
 

  

 

 

 
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 II sessão ordinária de 2021 do 

Conselho Universitário: 
 

Data: 25 de maio de 2021 

Horário: 14h 

Local: (a reunião acontecerá remotamente)  
 

PAUTA  

 

Informes da Reitoria 

 

 Posse dos novos conselheiros eleitos nas eleições extraordinárias;  

 em atendimento ao Art. 2º, da Resolução ConsUni no 145, indicação de 1 (uma) chapa 

representante docente; 1 (uma) chapa discente de graduação e 1 (uma) chapa discente de pós-

graduação membros do ConsUni, para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e 

Administrativa (Canoa); 

 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) do 

CMCC e do CCNH, para compor a Comissão de Vagas; ressalte-se que o CECS já realizou sua 

indicação. 

 informe acerca da situação orçamentária da UFABC em 2021.  

 

Informes dos Conselheiros  

 

Ordem do dia 

 

1. Ata da III sessão ordinária do ConsUni, realizada em 28 de julho de 2020. (anexo) 

 

 

2. Ata da II sessão conjunta ConsUni e ConsEPE, realizada em 22 de setembro de 2020. (anexo) 

 

3.                                                                     Bolsa                   

                          e estabelece seu regulamento e funcionamento. (anexo a) (anexo b) 

(anexo c) 

Relator: Marcelo Bussotti Reyes  

4.                                                                                              

Humanas (ConsCCNH) ao pedido de                                                       

remunerada pela docente Suze Piza. (anexo) 
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Relatora: Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida  

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

referente ao exercício de 2020. (anexo a) (anexo b) (anexo c) (anexo d) 

Relatora: Vanessa Sales  
 

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

exercício de 2020. (anexo a) (anexo b) (anexo c) 

Relatora: Vanessa Sales  
 

7. Aprovação da solicitação de renovação  da autorização da Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep), como fundação de apoio à UFABC no biênio 2021-2022. (anexo a) (anexo b) 

(anexo c) (anexo d) 

Relatora: Vanessa Sales  
 

Expediente 

 

1. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 192, que aprovou, ad referendum o nome da 

professora Fernanda Graziella Cardoso como pró-reitora de graduação. (anexo) 

Relator: Wagner Carvalho 

 

2. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 195, que aprovou, ad referendum, a correção dos 

prazos de mandatos dos representantes docentes nas eleições extraordinárias, revogando e 

substituindo o Ato Decisório ConsUni nº 194. (anexo) 

Relatora: Carolina Moutinho Duque Pinho 

 

3. Minuta de resolução que delega competências às Comissões, Comitês e Conselhos Setoriais da 

UFABC e revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 174. (anexo) 

Relatora: Carolina Moutinho Duque Pinho  
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