração da proposta, bem como o histórico das discussões. Após 
discussões e propostas de alteração, acordou-se que o item comporá a Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária.  
 
 

�    Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados 
na continuação da sessão, prevista para o dia 18 de julho de 2017, às 14h.  


