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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta continuação da III sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 11 
de outubro 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, Santa Terezinha, Santo 
André. 
 

�  Professor Klaus Capelle iniciou a reunião comunicando a ausência do professor Dácio 
Roberto Matheus, que se encontrava em período de férias e convidou o professor João Manoel 
Losada Moreira para compor a Mesa. Informou, ainda, que na reunião anterior, as discusões acerca 
do item 2 da Ordem do Dia “Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências”, foram 
interrompidas e os professores Márcio Fabiano da Silva e Júlio Francisco Blumetti Facó ficaram 
incubidos de construír um novo documento contemplando as sugestões apresentadas. Questionou o 
professor Júlio sobre esse novo documento. Professor Júlio informou que o documento ainda estava 
em fase de contrução e solicitou que o item permanecesse suspenso na Ordem do Dia. A proposta foi 
acatada pela Mesa. 
 
 
Ordem do Dia: 
 

3. Minuta de resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 
UFABC. 
Após parecer favorável do relator, professor Evonir Albrecht, consideradas algumas propostas de 
aprimoramento, foram realizadas sugestões, as quais foram acatadas pela área demandante. O 
documento, com alterações, foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 
 

4. Minuta de ato decisório  que suspende o efeito dos incisos IV e V do parágrafo 2º, do Art. 1º da 
Resolução ConsUni nº 121, de 30 de setembro de 2013. 
Após relatoria de professora Paula Ayako Tiba e explicações por parte da Pró-Reitoria de Assusntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas, o documento, com alterações, foi encaminhado para votação e 
aprovado com 3 votos contrários e 2 abstenções. Ainda, foi proposta a criação de uma comissão 
permanente para tratar de assuntos concernentes à acessibilidade. Acordou-se que as discussões 
acerca de tal comissão prosseguirão em continuação da sessão.  
 
 

�  Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados na 
continuação da sessão, com data a ser agendada e informada pela Secretaria-Geral. 
 


