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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da III sessão 

ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

dia 19 de novembro 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 

 

 

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. 

Professor Thales Sousa, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 

apresentou duas versões da minuta da resolução, sendo uma originalmente apresentada pela 

CPPD e outra com todas as sugestões das discussões anteriores incluídas. Após discussão, 

professor Klaus Capelle propôs a promoção para a Ordem do Dia, que foi aprovada com 4 votos 

contrários e uma abstenção. Após discussões acerca do parágrafo único do Art. 7º, houve várias 

sugestões, no tocante aos incisos, as quais foram elencadas e votadas. Finda essa etapa, o 

documento foi considerado aprovado em consenso pelo Conselho, com excessão do Art. 6º, que 

trata da pontuação mínima necessária para a promoção e que será avaliado após a aprovação da 

“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, 

dentro de uma mesma classe”, além da “Disposição Transitória” que deverá ser elaborada e 

apresentada pela área demandante quando da apreciação do referido Art. 6º.  

 

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, 

dentro de uma mesma classe. 

Professor Thales apresentou o documento e informou que foi solicitado aos conselheiros 

sugestões, as quais as acatadas já foram incoporadas no texto, mas que essa minuta ainda não 

teve discussão iniciada nesse Conselho. Houve diversos comentários, questionamentos, 

especialmente no tocante à fórmula paresentada, os quais foram esclarecidos e serão levados em 

consideração pela área demandante no documento que seguirá para Ordem do Dia. Considerando 

o avançado das horas e o fato de não haver mais manifestações, o documento foi encaminhado 

para a Ordem do Dia da próxima sessão. 


