
 

1 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 
Sinopse continuação IV sessão ordinária/ConsUni 
 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da IV sessão 
ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC (ConsUni), realizada no 
dia 21 de janeiro de 2014, 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, Bangu, Santo André. 
 
 

� Tendo em vista o fato de o professor Gustavo Dalpian encontrar-se em período de férias, 
convidou professora Denise Consonni para compor a Mesa. 

 
Ordem do Dia: 

1. Edital para abertura de concurso público para provimento de cargo isolado de professor 
titular-livre do Magistério Superior. 
Professora Denise Consonni explicou que o relato fora elaborado em 2013 e contemplava 
algumas sugestões tecidas pelos Conselheiros, quando tratado no Expediente. Explicou histórico 
do edital, resultado de um Grupo de Trabalho (GT) instituído em 2011, que elaborara um 
relatório para definição de um perfil almejado para o cargo de professor titular na UFABC. 
Colocou-se favorável à aprovação, considerando as seguintes sugestões: a) no item 3.2, inclusão 
de “ações extensionistas”; b) no item 6.1.1, retirada do valor, uma vez que pode ser alterado ao 
longo do tempo; c) enquadrar o item 10.1.1 na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, para 
que 75% dos membros da Comissão julgadora sejam externos à UFABC; d) no item 13.1, que a 
prova escrita, bem como quaisquer informações a ela inerentes, constem no Anexo III. A área 
demandante acatou todas as propostas. Durante as discussões, houve questionamentos acerca do 
visto permanente de professores estrangeiros aprovados, ao qual foi explicado que é exigência 
legal sua apresentação, à ocasião da posse. Sugeriu-se, também, inclusão de alínea “E”, no item 
12.6, que constasse, dentre as exigências para o cargo, conhecimento do Projeto Pedagógico e do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC. Acatado pela relatora e pela área 
demandante. Em votação, documento com alterações foi aprovado por unanimidade. 
 

� Antes de prosseguir ao Expediente, professor Waldman sugeriu a retirada de pauta do 
item “Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 47, dispondo 
sobre a responsabilidade pelos cursos de graduação, instituindo as estruturas 
organizativas destes cursos e definindo as composições e atribuições das Plenárias e da 
Comissão de Graduação”, em razão de considerar que tal tema devesse ser apreciado 
tanto no Expediente como na Ordem do Dia, pela próxima gestão, uma vez que a atual 
encerra-se em fevereiro próximo. Em não havendo oposição da plenária, o item foi 
retirado de pauta. 
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Expediente: 

1. Minuta de Resolução de criação do Programa Escola Preparatória.  
Professor Francisco de Assis Comarú apresentou as características da Escola Preparatória da 
UFABC, elencando a evolução de atendimento de alunos em cidades da região desde seu 
primeiro ano de atuação. Informou, ainda, quais serão os envolvidos no Programa e como será 
composta a Comissão Gestora, bem como suas atribuições. Abertas as discussões, questionou-se 
acerca da prática de seleção de instrutores, da aproximação entre as ações extensionistas e as 
licenciaturas e do atrelamento ao Programa ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID). Explicados os pontos questionados e findas as discussões, acordou-se que o 
assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 
2. Minuta de Resolução que normatiza a colaboração esporádica e eventual dos docentes em  
regime de dedicação exclusiva (RDE) em assuntos de suas especialidades.  
O relator, professor Gilberto Martins, apresentou o histórico das discussões acerca do tema, que 
iniciaram-se na I reunião ordinária de 2012 do ConsUni. Acrescentou que, após a mudança da 
legislação referente ao tema, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) passaram a 
contar com pouca autonomia deliberativa, e, desse modo, a minuta ratifica o que consta na Lei. 
Em discussão, alguns conselheiros solicitaram mais explicações acerca dos itens elencados no 
anexo que trata das atividades contempladas como sendo esporádicas ou eventuais, após as 
devidas elucidações, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 
 
� Sendo esta a última sessão do ConsUni por ele presidida, professor Waldman despediu-se 

dos Conselheiros, afirmando acreditar que a presidência dos Conselhos Superiores 
marcaram sua gestão como reitor. Acrescentou ter testemunhado a importância do 
ConsUni na institucionalização da UFABC nesses últimos quatro anos, que fora um dos 
princípios defendidos em sua campanha para assumir a Reitoria. Salientou, ainda, o 
princípio da Gestão Colegiada. Agradeceu a todos que foram Conselheiros durante sua 
presidência dos Conselhos e fez votos de que as tarefas prossigam para a melhoria da 
UFABC. 

 


