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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 III sessão ordinária de 2019 do 

Conselho Universitário: 
 

Data: 23 de julho de 2019 

Horário: 14h 

Local: Santo André (Sala dos Conselhos) 
 

PAUTA  

Informes da Reitoria 

 Em atendimento aos incisos VI ao IX, do Art. 5º, da Resolução ConsUni nº 178, que institui a 

Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFABC, dispõe sobre bolsas de 

internacionalização, indicação de: discente de pós-graduação – titular e suplente; discente de 

graduação – titular e suplente; e técnico administrativo – suplente. 

 Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA). (anexo) 

 

Informes dos Conselheiros  

 

Ordem do dia 

1. Ata da I sessão ordinária de 2019, realizada nos dia 26 de março e 02 de abril de 2019. (anexo) 

 

2. Ata da II sessão ordinária de 2019, realizada nos dias 07 e 14 de maio de 2019. (anexo) 

 

3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFABC, dispõe 

sobre bolsas de internacionalização, revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 178. (anexo a) 

(anexo b) (anexo c) 

Relatora: Natália Araújo 

 

Expediente 

1. Minuta de resolução que trata da Política de Inovação da UFABC. (anexo a) (anexo b) 

Relator: Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 

 

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 22, que estabelece as normas 

para avaliação do estágio probatório dos servidores docentes. (anexo)  

Relator: Wanius  José Garcia da Silva 

 

3. Minuta de resolução que dispõe sobre a criação do Comitê Estratégico de Sustentabilidade (CES) e 

da Coordenação Executiva de Sustentabilidade (CoES) da UFABC e sobre suas atribuições no 

âmbito da política de gestão sustentável da UFABC. (anexo a) (anexo b) 

Relatora: Mônica Schröder 

 

4. Apresentação sobre os efeitos do bloqueio orçamentário na UFABC. (anexo a) (anexo b) 

Relatora: Mônica Schröder 
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