
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

RESOLUÇÃO Nº 252/2021 - CONSEPE (11.99) 

 23006.022452/2021-21Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 12 de novembro de 2021.

Delega ao Conselho Técnico-Científico do Núcleo
Educacional de Tecnologias e Línguas (CTC-NETEL) a
competência para deliberação das matérias elencadas nesta
Resolução.

O ( )CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO CONSEPE  da 
( ), no uso de suas atribuições, eFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC

CONSIDERANDO o Art. 21 do Estatuto da Fundação Universidade Federal Do
ABC - UFABC, aprovado pela Resolução ConsUni nº 62, de 4 de maio de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução ConsUni nº 195, de 04 de abril de 2019, que
dispõe sobre o Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel), sua estrutura e revoga e
substitui a Resolução ConsUni nº 168; e

CONSIDERANDO a as deliberações ocorridas em sua V sessão ordinária,
realizada no dia 26 de outubro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao Conselho Técnico-Científico do Núcleo de Educacional de 
Tecnologias e Línguas (CTC-NETEL) competência para deliberação das seguintes matérias:

I - estabelecer normas e procedimentos de programas e projetos de bolsas de
Educação Linguística, destinadas a discentes regularmente matriculados na graduação e na
pós-graduação da UFABC; e

II - estabelecer normas e procedimentos de programas e projetos de bolsas de
apoio ao aprendizado mediado por tecnologias digitais, destinadas a discentes regularmente
matriculados na graduação e na pós-graduação da UFABC.

Art. 2º Para as bolsas acima descritas, deverão ser contempladas as reservas de
vagas alinhadas às normativas da UFABC, referente aos princípios da inclusão e às ações
afirmativas.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 15:44)
DACIO ROBERTO MATHEUS

PRESIDENTE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

CONSEPE (11.99)

Matrícula: 2669171
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