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Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2022, no horário das 14h, na Sala dos Conselhos, 1 

Torre 1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 2 

5001, Bloco A, Torre I, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a V sessão ordinária 3 

do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC (UFABC) do ano 2022, 4 

previamente convocada e presidida pela magnífica vice-reitora, Mônica Schröder, com a 5 

presença dos seguintes conselheiros: Ângela Terumi Fushita, representante titular docente do 6 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carolina Gabas Stuchi, 7 

pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Charles Morphy Dias dos Santos, 8 

pró-reitor de Pós-Graduação; Elizabeth Teodorov, representante titular docente do Centro de 9 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fernanda Graziella Cardoso, pró-reitora de 10 

Graduação; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, representante titular docente do CECS; 11 

Gilberto Maringoni, representante titular docente do CECS; Gisele Ducati, representante titular 12 

docente do CMCC; Guadalupe Maria J. A. de Almeida, representante titular docente do CECS; 13 

Jair Donadelli Júnior, representante titular docente do CMCC; Lídia Pancev Daniel Pereira, pró-14 

reitora adjunta de Extensão e Cultura; Lilian Santos Leite Menezes, pró-reitora adjunta de 15 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; Marcelo Pavão Takahashi, representante 16 

suplente discente de Graduação; Marcelo Salvador Caetano, representante suplente docente do 17 

CMCC; Marcos Vinícius Pó, diretor do CECS; Patrícia Dantoni, representante titular docente do 18 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Paulo de Ávila Júnior, representante titular 19 

docente do CCNH; Paulo Henrique de Sousa Pinheiro, representante suplente discente de 20 

Graduação; Rafael Arosa prol Otero, representante titular discente de Pós-Graduação; Ricardo 21 

José Andrade, representante titular técnico-administrativo; Roberta Kelly Amorim de França, 22 

representante titular técnico-administrativo; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, diretor do 23 

CCNH; Ronaldo Cristiano Prati, representante titular docente do CMCC; Sara Cid Mascareñas 24 

Alvarez, pró-reitora de Administração; Tatiana Lima Ferreira, diretora do CMCC; Vanessa 25 

Lucena Empinotti, representante suplente docente do CECS; Wagner Alves Carvalho, pró-reitor 26 

de Pesquisa. Ausências justificadas: Dácio Roberto Matheus, reitor; Anastasia Guidi Itokazu, 27 

representante suplente docente do CCNH; Marcelo Furlin, representante externo da comunidade 28 

civil. Ausentes: Armando Caputi, representante titular docente do CMCC; Dalmo Mandelli, 29 

representante titular docente do CCNH; Gabriella da Conceição Massafera Paiva, representante 30 

titular discente de Graduação; Giovana Louíze da Silva, representante titular discente de 31 

Graduação; Gustavo Morari do Nascimento, representante titular docente do CCNH; Hosana 32 

Meira da Silva, representante externa da comunidade civil; Luciana Aparecida Palharini, 33 

representante titular docente do CCNH; Luiz de Siqueira Martins Filho, representante titular 34 

docente do CECS; Matheus Lopes Silva, representante titular discente de Pós-Graduação; Renata 35 

Silva, representante titular técnico-administrativo; Ronny Maciel de Mattos, representante titular 36 

técnico-administrativo. Não votantes: Carolina Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; 37 

Daniel Pansarelli, chefe de Gabinete da Reitoria; Fábio Senigalia, superintendente adjunto de 38 

Gestão de Pessoas; Ketelyn Karina Silva, Coletivo Correnteza; Leonel de Miranda Sampaio, pró-39 

reitor adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Maíra Andretta, da (ProAP); 40 
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Vanessa Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de Administração. Apoio administrativo: Fabiana 41 

Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos, Katia Tonello Semmelmann e Maria Cleusa 42 

Bastos Pereira, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, a 43 

presidente em exercício, Mônica Schröder, abre a sessão às 14h16, justificando a ausência do 44 

reitor, Dácio Roberto Matheus, que se encontra em período de férias. No ensejo, convida o 45 

conselheiro Wagner Alves Carvalho para compor a Mesa. Informa que os alunos solicitaram 46 

tempo de fala para uma manifestação, pontuando que será permitido o pronunciamento de 2 47 

alunos para a apresentação das demandas. Com a palavra, o representante discente de graduação, 48 

Marcelo Pavão Takahashi, manifesta o descontentamento dos alunos frente aos inúmeros 49 

assaltos no entorno de ambos os campi, ressaltando a sensação de insegurança em frequentar a 50 

UFABC, o que prejudica o desenvolvimento didático dos estudantes e a saúde mental de todos. 51 

O discente solicita uma abordagem mais ativa por parte da gestão, melhorando a iluminação dos 52 

campi e de seu entorno, além do restabelecimento da rota dos fretados até os terminais de ônibus. 53 

Ademais, os alunos solicitam que sejam tomadas providências mais severas frente ao aluno 54 

denunciado por utilizar vestimenta com alusão ao nazismo, informando que será encaminhado à 55 

Reitoria um abaixo-assinado tratando dessa demanda. Passa a palavra para a discente de 56 

graduação e representante do Coletivo Correnteza que faz a leitura de uma carta acerca da 57 

violência e do assédio contra as mulheres. Em resposta às manifestações dos alunos, a presidente 58 

em exercício ressalta a importância dos assuntos apresentados para uma mudança na cultura 59 

institucional da UFABC e declara que a gestão vem tomando providências em relação às 60 

demandas. No que tange à segurança, informa que existem questões ligadas à infraestrutura e 61 

mobilidade urbana que devem ser tratados separadamente, pois fogem da alçada da UFABC, 62 

propriamente dita. Informa que a Prefeitura Universitária (PU) vem realizando a troca das 63 

lâmpadas dos campi, além da alteração do projeto arquitetônico para a eliminação dos pontos 64 

cegos existentes. Dentre outras articulações, pontua que houve um aumento no policiamento e na 65 

frequência da ronda escolar no entorno dos campi. Ademais, tem havido uma conversa ativa 66 

junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para solução da questão da 67 

ligação entre os terminais e os campi. Quanto à denúncia contra o aluno que utilizou vestimenta 68 

que fazia alusão a símbolo nazista, informa que é uma questão delicada, cuja atuação da UFABC 69 

está sendo feita de forma prudente, sempre com vistas ao respeito à democracia. Acerca do 70 

assédio contra as mulheres, destaca que a aprovação da Resolução ConsUni n° 226, que dispõe 71 

sobre o assédio moral, assédio moral institucional e assédio sexual e seu enfrentamento no 72 

âmbito da UFABC, estabelece a criação de diversos canais para denúncia e tratamento dessa 73 

matéria. Acrescenta que os trâmites estão em processo de finalização com a emissão de Portarias 74 

próprias e a comunidade será informada tão logo estejam em funcionamento. Informes da 75 

Reitoria: 1) a presidente em exercício comunica acerca do orçamento 2022, relembrando a todos 76 

sobre o corte de 7,2% sofrido na metade do ano, porém, destaca que há a expectativa da 77 

reposição orçamentária devido ao novo cenário, ligeiramente menos desfavorável. Informa que a 78 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) está 79 

em permanente mobilização junto ao Governo Federal e que a expectativa para o orçamento de 80 

2023 é melhor. Ademais, informa que há uma negociação junto ao Congresso Nacional para 81 

discussão de prioridades alocativas, dentre as quais, as universidades. Neste sentido, a Andifes 82 

tem apresentado elementos importantes em diversos temas, com atenção especial à permanência 83 

estudantil e à manutenção de um ensino superior de qualidade; 2) a pró-reitora de Planejamento e 84 

Desenvolvimento Institucional, Carolina Stuchi, informa que o IV Congresso da UFABC 85 

retomou suas atividades presenciais, com uma programação enxuta e diversos convidados 86 

externos. Comunica que as Mesas de conversas e os debates contribuíram enormemente para o 87 

novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Convida a todos a assistirem ao I Seminário 88 

sobre o novo PDI – UFABC, a ser realizado dia 29 de novembro; 3) a secretária-geral, Carolina 89 
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Moutinho Duque de Pinho, presta algumas orientações quanto ao uso da sala e o rito da reunião 90 

no formato presencial. Solicita a todos que se atentem aos prazos das eleições para os Conselhos 91 

Superiores – ConsUni e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) – que estão em 92 

curso. Informes dos Conselheiros: 1) o conselheiro Charles Morphy informa que, das 29 93 

propostas enviadas para o edital de chamamento público do Carrefour para bolsas de estudos e 94 

permanência, 23 foram aprovadas na primeira fase, correspondendo à 79% de aprovação. 95 

Comunicou que, no Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 96 

(ENPROP), foi elaborado um documento, contendo as áreas prioritárias, a ser apresentado à 97 

Comissão de Transição de governo na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além dessas, há 98 

duas demandas urgentes da pós-graduação para a Comissão de Transição da área de Educação: o 99 

reajuste dos valores das bolsas e a manutenção e expansão do fomento às políticas de ações 100 

afirmativas na pós-graduação; 2) a conselheira Roberta Kelly Amorim de França mostra-se 101 

solidária às reinvindicações dos alunos e solicita que a gestão dê atenção especial às 102 

necessidades da comunidade acadêmica. Ademais, acredita que a Reitoria deveria se posicionar 103 

de maneira mais firme quanto à obrigatoriedade do uso de máscara, visto que o número de casos 104 

de Covid-19 vem aumentando; 3) o conselheiro Gilberto Rodrigues celebra a volta das reuniões 105 

presenciais e parabeniza a Secretaria-Geral pelo ótimo trabalho realizado durante a pandemia, 106 

mantendo, eficazmente, o funcionamento dos Conselhos Superiores da UFABC. Solidariza-se 107 

com as pautas trazidas pelos alunos e espera que os problemas apresentados sejam, ao menos, 108 

mitigados. Em resposta os comentários, Wagner Carvalho ratifica as palavras do conselheiro e 109 

pontua que a UFABC manteve-se plenamente ativa durante a pandemia, destacando o conjunto 110 

de propostas e pesquisas mantidas com um volume de recursos elevados, mesmo com o 111 

contingenciamento das agências de fomento e parabeniza todos os pesquisadores e colaboradores 112 

envolvidos nos projetos; 4) o conselheiro Ricardo Andrade corrobora a fala dos conselheiros 113 

acerca do retorno às atividades presenciais, porém lamenta a morte de colegas que foram 114 

acometidos pela Covid-19. Também convida a todos a participar da Campanha de Natal 115 

promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do ABC (SintUFABC), 116 

que arrecada doações para compra de cestas de Natal para serem distribuídas aos trabalhadores 117 

terceirizados da UFABC; 5) a conselheira Roberta Kelly Amorim de França parabeniza a Pró-118 

Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) pela aprovação das propostas referentes ao edital de 119 

chamamento público do Carrefour. Solicita à Mesa esclarecimento quanto ao encaminhamento 120 

feito às demandas do Relatório do Grupo de Trabalho (GT) Pais e Mães da UFABC. Em resposta 121 

ao questionamento, a secretária-geral, Carolina Moutinho Duque de Pinho, informa que a 122 

Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe) criou duas opções de ocorrências no Registro 123 

Eletrônico de Presença, a fim de suprir parte das demandas advindas da retomada das atividades 124 

presenciais. A conselheira, no entanto, atenta que os ajustes no Registro Eletrônico de Presença 125 

atendem a apenas uma das demandas, uma vez que o Relatório é bem mais amplo; 6) o 126 

conselheiro Marcelo Pavão ressalta a importância da ocupação dos alunos deste espaço de 127 

deliberação, principalmente, no formato presencial e destaca, novamente, as pautas trazidas pelos 128 

alunos. Ordem do Dia: Ata da I sessão ordinária do ConsUni, realizada nos dias 22 de março e 129 

05 de abril de 2022. Em discussão, solicita-se uma alteração pontual no texto, cuja proposta é 130 

acatada pela Divisão de Conselhos. Não havendo mais manifestações, a presidente em exercício 131 

coloca o documento em votação. Ata aprovada com 5 abstenções. Resolução de Diretrizes 132 

Orçamentárias 2023. A relatora, Sara Cid Mascareñas, faz uma breve contextualização do 133 

documento, destacando que a Resolução de Diretrizes Orçamentária (RDO), de acordo com a 134 

Resolução ConsUni n° 176, deve apontar as prioridades para manter a missão institucional e os 135 

objetivos estatutários de ensino, pesquisa e extensão da UFABC, respeitando seu Plano de 136 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Informa que o 137 

documento define as regras gerais para priorizar a alocação e a execução dos recursos 138 
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orçamentários da UFABC a cada ano e conta com a participação da comunidade universitária em 139 

diversas etapas através de rodas de conversa com Dirigentes, entidades representativas e 140 

representantes discentes nos Conselhos Superiores. Além da Audiência Pública, realizada no dia 141 

13 de outubro, e a reunião da Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa), 142 

realizada no dia 03 de novembro. Para embasar as discussões ocorridas, comunica que foi 143 

apresentado um histórico do orçamento discricionário da UFABC e a forma como este vem 144 

sendo executado ao longo dos anos, além do cenário para o orçamento de custeio e investimento 145 

do Projeto de Lei Orçamentário (PLOA) de 2023, evidenciando o contexto de restrição que a 146 

UFABC se encontra. Acrescenta que esse histórico de restrições e cortes orçamentários ao longo 147 

de 2022 afetará, em especial, os primeiros meses do próximo exercício, ressaltando que a 148 

intensidade e a forma de operacionalização dos cortes, transforma o orçamento das universidades 149 

em instrumento de ajuste fiscal, retirando sua autonomia administrativa e de gestão financeira. 150 

Destaca algumas informações importantes, tais como a incerteza sobre a possibilidade de 151 

recomposição ou de novos cortes; as eleições nacionais com a transição de governo, nova 152 

composição do Congresso Nacional e a aprovação tardia da Lei de Diretrizes Orçamentárias 153 

(LOA) 2023; e a liberação de limites no início do próximo ano. Nesse cenário, pontua a 154 

importância da participação da comunidade nas discussões sobre a RDO 2023, que orientará os 155 

parâmetros e as principais referências para a execução do orçamento ao longo do próximo 156 

exercício. Assinala algumas questões orientadoras apresentadas, tendo como base a RDO 2022: 157 

o que priorizar para manter e recompor as demandas da UFABC, levando em conta seu 158 

funcionamento com inclusão e excelência, num contexto de fortes restrições orçamentárias no 159 

PLOA 2023, ao mesmo tempo em que a vitória de um governo mais progressista permite 160 

visualizar a possibilidade de alguma recomposição orçamentária? E o que priorizar para 161 

continuar garantindo o alcance de seus objetivos institucionais previstos no PDI e no PPI e, 162 

tendo em conta que está para se iniciar a elaboração de um novo PDI? Em seguida, faz uma 163 

apresentação da estrutura do documento, artigo a artigo, pontuando que a minuta foi estruturada 164 

de maneira semelhante à RDO anterior. Dentre as principais prioridades de custeio, destaca: a 165 

manutenção dos auxílios e das bolsas já concedidas aos discentes, cujos editais e projetos 166 

estejam em plena vigência; a preservação dos serviços continuados terceirizados, cuja 167 

interrupção comprometa as atividades didáticas e administrativas, como serviços de limpeza e 168 

higienização, manutenção em geral, vigilância e portaria; a aquisição de materiais de consumo e 169 

contratação de serviços em geral que sejam imprescindíveis para a realização das atividades 170 

didáticas; a disponibilização de serviços e tecnologias de informação e comunicação; a 171 

preservação de serviços essenciais, como fornecimento de água e energia elétrica. Em relação às 172 

prioridades de investimento destaca: a aquisição de materiais permanentes necessários para 173 

viabilizar a realização de atividades didáticas, como a atualização do parque de equipamentos 174 

dos laboratórios; a conclusão e complementação das obras em andamento para a disponibilização 175 

de infraestrutura e de segurança para a comunidade, como a conclusão da Unidade 176 

Tamanduatehy e sua integração com as demais estruturas do campus de Santo André; e a 177 

viabilização das condições para o início das obras para a abertura de uma saída que ligue o 178 

campus de São Bernardo com a Rodovia Anchieta; a aquisição de materiais permanentes 179 

imprescindíveis para a realização das atividades de pesquisa e extensão, considerando as 180 

contrapartidas à captação de novos recursos. Em relação às discussões realizadas na Canoa, 181 

informa que houve participação ativa dos representantes que reforçaram a necessidade de revisão 182 

da Resolução ConsUni nº 176, que institui as normas para a criação da RDO como parâmetro 183 

para o planejamento e execução orçamentária da UFABC, de forma a modernizar o processo de 184 

elaboração da proposta e aproximá-la do Planejamento Estratégico da universidade. Por fim, 185 

ressalta que a minuta é resultado de uma construção conjunta e que está em constante evolução, 186 

refletindo os temas mais sensíveis da UFABC, seus anseios e preocupações. Está estruturada 187 
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para orientar as prioridades no próximo exercício, atendendo às demandas oriundas do 188 

funcionamento da universidade, com inclusão e excelência e recomenda a aprovação do 189 

documento como apresentado. Em complemento à relatoria, a pró-reitora de Planejamento e 190 

Desenvolvimento Institucional, Carolina Stuchi, salienta os desafios enfrentados no cenário 191 

atual, frente a tantas incertezas e agradece pelo relato detalhado e esforço de todos, 192 

principalmente no que tange à inclusão da Extensão, garantindo a prioridade dos recursos na 193 

RDO, além da manutenção e possível readequação dos auxílios socioeconômicos e das bolsas e, 194 

por fim, a garantia da continuidade das obras de infraestrutura que dialogam com as questões de 195 

segurança e melhoria da mobilidade na UFABC. Em discussão, os conselheiros parabenizam a 196 

todos os envolvidos na elaboração do documento levantam os seguintes pontos: 1) questiona-se 197 

no Art. 1°, se o transporte entre os campi está contemplado; 2) questiona-se no inciso I, do Art. 198 

1º, se é possível a inclusão da Extensão na manutenção dos auxílios e bolsas; 3) questiona-se no 199 

Art. 6º, referente à aplicação dos recursos orçamentários de custeio e investimento oriundos de 200 

emendas parlamentares, se o recurso foi provisionado, porque não entra na ordem de prioridade. 201 

Em resposta aos questionamentos, a representante da área demandante, Carolina Stuchi, 202 

esclarece que quando os recursos orçamentários, esses são oriundos de emendas parlamentares, 203 

geralmente vêm vinculados a algum projeto específico, não possui governabilidade para a 204 

realocação do recurso. Em complemento, a presidente em exercício esclarece que recursos 205 

orçamentários de emendas parlamentares, vêm com uma justificativa para sua existência e são de 206 

execução obrigatória, possuindo regramentos maiores que a RDO e, por isso, devem ser 207 

respeitadas. Quanto às bolsas de auxílios, a representante da área demandante elucida que a 208 

Extensão já está incluída no texto, quando esse se refere às bolsas da graduação e da pós-209 

graduação. Em relação ao transporte entre os campi, esclarece que, apesar de não estar presente 210 

nos incisos, a UFABC mantém o compromisso de arcar com o contrato. Não havendo mais 211 

manifestações por parte dos conselheiros, a presidente em exercício coloca o documento em 212 

votação. A Resolução de Diretrizes Orçamentárias 2023 é aprovada por unanimidade. 213 

Expediente: Calendário ConsUni 2023. A relatora, Carolina Pinho, esclarece que o calendário 214 

foi elaborado seguindo a mesma lógica dos anos anteriores, com reuniões bimestrais que são 215 

intercaladas com as reuniões do ConsEPE. Ressalta que o envio da pauta para os conselheiros 216 

segue 10 dias antes da reunião e que o prazo limite para envio de sugestão de ponto de pauta é 217 

uma semana antes do seu envio. Ademais, pontua que o calendário também deixa pré-agendada 218 

uma possível continuação das sessões, uma semana depois da data da reunião, com o intuito de 219 

findar todos os assuntos presentes na pauta. Em discussão, questiona-se a possibilidade de a 220 

Secretaria-Geral deixar os atestados de comparecimento nas reuniões preparados 221 

antecipadamente para os alunos possam apresentar no trabalho. Em resposta, a secretária-geral 222 

esclarece que os atestados solicitados são confeccionados e enviados prontamente pela Divisão 223 

de Conselhos, não sendo necessária a confecção antecipada. Não havendo mais manifestações 224 

por parte do Conselho, a presidente em exercício sugere que o item seja promovido para a 225 

Ordem do Dia. Não havendo objeções, o item é promovido. Não havendo novas manifestações, a 226 

presidente em exercício encaminha o documento para votação. Calendário ConsUni 2023 227 

aprovado por unanimidade. Homologação do Ato Decisório ConsUni n° 228, que aprova o 228 

afastamento do reitor, professor Dácio Roberto Matheus, SIAPE nº 2669171, para participação 229 

na XV Assembleia Geral do XII Seminário Internacional e do III Encontro de Reitores Brasil-230 

México do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras - GCUB, a serem 231 

realizados na Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, na Cidade do México, 232 

México, no período de 16 a 23 de outubro de 2022, incluindo trânsito e revoga e substitui o Ato 233 

Decisório ConsUni n° 227, aprovado ad referendum. Considerando o teor do documento, a 234 

presidente em exercício pergunta se há algum questionamento ou esclarecimento a ser realizado.  235 

Não havendo manifestações por parte do Conselho, a presidente em exercício sugere que o item 236 
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seja promovido para a Ordem do Dia. Não havendo objeções, o item é promovido. Não havendo 237 

manifestações na Ordem do Dia, a presidente em exercício encaminha o documento para 238 

votação. Ato Decisório homologado por unanimidade. Minuta de Ato Decisório que aprova a 239 

autorização para o afastamento do país, com ônus para a UFABC, do professor Dácio Roberto 240 

Matheus, reitor, SIAPE nº 2669171, no período de 14 a 17 de dezembro de 2022, incluindo 241 

trânsito, para participação na LXXXII Sesión del Consejo de Rectores da Asociación de 242 

Universidades Grupo Montevideo, a ser realizada na Universidad Nacional del Noroeste de la 243 

Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Argentina. Em discussão, Wagner Carvalho ressalta a 244 

importância da participação do Reitor nesses eventos, pois dão um indicativo muito relevante 245 

acerca da relação da UFABC com os países da América do Sul e Central. Comunica que existem 246 

diversas pesquisas sendo realizadas nesses países e a participação do Reitor nos eventos citados 247 

reforça essa relação. A presidente em exercício corrobora essa fala, salientando o esforço da 248 

UFABC em ocupar esses espaços de articulação internacional, uma vez que são criadas diversas 249 

oportunidades relevantes à universidade. Não havendo mais manifestações por parte do 250 

Conselho, a presidente em exercício sugere que o item seja promovido para a Ordem do Dia. 251 

Não havendo objeções, o item é promovido. Não havendo manifestações, a presidente em 252 

exercício encaminha o documento para votação. Ato Decisório aprovado por unanimidade. O 253 

conselheiro Gilberto Rodrigues solicita a palavra para apresentação de um informe. Comunica 254 

acerca da comemoração aos 10 anos do Bacharelado em Relações Internacionais na UFABC, 255 

será realizada Semana de Relações Internacionais nos dias 28, 29 e 30 de novembro e convida a 256 

todos a participarem. A presidente em exercício agradece pela informação e solicita que na 257 

próxima sessão sejam respeitados os procedimentos e a ordem dos Informes na pauta. Por fim, 258 

agradece a todos os conselheiros e as conselheiras que participaram das reuniões nesse mandato, 259 

tendo em vista que a próxima sessão ordinária do ConsUni será realizada após as eleições dos 260 

Conselhos Superiores, já com a nova configuração, desejando a todos e todas que fiquem bem. 261 

Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, a presidente em exercício agradece 262 

a presença de todos e encerra a sessão às 16h14. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 263 

Alves, chefe da Divisão de Conselhos e Katia Tonello Semmelmann, assistente em 264 

administração, em conjunto com a secretária-geral, Carolina Moutinho Duque de Pinho, 265 

lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho.  266 
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