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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da II sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2021 da Universidade Federal do ABC, realizada 
no dia 01 de junho de 2021, às 14h, realizada remotamente por meio de videoconferência. 
 
Ordem do dia 
1. Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 

referente ao exercício de 2020. Avaliação de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2020. Autorização para recredenciamento da 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no 
biênio 2021-2022. 
O presidente esclareceu que os três itens se referiam à Fundep e propôs que fossem discutidos em 
bloco destacando que se tratava do cumprimento da legislação, cuja discussão e deliberação devem 
ser feitas no Conselho Superior de cada universidade parceira. Passou a palavra à relatora Vanessa 
Sales que apresentou breve histórico acerca da parceira e destacou alguns pontos do relatório 
referente ao exercício de 2020. Após a apresentação não houve manifestações. Em seguida, o 
presidente encaminhou para votação os 3 itens discutidos em bloco. A Ratificação do Relatório de 
Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2020; a 
Avaliação de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao 
exercício de 2020 e a Autorização para recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 2021-2022. Aprovados com 3 
abstenções. 
 

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

professora Fernanda Graziella Cardoso, como pró-reitora de Graduação. 
O presidente fez um breve relato acerca da aprovação do ato decisório. Não havendo discussões, 
sugeriu-se a promoção do item à Ordem do Dia. Sem que houvesse oposições, encaminhou-se o 
documento para votação. Homologado por unanimidade. 
 

2. Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 195, que aprova, ad referendum, a correção dos 
prazos de mandato dos representantes docentes nas eleições extraordinárias revogando e 
substituindo o Ato Decisório ConsUni nº 194. 
A secretária-geral, Carolina Pinho, relatou que não foi descrito no Ato Decisório ConsUni nº 194, 
o período de mandato dos referidos membros e por isso houve a necessidade da substituição. Não 
havendo discussão, propôs-se a promoção do item à Ordem do Dia. Promovido sem oposições. 
Sem comentários adicionais, o Ato Decisório foi votado e homologado por unanimidade.  

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

revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 174   
A secretária-geral, Carolina Pinho, destacou que o objetivo era atualizar a Resolução ConsUni nº 
174, após a criação de novas comissões e comitês e a alteração do Art. 2, no qual algumas 
comissões e vinham com nome por extenso e outras com siglas destacando que isto foi 
uniformizamos isso. Em discussão, foram feitos questionamentos e propostos aprimoramentos. 
Após esclarecimentos por parte da área demandante, definiu-se que o item seguirá para a Ordem 
do Dia na próxima sessão deste Conselho. 


