
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 

Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse III sessão ordinária/ConsUni 

1 

 
 

 

 

Continuação: 

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 10 de outubro, às 16h, 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, que se encontrava em afastamento motivado por sua campanha para 

Reitoria. Convidou o professor Luiz de Siqueira Martins Filho para compor a Mesa. 

 Passou a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que apresentou  a seguinte sugestão 

para composição da Comissão Eleitoral para representantes discentes dos Conselhos 

Superiores: Fábio Willy Parno, discente de graduação, Geovane Oliveira de Sousa, discente 

de pós-graduação, Natália Paranhos Caoduro, servidora da SG, e Carlos Alberto Silva, 

servidor do NTI. Sugeriu ainda a servidora Natália Paranhos Caoduro como presidenta da 

referida Comissão. Não havendo manifestações, a Comissão Eleitoral foi referendada pelo 

Conselho. 

 

Ordem do Dia 

 

Projeto Pedagógico Institucional da UFABC (PPI).  

Professora Denise Consonni, relatora do item, comunicou que o  Grupo de Trabalho solicitou 

a inversão da pauta, para que o documento seja apresentado posteriormente. Professor Klaus 

esclareceu que por ser uma solicitação da área demandante não seria necessária votação. 

Portanto, o item, que permanece na Ordem do Dia, será tratato na continuação desta sessão. 

 

Minuta de resolução que define as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da 

UFABC exercidas pelos docentes para subsidiar o estabelecimento de políticas e ações de 

desenvolvimento institucional.  

Professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha  relatou o item apresentando algumas 

propostas de alterações, que foram acatadas pela área demandante, e indicando parecer 

favorável à aprovação. Em discussão foram solicitados alguns esclarecimentos e sugeridas 

várias prospostas de alterações, as quais foram acatadas pelo demandante. Findas as 

discussões o documento encaminhado para votação e aprovado com 1 voto contrário. 

 

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

na continuação da sessão, a ser realizada no dia 09 de novembro, às 14h. 


