
Sinopse IV / 2007 
ConsUni – UFABC 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho Universitário - ConsUni, realizada em de 26 de junho de 2007, às 14h, na sala de reuniões 
do 6º andar da Unidade Catequese – UFABC. 
 
ORDEM DO DIA 
1) Aprovação da ata da III sessão ordinária do ConsUni 
Ata da III sessão ordinária do ConsUni, realizada em 22 de maio, aprovada com alterações. Versão 
corrigida enviada aos conselheiros em 28 de junho. 
 
2) Aprovação do calendário de reuniões para o 2º semestre de 2007 
Aprovado, com alteração, calendário proposto pela Secretaria Geral, que prevê as sessões ordinárias 
do ConsUni do segundo semestre para 14 de agosto, 25 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro 
e 18 de dezembro. 
 
3) Proposta de ratificação da criação dos 6 cursos de Pós-Graduação encaminhados à CAPES 
Considerando que os seis cursos de Pós-Graduação encaminhados pela UFABC à CAPES e 
aprovados ad-referendum pelo Reitor já foram ratificados pelos Centros e pelo Conselho de Ensino e 
Pesquisa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicita ao Conselho Universitário a ratificação da criação 
de cada um desses seis cursos, visando obter compatibilidade formal com o conteúdo do Artigo 4 do 
Regimento da UFABC, que registra competir ao Conselho Universitário, além do disposto no 
Estatuto, aprovar a criação e a extinção de cursos seqüenciais de formação específica, de graduação e 
de pós-graduação stricto sensu. Proposta aprovada por unanimidade. 
 
4) Portaria para eleição dos Conselhos dos Centros 
Minuta proposta aprovada, com alterações. A partir das deliberações do ConsUni, a Reitoria 
regulamentou, por meio da Portaria 151, de 28 de junho de 2007, as eleições dos representantes 
docentes, discentes e dos servidores técnico-administrativos para composição dos Conselhos dos 
Centros.  
 
5) Aprovação da expansão da UFABC na cidade de São Bernardo do Campo 
Aprovada a proposta de expansão do campus Santo André para o município de São Bernardo do 
Campo. No intuito de atender à solicitação do Ministério da Educação de instalação da UFABC em 
SBC no primeiro semestre de 2008, decidiu-se por uma expansão geográfica do campus de Santo 
André, mantida sua orientação acadêmica, sem prejuízo da futura concepção do projeto pedagógico 
do segundo campus. Com isso, é possível reduzir o ingresso dos 1500 alunos aprovados neste 
vestibular para duas entradas ou mesmo para única no início de 2008. 
 
EXPEDIENTE 
1) Regulamentação do Regime de Dedicação Exclusiva 
Professor Helio Waldman apresenta, para discussão, minuta de Resolução do ConsUni que 
estabelece disposições acerca do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes. Informa 
que, em reunião da Comissão de criação da Fundação de Apoio, concordou-se que a deliberação no 
ConsUni deva ocorrer posteriormente, após estudo e elaboração mais minuciosos na instância da 
Comissão. 
 
 
 



2) Informes da Reitoria 
De 25 a 27 de julho será realizado o I Workshop de Sistemas Complexos e Cognição, no Hotel 
Mercury, sito à avenida Industrial, 885, Jardim, Santo André-SP. Estão programadas palestras com 
pesquisadores das áreas de Matemática, Computação, Física e Biologia e mesa redonda sobre 
definições para a criação do Instituto de Estudos de Sistemas Complexos e Cognição da UFABC. 
Inscrições e programação: www.ufabc.edu.br/complex | Informações: (11) 4437-1600 ramal 701 | 
complex@ufabc.edu.br. Por meio de Ofício remetido à Reitoria pela Chefia de Assessoria 
Internacional do Gabinete do Ministro da Educação, a UFABC foi convidada a selecionar dois 
estudantes para participar do Programa Ship for World Youth Alumni Association (SWYAA), a ser 
custeado integralmente pelo Governo Japonês. Os jovens membros da delegação brasileira, composta 
de 10 participantes, estarão no Japão no período de 15 de janeiro a 5 de março de 2008 e visitarão, 
além daquele país, Singapura, Índia e o Sultanato de Omã. O Edital será providenciado ainda neste 
mês e divulgado à comunidade discente da Universidade. 
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