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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 16 de abril de 2009, às 14h, na sala de reuniões do 
5º andar da Unidade Catequese (UFABC). 

Informes do reitor: 

� Discorre brevemente sobre o encontro com o Ministro da Educação (MEC), Fernando 
Haddad, ocorrido em Brasília, no último dia 14. 

� Solicita as seguintes alterações na pauta: a) antecipar o 2º item da Ordem do Dia; b) incluir a 
discussão a respeito do vestibular unificado/novo ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio). Alterações aprovadas. 

 
 
ORDEM DO DIA 
 
1. Aprovação da criação do bacharelado interdisciplinar de nome “Bacharelado em Ciências e 
Humanidades” e especialidades. 

Após várias discussões e reflexões acerca da criação do Bacharelado em Ciências e Humanidades, 
proposta aprovada com 1 abstenção.  
 
2. Aprovação da Resolução ConsUni que dispõe sobre a interpretação do Artigo 45 do Estatuto da 
UFABC. 
Resolução aprovada com alterações. 
 
3. Aprovação da contratação da VUNESP para a realização do vestibular 2010 da UFABC. 

Proposta aprovada por unanimidade. 
 
4. Aprovação de nomes para compor a Comissão de Revisão do Regimento Geral e Estatuto. 

Foram indicados os seguintes membros: Armando Zeferino Milioni, representante da reitoria 
(presidente); Guiou Kobayashi, representante da reitoria (vice-presidente); Ricardo Siloto, pró-
reitor de planejamento; Valdecir Marvulle, representante dos diretores de centro; Armando Caputi, 
representante docente do CMCC; Luis Siqueira Martins, representante docente do CECS; Sandro 
Silva Costa, representante docente do CCNH; Gustavo Galati, representante dos técnico-
administrativos e Fernanda Toscano Bloise, representante dos discentes da Graduação. 
 
EXPEDIENTE 
 
Professor Fazzio comenta sobre a proposta do vestibular unificado/novo ENEM, que está sendo 
discutida no MEC. Enumera os aspectos positivos e negativos da mudança e informa que haverá 
reunião extraordinária do ConsEP para discussão do assunto, tendo em vista a necessidade de 
posicionamento da UFABC, perante ao MEC, até o final de abril. 
 


