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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da I 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 4 de abril de 2017, 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, 
Santa Terezinha, Santo André. 
  
Ordem do Dia: 
 
1. Proposta de alteração da Resolução ConsUni nº 47, que dispõe sobre a responsabilidade 
pelos cursos de graduação, cria e define as composições e atribuições das Plenárias de 
Curso e da Comissão de Graduação. 
Professor Ronei Miotto apresentou o documento. Após questionamentos, os quais foram 
esclarecidos pelo relator, o item, sem alterações, foi encaminhado para votação e aprovado 
por unanimidade. 
 
2. Proposta de projeto de Curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos. 
A servidora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), Lilian Santos Leite Menezes, 
realizou a relatoria do item, informando que o Projeto Pedagógico do curso já fora aprovado 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Após questionamentos e 
esclarecimentos, a criação do curso foi votada e aprovada por unanimidade. 
 
3. Minuta de resolução que normatiza as Diretrizes Orçamentárias da UFABC. 
O relator, professor Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, apresentou o documento, 
afirmando tratar-se do produto de debates com as diversas categorias da comunidade 
acadêmica. Após questionamentos e propostas de alteração, o documento, com alterações, foi 
encaminhado para votação e aprovado com 1 voto contrário e 4 abstenções. 
 
Expediente: 
 
1. Minuta de Resolução que cria a Comissão Permanente de Acessibilidade (COPA). 
Professor Fernando Costa Mattos apresentou o documento e o histórico de sua criação. Em 
discussão, e após comentários e propostas, as quais foram acatadas pela área demandante, 
propôs-se a promoção do item à Ordem do Dia. Em votação, a promoção foi aprovada por 
unanimidade. Não havendo mais comentários, o documento foi encaminhado para votação e 
aprovado por unanimidade. Por fim, foi acordado que, na continuação da sessão, as indicações 
para composição da Comissão seriam apresentadas para serem referendadas pelo ConsUni. 
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2. Inclusão da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) e do Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC) na Resolução ConsUni nº 144, que 
delega competências às Comissões, Comitês e Conselhos Setoriais da UFABC. 
A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou as alterações trazidas pelo documento. Em 
discussão, foi proposta a promoção do item à Ordem do Dia, que foi aprovada por 
unanimidade. Sem manifestações adicionais, o documento foi encaminhado para votação e  
aprovado por unanimidade. 
 
3. Revisão do Regimento da Comissão Própria de Avaliação. 
Professor Marcos Vinicius Pó apresentou o documento, destacando as alterações em relação 
ao anterior. Em discussão, foram feitas sugestões de aprimoramento e a área demandante se 
comprometeu a atualizar o documento. Acordou-se que o documento segue para Ordem do 
Dia da próxima sessão. 
 
 

�   Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados 
na continuação da sessão a ser agendada.  


