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Ata da sessão extraordinária nº 04/2016 – CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da quarta sessão extraordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas 2 

do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis, na sala 312-3 da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André. 4 

A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 5 

UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Paula Homem de 6 

Mello, os representantes docentes Danilo da Cruz Centeno, Marcos de Abreu Avila, Adriano R. 7 

V. Benvenho e Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., a representante técnico-administrativa Natasha 8 

Ramos Morare e Convidados: Vitor Marchetti, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento 9 

Institucional; Breno Moura e Marcelo Pires docentes do CCNH. Ausentes: Alysson Fabio 10 

Ferrari, Fernando Luiz Cassio Silva, Leonardo A. Barbosa, Marcelo Augusto Christoffolete e 11 

Rodrigo Luiz O. R. Cunha. Os representantes docentes Dalmo Mandelli e Renato Rodrigues 12 

Kinouchi tiveram ausências justificadas. Não votantes: Renato da Silva Correa, secretário do 13 

ConsCCNH. Às catorze horas e dez minutos Ronei abriu a sessão, agradecendo a participação do 14 

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Vitor Marchetti, e passando-lhe a 15 

palavra. Ordem do Dia: 1. Orçamento 2017: Vitor apresentou a situação do orçamento da 16 

UFABC de 2016 e a previsão orçamentária da UFABC para o ano de 2017, esclarecendo dúvidas 17 

apresentadas pelos participantes. Explanou sobre o cenário de cortes orçamentários. Apresentou 18 

números e explicou o processo que ocorrerá de tomada de decisão participativa. Enfatizou que 19 

todas as áreas serão impactadas e o funcionamento normal da universidade será afetado. 20 

Explicou como funciona o processo de previsão e execução orçamentária. Apresentou a evolução 21 

do orçamento da UFABC e os cenários possíveis para 2017. Enfatizou a necessidade de se adotar 22 

medidas de economia dos gastos, diante dos cenários apresentados. Explicou a decisão de 23 

centralizar os recursos de investimento. Apresentou as estimativas de despesas de custeio para o 24 

ano de 2017, a qual excede o orçamento previsto, e que por conta deste fato será necessário fazer 25 

ajustes. Informou que toda a comunidade está sendo convidada para a discussão sobre quais 26 

ações poderão ser feitas para economizar e manter o funcionamento da universidade. Apresentou 27 

propostas de medidas de economia como a readequação do serviço de transportes da 28 

Universidade entre os campus e os terminais de transporte público e o acesso controlado à 29 

universidade das 23h00 às 06h00 de segunda-feira à sexta-feira e das 14h00 do sábado até às 30 

06h00 da segunda-feira, por conta de que haveria uma estimativa de economia com o serviço de 31 

vigilância. Ronei afirmou que irá realizar uma consulta com os servidores do centro sobre o 32 

acesso controlado à universidade fora dos horários de aula, contudo, sobre a questão de 33 

readequação do transporte universitário ponderou sobre a necessidade da utilização deste 34 

transporte pelos servidores do centro, tendo em vista as questões administrativas e de ensino, e 35 

concluiu ser difícil medir o impacto desta medida no momento. Vitor explicou outros estudos 36 

que estão sendo desenvolvidos para propor medidas de economia. Informou que em novembro 37 

haverá um amplo debate com a comunidade para apresentar o cenário orçamentário e discutir as 38 

propostas de economia com o objetivo de definir um pacto a ser levado ao Conselho 39 

Universitário em dezembro. Ronei lembrou que outras universidades buscam outras fontes de 40 

recursos e questionou como a questão tem sido tratada na UFABC. Vitor expôs a situação 41 

incipiente de algumas propostas e destacou a possibilidade de estabelecer convênios. Destacou a 42 

necessidade de realizar prospecções com o setor produtivo para tanto. Ainda, explicou ser 43 

necessária uma reflexão para não abrir mão de conceitos importantes do que é uma universidade 44 
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pública. Ronei agradeceu a exposição do pró-reitor. Solicitou que os conselheiros sejam 1 

propagadores das informações. Arrematou que o conselho enviará consulta aos servidores do 2 

centro para prospecção quanto à questão do acesso controlado em horários determinados. Ainda, 3 

em relação à questão do transporte sugeriu que os servidores e alunos sejam ouvidos. O 4 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 15 horas e 55 minutos 5 

da qual eu, Renato da Silva Correa, secretário do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 6 

 

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

Ronei Miotto 

Diretor 


