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Síntese das deliberações referentes aos assuntos remanescentes da pauta da I sessão ordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, discutidos 
em sua continuação realizada no dia 1° de junho de 2017, às 14h30, 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. 
  

� Ao abrir a sessão, professor Klaus Capelle explicou que o início da reunião ocorria com 30 
minutos de adiamento em virtude de conversas com os membros da gestão a respeito de 
assuntos orçamentários e discussões ocorridas nas reuniões que participara no período que 
permaneceu em Brasília. Ainda, falou acerca da situação financeira da Universidade, e 
informou que o cenário permanece complexo e os cortes continuarão, entretanto, em 
decorrência do planejamento e ações antecipadas de economia a UFABC suster-se-á neste 
período. 
 
Expediente: 
 
Em virtude da similaridade dos assuntos, acordou-se que os itens “Minuta de resolução que 
regulamenta as normas gerais para a elaboração de lista tríplice para diretor e vice-diretor 
de Centro”, “Minuta de resolução que estabelece as normas gerais para a realização de 
pesquisas de opinião não vinculantes para escolha de diretores e vice-diretores de Centro” e 
“Minuta de resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de 
opinião não vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor” seriam debatidos em conjunto, 
de modo que ambos possam ser deliberados na Ordem do Dia na próxima sessão deste 
Conselho.   
Soraya Cordeiro, secretária-geral, junto ao servidor Paulo Victor F. da Silva, representante do 
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), fez apresentação comparativa entre as eleições 
manuais e eletrônicas, então, o assunto foi debatido e houve propostas de alteração. Houve 
várias outras sugestões de aprimoramento para os três documentos, sendo que as propostas 
que não foram acatadas serão destacadas para deliberação deste Conselho, na Ordem do Dia. 
Findas as discussões, os documentos serão alterados com a inclusão das propostas acatadas e 
as em destaque e ambos serão apreciados na Ordem do Dia na próxima sessão ordinária.  
  
 

� Considerando o avançado das horas, o assunto restante será obsorvido pela pauta da 
próxima sessão deste Conselho.  
 
 


