
 
 

Serviço Público Federal 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Conselho de Ensino e Pesquisa 

 
RESOLUÇÃO ConsEP Nº 6/2007 

 
(Revogada pela Resolução ConsEP nº 19, de 2008) 

 
Constitui e estabelece as atribuições da 
Comissão de Admissão de Professores 
Visitantes (CPV) 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA (ConsEP) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nos termos do Artigo 23, alínea ‘g’ 

do Estatuto da Universidade e,  
 
Considerando as deliberações em sua VII sessão ordinária, realizada no dia 23 de 
outubro de 2007; 
 
Considerando o Artigo 23, alínea ‘g’, do Estatuto da UFABC; 
 
Considerando o Ofício nº 5638/2007 da Secretaria de Educação Superior do 
Ministério da Educação, autorizando a UFABC a contratar professores visitantes; 
 
Considerando a incompatibilidade entre a periodicidade mensal das sessões 
ordinárias do ConsEP, com as necessidades listadas acima,  
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Criar a Comissão de Admissão de Professores Visitantes (CPV), vinculada 
ao ConsEP; 
 
Art. 2º - São atribuições da CPV: 

I. Cumprir o disposto no artigo 23, alínea ‘g’, do Estatuto da UFABC; 
II. Cumprir as disposições relativas à contratação de professores visitantes 

estabelecidas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da 
Educação, pelos demais órgãos do Governo Federal e ao disposto no Ofício 
supracitado, em cada caso de contratação de professor visitante. 

 
Art. 3º - No uso de suas atribuições, a CPV está autorizada a tomar decisões ad-
referendum do ConsEP, devendo a ele, todavia, prestar contas periódicas; 
 
Art. 4º - A CPV será constituída de cinco membros, sendo: 

I. Os representantes docentes de cada um dos três Centros (CECS, CMCC e 
CCNH); 

II. Pró-Reitor de Pesquisa e 
III. Pró-Reitor de Pós-Graduação. 

http://www.ufabc.edu.br/images/consepe/resolucoes/resolucao_19_-_revogada.pdf


 
Parágrafo Único - A CPV será presidida por um dos representantes docentes 
escolhido pelos próprios membros da CPV, por um mandato de dois anos, sendo 
permitida uma recondução; 
 
Art. 5º - A CPV atuará em parceria e contará com o suporte da Pró-Reitoria de 
Administração e da Secretaria Geral da Universidade; 
 
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 
Serviço da Fundação Universidade Federal do ABC. 
 
Santo André, 30 de outubro de 2007. 

 
 
 
 
 

LUIZ BEVILACQUA 
Presidente 


