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Síntese das deliberações referentes aos assuntos restantes constantes na pauta da IV 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do 
ABC, realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, 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. 
 
 
Ordem do dia 
 
1. Minuta de Resolução que dispõe sobre a alocação da Agência de Inovação 
vincula à Reitoria. 
Retirado de pauta pela área demandante para adequações ao novo Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
2. Edital novos cursos. 
A conselheira Maria Isabel M. V. Delcolli relatou o assunto e apresentou algumas 
propostas de alteração, parcialmente acatadas pela área demandante. Após discussões, a 
área demandante e relatoria apresentam novas propostas que foram aceitas em consenso 
com o Conselho. Em votação o documento com alterações foi aprovado com uma 
abstenção. 
 
Expediente 
 
� Alteração de datas no Calendário ConsUni 2016. 

A MESA retomou o assunto, já aprovado na primeira parte desta sessão, em 1º de 
dezembro de 2015, por solicitação da Secretaria-Geral para ajustar a data da I sessão 
ordinária ao início do mandato dos novos representantes discentes. Não houve 
manifestações contrárias. Após votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. 
 
1. Minuta de resolução que institui política de estímulo à realização de estágio pós-
doutoral no exterior pelos docentes da UFABC. 
O assessor de Relações Internacionais, professor Carlos Alberto Kamienski, relatou o 
assunto apresentando breve histórico e o objetivo do documento. Após discussões e 
questionamentos, foi solicitado à Assessoria de Relações Internacionais, que apresentasse 
um documento análogo a este, que institua uma política de estímulo à realização de estágio 
pós-doutoral no exterior pelos técnicos administrativos da UFABC. Após discussões 
concernentes ao período do estágio, foi solicitado, pela área demandate, a passagem do 
item a Ordem do Dia, proposta secundada e aprovada com 3 abstenções. Novamente em 
discussão houve propostas de alterações, acatadas e votadas. Após votação, o documento, 
com alterações, foi aprovado com 2 abstenções. 
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� Professor Mauro Coelho, solicitou esclarecimentos sobre procedimentos aprovados em 

reunião anterior, para as  Resoluções que tratam da progressão e promoção funcional 
docente. A secretária-geral, Soraya, esclareceu que os procedimentos serão normatizados 
por Portaria da Reitoria, e, estavam agendadas reuniões com os diversos setores da 
Universidade para tratar do assunto.  


