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Síntese das deliberações referentes aos assuntos remanescentes da pauta da III sessão 

ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, 

discutidos em sua continuação realizada no dia 9 de novembro, 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 justificando a ausência do professor Dácio 

Roberto Matheus e convidou o professor Ronei Miotto para compor a Mesa. 

 

Ordem do Dia 

 

Projeto Pedagógico Institucional da UFABC (PPI).  

A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 

apresentou seu relato. Em discussão, foram debatidas as propostas da relatoria e novas 

propostas dos conselheiros. Ainda, foi lida uma Moção do Conselho do Centro de Engenharia 

e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Durante as discussões, foi levantada Questão de 

Ordem, solicitando que o debate desse item fosse interrompido para manifestação dos 

discentes. A interrupção das discussões foi colocada em votação e aprovada com 15 votos 

favoráveis, 8 contrários e 1 abstenção.  

 

Os representantes discentes explanaram sobre a inviabilização de realização das atividades do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFABC e da Associação Atlética Acadêmica XI 

de Setembro (AXIS). Apresentaram, ainda, uma Moção, que entre outros assuntos, solicitava 

a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para estudar alternativas de uso do espaço físico das 

entidades. Professor Klaus teceu esclarecimentos sobre o assunto. Após a interrupção das 

discussões sobre o PPI, iniciou-se o debate sobre o GT e sua composição. Após a indicação de 

seus membros, acordou-se que o GT apresentará o resultado de seu estudo na IV sessão 

ordinária do Conselho e a proposta da Moção será apreciada após os demais itens da Ordem 

do Dia, na continuação da sessão. 

 

 

   Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados 

na continuação da sessão, a ser realizada no dia 21 de novembro, às 14h. 


