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RESOLUÇÃO ConsUni Nº 23 

  

Define nova composição para os 

Conselhos de Centro. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações 

ocorridas em sua II sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2009 e o artigo 38 do 

Estatuto da UFABC que estabelece a composição mínima dos Conselhos de Centros; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Que os Conselhos de Centros serão integrados pelos seguintes membros: 

 

I. diretor, como seu presidente; 

II. vice-diretor, como vice-presidente; 

III. no mínimo, seis representantes docentes do Centro, com mandato de 2 anos, eleitos por 

seus pares; 

IV. um representante docente de cada outro Centro, com mandato de 2 anos, eleito por seus 

pares; 

V. outros representantes, não docentes, divididos igualitariamente em três categorias, 

discriminadas a seguir: 

a) discentes de graduação, com mandato de 1 ano, eleitos por seus pares; 

 

b) discentes de pós-graduação, com mandato de 1 ano, eleitos por seus pares; 

 

c) técnico-administrativos, com mandato de 2 anos, eleitos por seus pares. 

 

§ 1º O número total de representantes não-docentes será igual ao maior múltiplo de 3, tal que 

a composição total dos Conselhos de cada Centro preserve a porcentagem de representantes 

docentes maior ou igual a 70%. 

 

§ 2º Todos os representantes, docentes e não-docentes, serão eleitos em chapas compostas por 

titular e suplente. 

 

§ 3º Pelo menos um dos representantes técnico-administrativo deverá ser lotado no próprio 

Centro e escolhido pelos servidores lotados nesse Centro. 

 

§ 4º Os representantes discentes deverão ser escolhidos por todos os discentes, regularmente 

matriculados na UFABC, respeitando a divisão das categorias de graduação e pós-graduação. 

 

§ 5º O número de representantes de docentes do próprio Centro será definido pelo Conselho 

de Centro, na gestão anterior a dos representantes a serem eleitos. 

 



 

 

 

 

Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Conselho Universitário 

 

RESOLUÇÃO ConsUni Nº 23 

  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 

UFABC. 

 

Santo André, 5 de junho de 2009. 

 

 

 

 

ADALBERTO FAZZIO 

Presidente 


