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Sinopse II sessão ordinária/ConsUni
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da
ordinária do Conselho Universitário
dia 16 de agosto 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 A
André. 
 
 

� Antes de iniciar as discussões do Expediente da pauta da sessão, professor Klaus
concordância com o Estatuto da UFABC,
nomeação do professor Fernando Costa Mattos como pró
políticas afirmativas e, em não havendo manifestação contrária, 
Fernando Costa Mattos foi considerada 
 
 
Expediente: 

1. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências
Professor Ronei Miotto relatou o item, 
importância para a gestão dos documentos da 
item comporia a Ordem do Dia da próxima sessão.
 

2. Minuta de resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 
UFABC. 
Professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco
sugestões de aperfeiçoamento do documento, 
da próxima sessão.  
 

3. Proposta de resolução que regulamenta a criação de cursos de pós
Após relatoria realizada 
questionamentos à proposta, bem como solicitações de alteração do documento
considerando o item maduro o suficiente para  promoção à Ordem do Dia, foi proposta a 
permanência no Expediente d
proposta, permanecendo o item no Expediente da III sessão ordinária.
 

� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão, em data 
Geral.  
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da 
Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

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, 

de iniciar as discussões do Expediente da pauta da sessão, professor Klaus
concordância com o Estatuto da UFABC, informou e consultou os conselheiros sobre a 

professor Fernando Costa Mattos como pró-reitor de assuntos comunitários e 
e, em não havendo manifestação contrária, a nomeação d

Fernando Costa Mattos foi considerada aprovada pelo ConsUni. 

ão que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências. 
Professor Ronei Miotto relatou o item, considerando a instituição da CPAD 
importância para a gestão dos documentos da Universidade. Após discussão, acordou

a Ordem do Dia da próxima sessão. 

Minuta de resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 

cia Regina Horta Rodrigues Franco relatou o assunto. Após questionamentos e 
sugestões de aperfeiçoamento do documento, acordou-se que o item seguirá para

Proposta de resolução que regulamenta a criação de cursos de pós-graduação 
Após relatoria realizada por professor Alexandre Hiroaki Kihara
questionamentos à proposta, bem como solicitações de alteração do documento
onsiderando o item maduro o suficiente para  promoção à Ordem do Dia, foi proposta a 

permanência no Expediente da próxima sessão. Ambas, a Mesa e a área demandante
proposta, permanecendo o item no Expediente da III sessão ordinária. 

Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados em 
em data a ser agendada pela Presidência e informada pela Secretaria

 

continuação da II sessão 
) da Universidade Federal do ABC, realizada no 

de 2016, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da Torre I do Bloco A da 
v. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo 

de iniciar as discussões do Expediente da pauta da sessão, professor Klaus Capelle, em 
os conselheiros sobre a 

reitor de assuntos comunitários e 
a nomeação do professor 

ão que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de 

a instituição da CPAD de extrema 
Após discussão, acordou-se que o 

Minuta de resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da 

. Após questionamentos e 
seguirá para Ordem do Dia 

graduação ‘lato sensu’. 
por professor Alexandre Hiroaki Kihara, houve diversos 

questionamentos à proposta, bem como solicitações de alteração do documento. Não se 
onsiderando o item maduro o suficiente para  promoção à Ordem do Dia, foi proposta a sua 

a Mesa e a área demandante, acataram a 

Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados em possível 
e informada pela Secretaria-


