
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Divisão de Conselhos / Secretaria-Geral 
Avenida dos Estados, 5001 – Santa Terezinha, Santo André - SP 

CEP 09210·580 Fone: (11) 3356-7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 
 

 

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 2019 

do Conselho Universitário: 
 

Data: 26 de março de 2019 

Horário: 14h 

Local: Santo André (Sala dos Conselhos) 
 

PAUTA  

Informes da Reitoria 

 Posse dos novos conselheiros eleitos. 

 Indicação de uma chapa de docentes, titular e suplente, de cada Centro, para compor a Comissão de 

Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da UFABC, em atendimentos aos 

dispostos no Art. 2º da Resolução ConsUni nº 150, que instituiu a Comissão de Vagas de Concursos 

para Docentes para o Magistério Superior da UFABC. 

 Indicação de 2 (dois) representante discentes, sendo um da graduação e outro da pós-graduação; 1 

(um) representante dos técnicos administrativos;  e 1 (um) representante docente, todos membros do 

ConsUni para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA). 

 Apresentação do Relatório quantitativo com informações institucionais de que trata a Resolução 

ConsUni nº 189. 

 

Informes dos Conselheiros  

 Moção de preocupação sobre a debilidade da força de trabalho técnico-administrativa do CCNH e 

consequente precarização do serviço prestado. (anexo) 

 Moção de preocupação quanto ao congelamento dos valores das bolsas de pós-graduação da 

CAPES e do CNPq. (anexo) 

 Análise de dados IGC UFABC (anexo) 

 

Ordem do dia 

1. Ata da I sessão extraordinária de 2019, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019. (anexo) 

 

2. Ata da II sessão extraordinária de 2019, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019. (anexo) 

 

3. Proposta de alteração da Resolução ConsUni nº 168, de 24 de outubro de 2016, que estabelece a 

estrutura do Núcleo de Tecnologias Educacionais.  (anexo a) (anexo b) (anexo c) (anexo d) - para 

reunião de 02.04.19 - (anexo b ATUALIZADO) (anexo e) 

  Relator: André Luiz Brandão/Janaína Gonçalves 

 

4. Relatório de Gestão 2018. (anexo a) (anexo b) 

  Relator: Sara Cid Mascareñas Alvarez 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/informes_dos_conselheiros_-_mocao_de_preocupacao_consccnh_n_012018.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/informes_dos_conselheiros_-_mocao_de_preocupacao_-_bolsas.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/analise_dados_igc_ufabc.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_1.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_2.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3a.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3b.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3c.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3d.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3b_atualizado.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_3e.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_4a.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/i_sessao_ordinaria_26032019/ordem_do_dia_-_anexo_4b.pdf

