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RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 

O CONSELHO UNIVERSITÁR
UNIVERSIDADE FEDERAL

� as deliberações ocorridas em sua I
de 2014, e 

� as deliberações ocorridas 
Orçamentária e Administrativa (CANOA), realizada no dia 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Autorizar a utilização de recursos 
descritas e regulamentadas na Resolução ConsEPE nº 106, 
financeiro para atividades didáticas extrassala aos professores das disciplinas de graduação.

Art. 2º   Esta Resolução revoga e substitui a Resolução ConsUni
fevereiro de 2013. 

Art. 3º  Esta resolução entra
Serviços da UFABC. 
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RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 134, DE 26 DE MARÇO DE 2014

 
Autoriza a utilização de recursos 
a realização das ações descritas na R
ConsEPE nº 106 e revoga e substitui a R
ConsUni  nº 101. 

 

CONSELHO UNIVERSITÁR IO (ConsUni) 
UNIVERSIDADE FEDERAL  DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições

as deliberações ocorridas em sua I sessão ordinária, realizada 

as deliberações ocorridas na I reunião da Co
Orçamentária e Administrativa (CANOA), realizada no dia 10 de março

 

Autorizar a utilização de recursos financeiros para a realização das ações 
descritas e regulamentadas na Resolução ConsEPE nº 106, referentes à concessão de aux
financeiro para atividades didáticas extrassala aos professores das disciplinas de graduação.

Esta Resolução revoga e substitui a Resolução ConsUni

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Klaus Capelle 
Presidente 

 

134, DE 26 DE MARÇO DE 2014. 

Autoriza a utilização de recursos financeiros para 
lização das ações descritas na Resolução 

ConsEPE nº 106 e revoga e substitui a Resolução 

) DA FUNDAÇÃO 
atribuições e considerando:  

sessão ordinária, realizada 25 de março 

eunião da Comissão de Natureza 
10 de março de 2014,  

os para a realização das ações 
referentes à concessão de auxílio 

financeiro para atividades didáticas extrassala aos professores das disciplinas de graduação. 

Esta Resolução revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 101, de 8 de 

em vigor na data de sua publicação no Boletim de 


