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Sinopse III sessão ordinária/ConsUni
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 9 de outubro de 2014, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André
 
 
Expediente: 

1. Minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para 
avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor 
associado, do quadro permanente da UFABC
Por ausência justificada do relator
continuação desta sessão.   

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as 
normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progress
dentro de uma mesma classe
Por ausência justificada do relator, professor Thales Sousa, acordou
continuação desta sessão.   

3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFAB
Em discussão, os conselheiros encaminharam diversas 
esclarecimentos. Por fim, foi decidido que o
sessão ordinária. 

4. Minuta de resolução que reconhece e classifica 
comunitárias na UFABC. 
Professor Klaus Capelle 
consenso acerca do tema. 
unanimidade. Em votação, o documento sem alterações foi aprovado por unanimidade.

5. Calendário ConsUni 2015
Após sugestões e esclarecimentos, propôs
aprovada por unanimidade.
com 1 abstenção. 

6. Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da 
UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema televisivo interno
Relatado o item, diversos conselheiros 
Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

bro de 2014, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André

Minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para 
avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor 
associado, do quadro permanente da UFABC. 
Por ausência justificada do relator, professor Thales Sousa, acordou-se que o item será tratado na 

 

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as 
normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progress
dentro de uma mesma classe. 
Por ausência justificada do relator, professor Thales Sousa, acordou-se que o item será tratado na 

 

3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFAB
Em discussão, os conselheiros encaminharam diversas sugestões

im, foi decidido que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 

Minuta de resolução que reconhece e classifica institucionalmente as entidades estudantis e 

Professor Klaus Capelle relatou o item e prestou esclarecimentos, verific
. Foi proposta a passagem para Ordem do Dia

e. Em votação, o documento sem alterações foi aprovado por unanimidade.

Calendário ConsUni 2015. 
esclarecimentos, propôs-se a passagem do item à Ordem do Dia, que foi 

. Passou-se, então, à votação do documento se

Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da 
UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema televisivo interno
Relatado o item, diversos conselheiros manifestaram-se acerca do tema
Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

 

 continuação da III sessão 
Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

bro de 2014, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

Minuta de resolução que dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de critérios para 
avaliação de docentes com vistas ao acesso à Classe D, com denominação de professor 

se que o item será tratado na 

2. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que dispõe sobre as 
normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão funcional, 

se que o item será tratado na 

3. Minuta de resolução que institui a Comissão de Relações Internacionais (CRI) da UFABC. 
sugestões e solicitações de 

assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 

institucionalmente as entidades estudantis e 

esclarecimentos, verificando-se, então, 
Foi proposta a passagem para Ordem do Dia, que foi aprovada por 

e. Em votação, o documento sem alterações foi aprovado por unanimidade. 

se a passagem do item à Ordem do Dia, que foi 
sem alterações. Aprovado 

Minuta de resolução que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da 
UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pelo sistema televisivo interno. 

se acerca do tema. O assunto retornará na 
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7. Minuta de resolução que delega competências às Comissões, Comitês e Conselhos setoriais 
da UFABC. 
Após relato e discussão, o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

 
 
� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados 

em continuação da sessão com data a ser definida e comunicada pela Secretaria-Geral. 


