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Síntese das deliberações referentes aos assuntos restantes na pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC de 2016, realizada no dia  07 
de fevereiro 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. 
 

� Professor Klaus Capelle iniciou a reunião desejando um feliz ano de 2017 e afirmando aos 
conselheiros que esse ano exigirá um intenso trabalho de todos. Mencionou que provavelmente 
será a última reunião com a atual gestão do Conselho e agradeceu o emprenho e a dedicação dos 
conselheiros eleitos. Por fim, informou que os assuntos constantes do Expediente que não forem 
debatidos, serão incorporados à pauta da I sessão ordinária de 2017. 
 

� Informou que esse atual Conselho deve eleger um representante da comunidade civil  no lugar da 
conselheira Ana Lúcia Sanches, que também terá seu mandato encerrado no próximo mês. Passou 
a palavra a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que explanou sobre e esclareceu os procedimentos 
para escolha do novo representante da comunidade civil. Houve apresentação de todos os 
indicados. Procedeu-se à votação em dois turnos. Ao final, venceu Luis Carlos Bresciani, com a 
maioria dos votos. 

 
Ordem do dia 
Professor Anibal Hetem solicitou a promoção do item 3 do Expediente “Proposta de concessão do 
título de Professor Emérito ao professor Pedro Carajilescov” para a Ordem do Dia. A Mesa acatou 
a proposta. Professor Anibal, relatou o assunto e não havendo manifestações foi encaminhado para 
votação. A concessão do título foi aprovada com 26 votos favoráveis e 4 abstenções.  
 
Proposta de oferta do curso de Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) para o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). 
Professor Edson Pimentel relatou o assunto atualizando as modificações que foram realizadas no 
documento. Houve proposta para retirada do assunto de pauta. Proposta secundada e colocada em 
votação não aprovada com 15 votos contrários, 12 favoráveis e 2 abstenções, permanecendo a 
deliberação nesta sessão. Novamente em discussão, houve diversas manifestações e 
questionamentos e propostas que foram acatadas pela área demandante. Findas as discussões o 
documento foi encaminhado para votação e aprovado com 18 votos favoráveis e 12 contrários. 
 

� Considerando o avançado das horas,  o presidente encerrou a reunião. 


