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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da III sessão 

extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2019 da Universidade Federal do ABC, 

realizada no dia 10 de setembro 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. Moção de preocupação sobre o programa Future-se  

O presidente iniciou a sessão com um breve relato acerca das deliberações ocorridas na primeira 

parte da sessão, informando que, à ocasião, foi constituído um grupo com a finalidade de unificar 

os textos propostos durante a referida sessão. A conselheira Natália Gea, integrante do grupo, 

realizou a leitura da proposta. Finalizada a leitura, o conselheiro Cedric Leão apresentou sugestões 

de alteração no texto. Votados os destaques, realizadas as alterações e supressões propostas, a 

moção de repúdio foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O presidente 

parabenizou o Conselho por sua postura no debate da matéria, enaltecendo a importância de seu 

conteúdo para a Educação Superior Brasileira, destacando o caráter democrático das discussões, 

na construção do documento.  

 

2. Moção de preocupação às Agências Federais de Fomento à Pesquisa. 

O relator, o conselheiro Charles Morphy destacou a importância das duas moções referentes às 

agências de fomento à pesquisa e citou o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (FOPROP) no qual irá apresentá-las. Discorreu sobre a matéria destacando que as 

moções apresentadas contemplam os apontamentos elencados na sessão passada. Após discussões 

realizaram-se algumas sugestões de alterações, as quais foram acatadas pela área demandante. 

Findo o debate, a moção foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 

 

 


