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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 2ª parte da IV sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2012, às 14h, na 
sala  S312-1, 3º andar, Torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. 
dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes do Reitor: 

Professor Helio Waldman recordou que, na primeira parte desta sessão, decidiu-se suspender a 
deliberação para preenchimento da vacância do representante da comunidade civil, a fim de 
proporcionar mais tempo aos Conselheiros para indicarem nomes, dado o equívoco à ocasião, que 
previa o fim do referido mandato em maio de 2012, sendo o correto, em maio de 2013. Nesse 
intervalo, a Secretaria Geral recebera a indicação, por parte da Conselheira Fátima Crhistine da 
Silva, da senhora Josiene Francisco da Silva, que atua como secretária de planejamento urbano do 
município de Mauá e assessora regional do prefeito de Mauá no Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC. A indicação foi aprovada por unanimidade e, no ensejo, professor Waldman opinou 
que a presença da nova representante será um interessante fator de aproximação da UFABC com o 
município de Mauá, dado o planejamento do Ministério da Educação (MEC) para a criação de um 
novo câmpus da UFABC nessa cidade.  

 

Informes dos Conselheiros: (não houve) 

Ordem do Dia 

1. Minuta de Resolução de criação do Comitê Estratégico de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (CETIC) 
Professor Guiou Kobayashi discorreu acerca do histórico da proposta, destacando importância 
que o CETIC terá na coordenação das ações referentes a aquisições, políticas de uso e 
regulamentações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da UFABC, bem 
como na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Encaminhou 
algumas sugestões de alteração na minuta, entre elas, a participação em reuniões, sem direito a 
voto, de um dos representantes dos Grupos de Trabalho, Comissões ou Comitês que atuem na 
área de TIC na UFABC. À ocasião, discutiu-se a possibilidade do aumento da representação 
de técnicos administrativos e a inclusão de representantes das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-
Graduação, sendo deliberado manter-se a composição original. O documento, com as 
alterações do relator, foi aprovado por 24 votos favoráveis, 1 contrário e 4 abstenções. 

 
2. Recurso ao indeferimento quanto à redução de jornada de trabalho dos assistentes sociais. 

Antes de passar a palavra à relatora do assunto, professor Waldman deu ciência a todos acerca 
da publicação, em 22 de fevereiro de 2012, da Portaria nº 97, de 17 de fevereiro de 2012, na 
qual consta um Anexo que excluiu o cargo de Assistente Social dos cargos aos quais era 
facultada a redução de jornada de trabalho. Sugeriu que o assunto fosse retirado de pauta para 
que passasse por nova análise. Dentre as manifestações que se sucederam, professor Alexsandre 
Figueiredo Lago solicitou novo parecer da Procuradoria Jurídica acerca da matéria; houve, 
ainda, a recomendação, por parte do representante técnico administrativo Marcelo Breganhola, 
da criação de um Grupo de Trabalho que estudará a questão da redução da jornada de trabalho, 
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não apenas das assistentes sociais, mas também do corpo técnico administrativo como um todo. 
Após manifestações de apoio à causa das assistentes sociais por parte de alguns Conselheiros, 
professor Waldman encaminhou para votação a retirada de pauta do assunto, enfatizando o 
intuito de que haja maior embasamento diante das novas circunstâncias. Aprovada com dois 
votos contrários. Em seguida, consultou o Conselho quanto à aprovação da Recomendação. 
Aprovada por unanimidade. 
 

3. Homologação do Ato Decisório nº 45 - Calendário ConsUni 2012, aprovado ad referendum*  
A secretária geral, Soraya Cordeiro, explicou que houve a necessidade de aprovação ad 
referendum pelo fato de o assunto não ter sido contemplado no início dessa sessão. Dada a 
necessidade de planejamento de agenda dos conselheiros, a Secretaria Geral considerou 
importante a prévia aprovação e publicação. Complementou, informando que com relação à 
escolha das datas, foram observadas as das sessões do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
e as dos calendários acadêmico e administrativo, para que não houvesse conflitos. Não houve 
discussões e a aprovação ocorreu por unanimidade. 

 
4. Alteração do anexo da Resolução ConsUni nº 47. 

Professor Derval Rosa explicou que, com a criação nos bacharelados em Neurociência, 
Planejamento do Território e Relações Internacionais, o referido Anexo deve ser atualizado. 
Além disso, ressaltou que onde se lia “Bioengenharia” que se lesse “Engenharia Biomédica”. 
Reiterou que onde se lia “diurno”, dever-se-ia ler “matutino”. Seguiu-se debate acerca do turno 
das disciplinas, ao que o professor Derval elucidou a necessidade de formalização do 
documento. Sugeriu-se que os cursos constassem em ordem alfabética na lista do Anexo. 
Proposta acatada pela área demandante. À solicitação de alteração na Resolução ConsUni nº 47, 
professor Derval esclareceu que a Comissão de Graduação está trabalhando na revisão desse 
documento, conforme anunciado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pela Pró-Reitoria 
de Graduação. Após votação, o Anexo, com as referidas alterações, foi aprovado por 
unanimidade.  
 
 

Expediente 
 
1. Regimento Interno do Conselho do CCNH – ConCCNH. 

Professor Waldman sugeriu a retirada do assunto de pauta para prévia apreciação da 
Procuradoria Jurídica, em razão do ocorrido com o Regimento Interno do Conselho do CECS, 
cuja aprovação se dera sob a condição de análise por parte da CLN ConsUni e esta, por sua vez, 
solicitara, à ocasião, respaldo jurídico antes de qualquer manifestação. Em virtude dessa 
situação, sugeriu também que as CLNs do ConsUni e do ConsEPE  fossem convocadas, com a 
participação da Procuradoria Jurídica, para analisarem suas competências e sugerirem possíveis 
alterações no atual trâmite desses documentos, visando a melhoria no fluxo do processo como 
um todo. Professor Dalpian, presente àquela ocasião e na qualidade de presidente de ambas as 
câmaras, explicou que tal recomendação ocorrera justamente pelo fato de os membros não 
possuírem análise jurídica adequada para avaliar documentos de tamanha complexidade como 
tais regimentos. Dessa forma, professor Arnaldo acatou a sugestão de retirada de pauta e 
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concordou com a manutenção do documento no Expediente desse Conselho, assim que houver 
um parecer da Procuradoria Jurídica. 

 
2. Criação do curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade. 

Professor Roberto Serra, em substituição ao professor Carlos Kamienski, informou que o curso 
já fora apreciado no Expediente do ConsEPE e considerou a importância de um novo curso de 
pós-graduação na UFABC. Ponderou, dentre outros aspectos, a quantidade de professores 
envolvidos no projeto, a produção científica e a maturidade acadêmica desses. Ressaltou ainda 
que a criação do curso acarretará impacto baixo na carga didática dos docentes e que as 
questões acadêmicas já foram aprovadas em outras esferas da UFABC. Após discussões, 
acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. 

 
3. Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes 

da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4). 
Professor Waldman explicou que o Grupo de Trabalho responsável pelo documento fora 
presidido pelo professor Dácio Roberto Matheus, que se encontra em afastamento oficial. 
Propôs a retirada de pauta, para retorno como 1º item do Expediente na próxima sessão. 
Sugestão acatada por aclamação. 
 

 


