MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 231, DE 28 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre a liberdade de pensamento e expressão
nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Convivência no ambiente universitário.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições
e,

CONSIDERANDO os princípios de liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, previstos no art. 206, inciso II da
Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a autonomia universitária, estabelecida pelo art. 207
da mesma Constituição;

CONSIDERANDO a determinação para “que o docente atue com
autonomia no planejamento e condução das atividades didáticas”, estabelecida no Projeto
Pedagógico Institucional da UFABC, aprovado pelo Ato Decisório ConsUni nº 150, de 27 de
novembro de 2017

CONSIDERANDO os princípios que baseiam a educação nacional, em
especial a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber”, o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e
apreço à tolerância” que constam no Artigo 3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional;

CONSIDERANDO o “Direito à liberdade de expressão, observadas a
razoabilidade e a civilidade”, assegurado pelo Código de Ética da UFABC, estabelecido pelo
Ato Decisório ConsUni Nº 157, de 15 de janeiro de 2018; e

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua III sessão
ordinária, realizada em 25 de junho de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º É livre a manifestação de opinião e pensamento nas atividades de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Convivência no ambiente universitário, respeitados os parâmetros definidos
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na Constituição, em especial nos Art. 1˚ e 3˚, que priorizam os princípios éticos de respeito à
dignidade humana, sendo veementemente refutados posicionamentos discriminatórios e
intolerantes.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Presidente
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