
Sinopse III / 2007 
ConsUni – UFABC 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário - ConsUni, realizada em de 22 de maio de 2007, às 14h, na sala de reuniões 
do 6º andar da Unidade Catequese – UFABC. 
 
1. Aprovação da ata da última reunião 
Ata da II sessão ordinária do ConsUni, realizada em 10 de abril, aprovada com alterações. Versão 
corrigida enviada aos conselheiros em 31 de maio. 
 
2. Definição de suplentes para os dois Conselhos 
Propostas apresentadas pela Reitoria e pelos professores Gilberto Martins, representante dos 
docentes do CECS e Guiou Kobayashi e Leonardo Maia, do CMCC. Aprovada, com dez votos 
favoráveis, proposta apresentada pela Reitoria: uma vez que não foram previstos suplentes no edital 
desta primeira eleição, não haverá suplência nesta gestão. 
 
3. Discussão sobre a formação das comissões de revisão do Regimento Geral e de criação da 
Fundação de Apoio 
Portaria 90, de 23 de maio de 2007: constitui comissão composta pela profª Adelaide Faljoni-Alario, 
vice-reitora, prof. Jeroen Johannes Klink, pró-reitor de Extensão, prof. Valdecir Marvulle, diretor do 
CMCC, prof. Sandro Silva e Costa, representante do CCNH, prof. Gilberto Martins, representante do 
CECS, prof. Guiou Kobayashi, representante do CMCC, Lídia Pancev Pereira, representante dos 
servidores técnico-administrativos e Gabriel Carvalho, representante discente de Graduação para, sob 
a coordenação da primeira, apresentar ao Conselho Universitário proposta de revisão do Regimento 
Geral da UFABC. 
Portaria 91, de 23 de maio de 2007: constitui comissão composta pelo prof. Helio Waldman, pró-
reitor de Pesquisa, prof. Armando Milioni, pró-reitor de Pós-Graduação, prof. Jeroen Klink, pró-
reitor de Extensão, prof. João Manoel Losada, representante do CECS, prof. Marcos Tavares, 
representante do CCNH, prof. Antonio Faleiros, representante do CMCC e Marcos Joel Rúbia, 
representante dos servidores técnico-administrativos para, sob a coordenação do primeiro, apresentar 
ao Conselho Universitário proposta acerca da criação de Fundação de Apoio da UFABC. Esta 
Portaria substitui a Portaria nº 29, de 7 de julho de 2006.  
 
4. Regimento Interno para o ConsUni/ Definição de regras para construção da pauta 
As minutas do regimento interno do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino e Pesquisa 
foram elaboradas pela Secretaria Geral e submetidas à análise da Procuradoria Jurídica antes de 
serem apresentadas para aprovação dos conselheiros. Esses regimentos prevêem os critérios de 
elaboração das pautas das sessões. 
 
5. Divulgação das pautas e sinopses de reuniões do ConsUni para toda a comunidade da UFABC. 
A divulgação das atas das sessões dos conselhos permanecerá restrita aos conselheiros, mas será 
elaborada uma sinopse, com a síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta, 
que deve ser enviada aos membros do Conselho antes da ata. 
 
6. Regime de Dedicação Exclusiva 
Professor Waldman discorre acerca da minuta de resolução enviada via e-mail a todos os membros 
do ConsUni, que estabelece disposições acerca do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos 
docentes, elaborado pela Comissão nomeada pela Portaria 29, de 7 de julho de 2006. 
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