
 

 

 

 

 
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 extraordinária de 2020 do 

Conselho Universitário: 
 

Data: 23 de junho de 2020 

Horário: 14h 

Local: (a reunião será realizada remotamente por meio de videoconferência) 

PAUTA  

 

 

Informes da Reitoria: 

 

1. Apreciação e deliberação do Relatório final da Comissão Eleitoral responsável pelo processo 

Eleitoral das Eleições para os Conselhos Superiores. (anexo)o 

 

Ordem do dia 

1. Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 

referente ao exercício de 2019. (anexo a) (anexo b) 

Relatora: Vanessa Sales  
 

2. Avaliação de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao 

exercício de 2019. (anexo) 

Relatora: Vanessa Sales  

 

3. Autorização para recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como 

fundação de apoio à UFABC no biênio 2020-2021. (anexo a) (anexo b) (anexo c) (anexo d) 

Relatora: Vanessa Sales 

 

Expediente 

1. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 182, que aprova, ad referendum, a prorrogação do 

mandato dos atuais representantes discentes de graduação e pós-graduação no Conselho 

Universitário (ConsUni) e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) até a posse dos 

novos representantes das referidas categorias, nos respectivos Conselhos. (anexo) 

Relator: Dácio Matheus 

 

2. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 183, que autoriza, ad referendum, a Reitoria a efetuar 

a permissão de uso, excepcionalmente sem ônus, em caráter provisório, do Ginásio Poliesportivo 

localizado no Bloco E do Campus Santo André da UFABC, para a Prefeitura Municipal de Santo 
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André, para fins de instalação de um hospital de campanha para atendimento das vítimas da 

Covid-19. (anexo) 

Relator: Dácio Matheus 

 

3. Apresentação do panorama das ações e medidas tomadas pela UFABC em relação ao cenário de 

pandemia da Convid-19 (coronavírus). (anexo a) (anexo b) 

Relatores: Victor Marchetti e Wagner Carvallho 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_extraordinaria_-_23062020/expediente_-_anexo_2.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_extraordinaria_-_23062020/expediente_-_anexo_3a.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_extraordinaria_-_23062020/expediente_-_anexo_3b.pdf

