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Síntese das deliberações ocorridas na continuação da I sessão ordinária do Conselho Universitário 
(ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 3 de maio 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. 

 
� No início da reunião, o representante dos técnicos administrativos, Ronny Maciel de Mattos, 

encaminhou uma proposta de moção de repúdio ao Projeto de Lei Complementar 257/2016, que 
estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao 
reequilíbrio fiscal, ao documento “Uma Ponte para o Futuro”, da Fundação Ulysses Guimarães 
e ao artigo “A sociedade órfã”, de José Renato Nalini, secretário da Educação do Estado de São 
Paulo. Após discussões, acordou-se que a proposta seria apresentada após a discussão dos itens 
constantes na Ordem do Dia. 

 
Ordem do Dia: 

 
1. Criação do mestrado em Economia. 

O pró-reitor adjunto de pós-graduação, professor Alexandre Kihara, apresentou a relatoria do item. 
Não havendo manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 6 
abstenções. 

 
2. Criação do programa de pós-graduação ‘stricto sensu’ em Economia Política Mundial. 

Apresentaram o item os professores Alexandre Kihara, pró-reitor adjunto de pós-graduação, e 
Paris Yeros, proponente. Após discussão e esclarecimentos, o item foi encaminhado para votação 
e aprovado com 3 abstenções. 

 
� Conforme fora consensuado no início da reunião, passou-se a discutir a Moção de Repúdio. Após 

discussões, acordou-se que o proponente apresentaria um novo documento, com enfoque no 
Projeto de Lei Complementar 257/2016, na próxima sessão ordinária do ConsUni, a ocorrer no 
dia 28 de junho de 2016. 
 
Expediente: 
 

1. Apreciação do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes. 
Professor Fernando Costa Mattos relatou o item, apresentando histórico das discussões que 
culminaram na elaboração do documento apresentado. Após discussões e propostas de alteração, o 
documento foi encaminhado à Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

� Considerando o avançado das horas, os itens restantes serão incorporados à pauta da II sessão 
ordinária do ConsUni, a ser realizada no dia 28 de junho, às 14h.  


