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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 4 de julho 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. 
 
�  Ao início da reunião, professor Klaus Capelle justificou a ausência do vice-reitor, 
professor Dácio Roberto Matheus, que se encontrava em viagem. No ensejo, convidou 
professor Ronei Miotto para compor a Mesa.   
 
Ordem do Dia 
 
1. Minuta de resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de 
opinião não vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor. 
Professor Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior leu a relatoria, emitindo parecer favorável à 
aprovação do documento, após a deliberação do Conselho acerca dos destaques apontados. 
Findas as deliberações dos detaques, o documento com alterações foi encaminhado para 
votação e aprovado com 31 votos favoráveis e 7 abstenções.  
 
2. Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a elaboração de lista tríplice 
para diretor e vice-diretor de Centro. 
Professor Charles Morphy Dias dos Santos leu a relatoria, afirmando haver apenas um ponto 
levantado no Expediente que não fora acatado. Nenhum dos conselheiros se propôs a defender 
a proposta e desse modo, o documento, sem alterações, foi encaminhado para votação e 
aprovado com 34 votos favoráveis e 3 abstenções.  
 
3. 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. 
Professor Charles Morphy Dias dos Santos leu sua relatoria, emitindo parecer favorável à 
aprovação do documento. Acrescentou haver destaques que necessitavam da deliberação do 
Conselho. Após as manifestações do Conselho, o documento com alterações foi encaminhado 
para votação e aprovado com 32 votos favoráveis e 7 abstenções.  
 
 
�   Findas as deliberações dos itens em pauta, a secretária-geral, Soraya Cordeiro, 
solicitou aos conselheiros que realizassem as indicações para composição das Comissões 
Eleitoral e Organizadora. Foram realizadas as seguintes indicações: a) Comissão Eleitoral: 
André Eterovic, representante docente do CCNH; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, 
representante docente do CECS; Clarissa de Franco e Silas Araújo Leite de Oliveira, 
representantes técnico-administrativos; Weber Escramanhoni, representante discente de 
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graduação e Thiago Godoy de Oliveira, representante discente de pós-graduação. 
Permaneceu pendente a indicação do representante docente do CMCC. Assim, acordou-se 
essa que será realizada pelo reitor após consulta ao diretor do Centro. Para a presidência da 
Comissão, foram indicados dois nomes: Clarissa de Franco e Gilberto Rodrigues. Em 
votação, o Conselho deliberou por indicar Clarissa de Franco por 23 votos favoráveis, 3 
votos favoráveis a Gilberto Rodrigues e 8 abstenções; b) Comissão Organizadora: Luiz 
Fernando Grespan Setz, representante docente do CECS; Jerônimo Cordoni Pellegrini, 
representante docente do CMCC; Antônio Celestino de Freitas e José Carlos Silva, 
representantes dos técnicos administrativos; Ana Carolina Soares Ribeiro, representante 
discente de graduação e Beatriz Soares Benedito, representante discente de pós-graduação. 
Permaneceram pendentes as indicações para representação docente do CCNH, que será 
realizada pelo reitor e para as representações da Associação dos Docentes da Universidade 
Federal do ABC, do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC, do 
Diretório Central dos Estudantes da UFABC (DCE/UFABC) e da Associação de Pós-
Graduação da UFABC (APG/UFABC). Acordou-se que essas deveriam ser realizadas até o 
final daquela semana. Acordou-se que a definição da presidência dessa Comissão seria 
deliberada na continuação da II sessão ordinária do ConsUni, a ser realizada no dia 18 de 
julho. 


