
 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho Universitário 
 

CONVOCAÇÃO 
 

O reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dácio Roberto Matheus, com fundamento no inciso I, 
Art. 18 do Estatuto da UFABC, convoca Vossa Senhoria para a I sessão ordinária de 2021 do Conselho 
Universitário: 

 
Data: 23 de março de 2021 
Horário: 14h 
Local: (a reunião acontecerá remotamente)  

 

PAUTA  
Informes da Reitoria 
 

ü posse dos novos representantes eleitos das categorias: docentes, técnicos-administrativos e 
discentes de pós-graduação; 

ü tendo em vista o encerramento do mandato da conselheira Glenda Mezarobba em 26 de março 
de 2021, em atendimento ao Art. 1º da Resolução ConsUni nº 156: “Os membros externos serão 
indicados pelos Conselheiros eleitos e natos, cujos nomes deverão ser apresentados para 
votação no ConsUni na sessão anterior ao encerramento do mandato vigente, apresentação e 
escolha da nova representação externa da comunidade civil para compor o ConsUni; (anexo) 
(anexo) 

ü em atendimento aos incisos VI e VII, do Art. 2º, da Resolução ConsUni nº 145, indicação de 1 
(um) representante dos técnicos administrativos, membro do ConsUni; e 1 (um) representante 
docente, membro do ConsUni, para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (Canoa); 

ü em atendimento aos incisos X a XII e dos parágrafos 1º e 2º, do Art. 2º da Resolução ConsUni 
nº 150, indicação de uma chapa de conselheiros do ConsUni (sendo titular e suplente da chapa) 
de cada Centro, para compor a Comissão de Vagas; 

 
Informes dos Conselheiros  
 
Ordem do dia 

1. Relatório de Gestão 2020. (anexo a) (anexo b) 
Relatora: Sara Cid Mascareñas Alvarez 
 
Expediente 
 

1. Minuta de resolução que dispõe sobre as normas transitórias e excepcionais para avaliação de 
pessoal docente com vistas à concessão de progressão e promoção funcional durante o período de 
pandemia de Covid-19. (anexo) 
Relator: Daniel Pansarelli 
 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/informes_da_reitoria_-_indicacao_glenda_mezzaroba.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/informes_da_reitoria_-_indicacao_hosana_meira.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/ordem_do_dia_-_anexo_1a.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/ordem_do_dia_-_anexo_1b.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_1.pdf


 

2. Proposta de título de doutora honoris causa à Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. (anexo a) (anexo 
b) 
Relator: Acácio Sidinei de Almeida 
 

3. Proposta de título de doutora honoris causa à Matilde Ribeiro. (anexo a) (anexo b) 
Relator: Acácio Sidinei de Almeida 
 

4. Minuta de resolução que institui, no âmbito da UFABC, o Programa de Bolsas de Treinamento e 
Apoio Técnico em Pesquisa e estabelece seu regulamento e funcionamento. (anexo) 
Relatora: Sônia Malmonge  
 

5. Interposição de recurso à decisão indeferitória do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 
Humanas (ConsCCNH) ao pedido de solicitação para participação de atividade esporádica 
remunerada pela docente Suze Piza. (anexo a) (anexo b) (anexo c) (anexo d) (anexo e) (anexo f) 
(anexo g) (anexo h) (anexo i) 
Relatora: Suze Piza e Ronei Miotto 
 
 
 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_2a.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_2b.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_2b.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_3a.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_3b.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_4.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5a.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5b.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5c.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5d.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5e.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5f.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5g.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5h.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/prox_sessao/2021/i_ordinria_-_23_de_maro_de_2021-5sc7s/expediente_-_anexo_5i.pdf



