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Sinopse IV sessão ordinária/ConsUni 

 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos restantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 
19 de dezembro de 2017, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da Torre I, do Bloco A, 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, Santa 
Terezinha, Santo André. 
 
 
� Professor Daniel Pansarelli solicitou Questão de Ordem quanto ao encaminhamento da 
"Minuta de resolução que institui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização", 
discutida no Expediente da reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2017. Professor 
Klaus Capelle esclareceu alguns pontos e encaminhou para votação a proposta de manter o 
item no Expediente ou promover para Ordem do Dia, ambas as situações para a I sessão 
ordinária de 2018. Após votação, ficou definido que o item comporá a Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária. 

 
Expediente 
 
1. Código de Ética da UFABC.  
Professora Nathalie de Almeida Bressiani apresentou o documento. Após discussões, 
professor Klaus propôs a promoção do item à Ordem do Dia. Com apenas um voto contrário, 
o item passou a ser discutido na Ordem do Dia. Houve várias manifestações e sugestões de 
alterações no texto as quais foram acatadas pela área demandante. O documento foi 
encaminhado para votação, sendo aprovado com 26 votos favoráveis, sem contrários e sem 
abstenções. 
 
� Professor Klaus informou sobre o funcionamento do ar-condicionado na próxima reunião 
dos Conselhos Superiores. 
 
� Esclareceu sobre uma notícia vinculada na mídia sobre uma auditoria da Controladoria 
Geral da União, nos contratos das obras de São Bernardo do Campo. E destacou aspectos e 
resultados positivos em relação à UFABC. 
 
� Agradeceu e se despediu dos pró-reitores atuais, representantes discentes de graduação e 
representantes discentes de pós-graduação, que estão em seus finais de mandatos nos 
Conselhos Superiores. 
 
� Despediu-se de todos e agradeceu à comunidade da UFABC pelo seu mandato e informou 
ter escrito uma carta de despedida, disponível a todos. 
 


