
SINOPSE
VI sessão ordinária do Conselho Universitário

Universidade Federal do ABC

Síntese  das  deliberações  referentes  aos  assuntos  constantes  da  pauta  da  VI  sessão  ordinária  do  Conselho 
Universitário-ConsUni,  realizada em de  14 de  agosto  de  2007,  às  14h,  na sala  de  reuniões  do  6º  andar  da 
Unidade Catequese – UFABC.

ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da V sessão ordinária, realizada em 24 de julho de 2007
Ata da V sessão ordinária, realizada em 24 de julho, aprovada com alterações. Versão corrigida enviada aos 
conselheiros em 17 de agosto de 2007.

2. Proposta de regulamentação do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes
Professor Helio Waldman, pró-reitor de Pesquisa  e  coordenador da Comissão constituída  pela  Portaria  nº 
91/2007 para apresentar proposta de criação de Fundação de Apoio, expõe, para votação, minuta de Resolução 
do ConsUni que estabelece disposições acerca do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes. 
Minuta aprovada com alterações. Versão final será divulgada no boletim interno e no website da UFABC.
 
3. Propostas encaminhadas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP)
a. Realização de processo eleitoral para eleição de dois representantes do corpo discente de Pós-Graduação, 
eleitos por seus pares.

b. Realização de processo eleitoral para eleição de suplentes dos membros do ConsEP e ConsUni, cuja eleição, 
realizada em 26 de fevereiro e regulamentada pela Portaria 22,/2007, não previa suplência.

Professor Valdecir Marvulle, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, relata as propostas 
apresentadas pelos representantes dos servidores técnico-administrativos e do corpo discente de Graduação do 
ConsEP, votadas e aprovadas em sua V sessão ordinária, realizada em 07 de agosto último. A proposta a. é 
aprovada, por estar em consonância com o disposto no Inciso IV, Artigo 18º, Seção I do Estatuto da UFABC. O 
processo eleitoral será conduzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A proposta b. não é aprovada, visto que 
seu teor já fora discutido na III sessão ordinária do ConsUni, em cuja ata, às linhas 16 e 17 da página 2 consta: 
uma vez que não foram previstos suplentes no edital desta primeira eleição, não haverá suplência nesta gestão.

EXPEDIENTE

1. Informes da Reitoria
Distribuídas aos presentes cópias de um artigo que versa sobre a internacionalização da educação superior e 
cópias do Ofício nº 002/2007-UFABC/ConsUni, que será entregue pelo reitor e pela vice-reitora ao ministro da 
Educação em reunião na 6ª feira, 17, em Brasília. Professor Guiou Kobayashi, membro da Comissão constituída 
pela  Portaria  nº  90/2007  para  apresentar  ao  ConsUni  proposta  de  revisão  do  Regimento  Geral,  solicita 
prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão, uma vez que, conforme aprovado na V sessão 
ordinária e disposto na Portaria 186/2007, essa foi incumbida de revisar também o Estatuto. Proposta aprovada. 
Dr. Reginaldo discorre acerca de projeto de Lei complementar que cria Fundações Estatais de direito privado. 
Professor Bevilacqua comunica visita do professor José Antônio Monteiro de Queiroz, Diretor do NTI da UFPE 
e  coordenador do Projeto  SIG@, que esteve  na UFABC nos dias  8 e  9.  Informa que,  após reunião com os 
diretores de Centro para distribuição das 30 vagas de docentes liberadas pela Portaria MEC nº 731 de 24 de 
julho de 2007, já estão sendo providenciados os Editais dos concursos públicos para provimento das mesmas. 
Comenta o sucesso do I Workshop em Sistemas Complexos e Cognição e que a UFABC foi convidada para, em 
2009, realizar o II Workshop em cooperação com o International Center for Theoretical Physics (ICTP) e a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
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