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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 
28 de março 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 Dácio Roberto Matheus deu boas-vindas aos conselheiros eleitos e passou a palavra 
à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que elencou os nomes que compõem as chapas, para 
posse. Então, professor Dácio agradeceu a todos e desejou bons trabalhos à nova gestão. 

 
2. Justificou a ausência de professor Klaus Capelle, que se encontrava em período de férias. No 

ensejo, convidou o professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 
  
3. Soraya informou a necessidade de indicação de nomes para compor as comissões assessoras 

do ConsUni. Foram feitas indicações para a Comissão de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA), Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério 
Superior da UFABC e Comissão de Relações Internacionais (CRI).  
 

4. Professor Dácio registrou os votos de congratulações que a Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul enviou à UFABC pelo lançamento da incubadora de projetos. 

  
5. Por fim, solicitou a passagem do item 1 do Expediente para a Ordem do Dia, para apreciação 

logo após a ata, justificando não haver prazo para apreciação na próxima reunião. Não 
havendo manifestações, a solicitação foi considerada aprovada, passando a ser o segundo item 
da Ordem do Dia.  
 
Informes dos conselheiros: 
 

1. Professora Paula Ayako Tiba deu boas-vindas aos novos conselheiros e leu a Moção de 
Preocupação com a redução do número de monitores de graduação para o ano de 2017, 
aprovada pela Comissão de Graduação (CG) em 16 de fevereiro de 2017. Professor Dácio 
complementou que o documento apresentado também foi objeto de discussão no Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) e na CANOA, o que resultou na criação de um 
Grupo de Trabalho para estudos sobre o assunto. 

 
2. A representante suplente dos técnicos administrativos, Patrícia Guilhermitti Pereira, 

apresentou o Relatório da Comissão Permanente de Convênios (CPCo). 
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3. Professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos informou sobre a Reserva Técnica da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) relacionada ao projeto GMT, 
salientando que a prestação de contas do projeto FAPESP 2011/51680-6 fora aprovada.  
 

4. O representante dos técnicos administrativos, Leonardo Lira Lima, passou a palavra à sua 
suplente, Renata Silva, representante do coletivo de mulheres que organizaram a Semana de 
Lutas das Mulheres na UFABC. Ela explanou sobre os eventos ocorridos, além de apresentar 
um vídeo sobre o tema. Leu, ainda, uma carta relatando manifestações machistas que 
ocorreram, dentre elas a destruição da exposição “O Machismo de TODO Dia”, por parte de 
servidor docente da Universidade. Ainda, propôs uma Moção de Repúdio ao machismo na 
UFABC, que foi secundada e aprovada por unanimidade. Após manifestações, foi proposto 
que o ConsUni encaminhasse a denúncia para as instâncias adequadas para apuração dos fatos 
e tomada de providências. Professor Dácio informou que a Reitoria encaminharia a denúncia 
à Corregedoria-Seccional da UFABC para apuração, o que foi aprovado por unanimidade. 
Ainda em discussão, foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho para estudar a criação 
de políticas institucionais de gênero, para apresentação de um relatório na última sessão do 
ConsUni de 2017. Secundada, a proposta foi encaminhada para votação e aprovada por 
unanimidade. 

  
5. O representante dos discentes de graduação, Bruno da Rocha Rodrigues Costa, informou que 

41 alunos de graduação ficaram sem bolsas auxílio por falha de comunicação da Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP). Afirmou que os discentes sequer 
foram informados que não mais receberiam as bolsas. Professor Fernando Costa Mattos, 
esclareceu que houve comunicação mais ampla que nos anos anteriores e que ela vem sendo 
aprimorada cada vez mais. Ainda, registrou que o trabalho da equipe responsável pela Seção 
de Bolsas e Auxílios é muito eficiente, porém não há como entrar em contato com cada aluno 
pessoalmente.  
 

6. Professor Roberto Venegeroles Nascimento, leu email a pedido do professor Vladimir 
Perchine, informando que na reunião do dia 6 de dezembro, sentira-se agredido verbalmente 
por um dos discentes que tiveram fala na ocasião.  
 

7. O representante dos técnicos administrativos, Ronny Maciel de Mattos, relatou que a 
Resolução ConsUni nº 146, que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da 
UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema televisivo interno, não 
estava sendo respeitada e solicitou seu cumprimento a partir da continuação daquela sessão. A 
chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane de Oliveira Alves, esclareceu que, à época, fora 
criado um Grupo de Trabalho para tratar do assunto, que, após análise, optou por utilizar um 
Edital do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) para obtenção de 
equipamentos de audiovisual, de modo a não se utilizar os recursos da Universidade. 
Informou que o andamento desse Edital será verificado junto ao Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI).  

 
8. O representante discente de graduação, João Gabriel Coelho, passou a palavra à discente 

Tatyane Estrela que relatou sobre sua gestão no ConsUni e ressaltou aos discentes que eles 
representam todos os alunos da Universidade. Comentou que fora solicitado à ProAP que 
apresentasse um relatório que até o momento não ocorreu. Repudiou a atitude de conselheiros 
e ex-conselheiros por falas e/ou atos de perseguição e/ou machismo. 
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9. O representante dos técnicos administrativos, Leonardo, informou que fora entregue aos 

conselheiros uma nota sobre a paridade, e passou a palavra ao técnico administrativo Silas 
Justiniano Veiga da Silva, que explicou a importância da paridade a todos os membros da 
comunidade acadêmica. No ensejo, convidou todos a participar das discussões sobre o 
assunto.  
 

10. Professor Ronei Miotto, complementou a solicitação da discente Tatyane Estrela, 
esclarecendo que o relatório citado é o Planejamento Estratégico da ProAP, cuja apresentação 
a este Conselho fora aprovada. Professor Fernando Mattos, relembrou estar em pauta a 
criação da Comissão Permanente de Acessibilidade (COPA), que será responsável pela 
apresentação do relatório em questão.  
 
Ordem do Dia: 
 
1. Ata da IV sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 6 de dezembro de 2016 e 7 e 21 
de fevereiro de 2017. 
Após comentários e esclarecimentos, o documento, sem modificações, foi encaminhado para 
votação e aprovado com 15 abstenções. 
 
2. Minuta de ato decisório que autoriza o afastamento do país, com ônus para a UFABC, 
do professor Klaus Werner Capelle, reitor, no período de 05 a 17 de junho de 2017, incluindo 
trânsito, para participar do evento The 2017 Transnational University Leaders Council, em 
Hamburgo, Alemanha, e visitar as universidades da Aliança Universitária do Ruhr (UA 
Ruhr). 
Professor Dácio apresentou o documento. Não havendo manifestações, ele foi encaminhado 
para votação e aprovado por unanimidade. 
 
3. Relatório de Gestão 2016. 
Professor Júlio Francisco Blumetti Facó apresentou parecer da CANOA. Em discussão, foram 
realizados questionamentos, os quais foram esclarecidos pelo relator e pelo professor Vitor 
Marchetti, e sugestões para os próximos anos, as quais foram acatadas. Em votação, o 
documento foi aprovado por unanimidade. 
 
4. Proposta de distribuição de 40 vagas para docentes aos Centros da UFABC. 
Professora Paula Ayako Tiba relatou o item que, após discussões, foi aprovado por 
unanimidade. Em meio às discussões, realizaram-se duas propostas: a) recomendação ao 
ConsEPE de criação de um Grupo de Trabalho para discutir a determinação de fluxos e 
processo de alocação de disciplinas, a revisão da Resolução ConsEPE nº100 e os espaços 
físicos para alocação dos novos docentes. Em votação, a proposta de recomendação é 
aprovada por unanimidade; b) recomendação à Comissão de Vagas de criação de um Grupo 
de Trabalho intercentros que trate das questões de Gênero na UFABC e discuta estratégias 
para aumentar a participação das mulheres nos três Centros da Universidade. Em votação, 
ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 
 

�   Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados 
na continuação da sessão, prevista para o dia 4 de abril de 2017, às 14h.  


