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Sinopse I sessão ordinária/ConsUni 
 

 
 

 
Síntese das deliberações ocorridas na continuação da I sessão ordinária do Conselho 
Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 19 de abril 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 – SP. 

 
 

� Antes do início das discussões acerca dos itens constantes na pauta, adentraram a 
sala de reuniões, diversas alunas e servidoras representantes de entidades e coletivos da 
UFABC, que manifestaram por meio da leitura do relato da discente vítima de estupro no 
entorno da UFABC e de Cartas Abertas, o descontentamento com a falta de segurança das 
mulheres e ao tratamento dispensado à vítima. Após manifestações, chegaram-se aos 
seguintes encaminhamentos: 

 
1) Moção de repúdio à falta de segurança das mulheres e ao tratamento inapropriado 
às vítimas de violência sexual. Em votação, o documento foi aprovado com 29 votos 
favoráveis; 

 
2) Moção de preocupação com a violência no entorno dos campi da UFABC. Em 
votação, o documento foi aprovado com 20 votos favoráveis, 3 votos contrários e 5 
abstenções; 

 
3) Criação de uma comissão assessora do ConsUni para propor, junto aos órgãos 
internos da universidade, estratégias de ação, de desenvolvimento de projetos e de 
construção de políticas para o enfrentamento da questão de insegurança das mulheres e 
violência sexual dentro e fora da UFABC, composta por conselheiras deste Conselho, a 
saber: Clarissa de Franco, Luisa Falcioni Alvarenga, Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 
Mirela de Oliveira Tomazini e Tatyane Estrela, com informativo a ser dado em sua II 
sessão ordinária de 2016. Não havendo manifestações contrárias, a criação e composição 
da Comissão foi aprovada. 

 
� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados 
em continuação da sessão no dia 3 de maio de 2016. 
 


