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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão extraordinária 

do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada no 

dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar, da Torre I, do Bloco 

A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, Santa 

Terezinha, Santo André. 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Apreciação do Relatório Científico de Prestação de Contas referente a parcela para 

custos de infraestrutura institucional para pesquisa (PCIIP) do projeto FAPESP 

2017/17437-3, intitulado “Apoio às facilidades multiusuárias da UFABC”. 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior apresentou parecer favorável à aprovação do 

documento, sugerindo que fossem feitas atualizações nos dados. Professora Sônia 

Malmonge acatou a sugestão. Em discussão, elencou-se sugestão adicional, acatada pela 

demandante. Findas as discussões, encaminhou-se o relatório para votação. Aprovado por 

unanimidade.  

 

2. Revisão do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes da UFABC  

Pietro Parronchi apresentou parecer favorável à aprovação do documento, consideradas 

as sugestões de alteração elencadas. Em discussão, foram apontadas outras possibilidades 

de aprimoramento do documento, as quais foram acatadas ou votadas e aprovadas. Findas 

as discussões, encaminhou-se o documento para votação, consideradas as modificações 

aprovadas. Regimento aprovado com 2 abstenções. 

 

3. Regimento da pós-graduação lato sensu – Comissão de Especialização. 

Jeroen Johanes Klink apresentou parecer favorável à aprovação do documento. Em 

discussão, foram apresentadas propostas adicionais de aprimoramento, as quais foram 

acatadas pela área demandante ou votadas e aprovadas. Chegando-se a um consenso, 

encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 1 abstenção.  

 

4. Minuta de resolução que define as vagas transversais e a forma de organização 

funcional dos docentes contratados por estas vagas na UFABC.  

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha apresentou parecer favorável à aprovação do 

documento. Houve sugestão para retirada do documento da pauta, votada e reprovada. 

Em discussão, foram apresentadas propostas adicionais ao aprimoramento do documento, 

as quais foram acatadas pela área demandante ou votadas e aprovadas. Findas as 

discussões, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 4 abstenções.  


