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Síntese das deliberações referentes aos assuntos restantes na pauta da III sessão ordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia  
25 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 Dácio Roberto Matheus comunicou a ausência do professor Klaus 
Capelle, que se encontrava em afastamento internacional, e convidou o professor Ricardo 
Moretti para compor a Mesa. 
 
� Professor Gilberto Maringoni solicitou questão de ordem e propôs que o Conselho 
se manifestasse sobre o Projeto de Emenda Constitucional nº 241, que estava em votação 
na Câmara dos Deputados naquela data, e apresentou uma proposta de Moção redigida em 
consenso entre as categorias dos docentes e dos técnicos administrativos. Após 
manifestações, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 23 votos 
favoráveis, 2 contrários e 5 abstenções. 
 
Ordem do dia 
 
1. Ata da II sessão ordinária de 2016, realizada nos dias 28 de junho, 05 e 26 de julho, 
16 de agosto. 
A secretária-geral, Soraya Cordeiro, informou o motivo da suspensão do documento e 
esclareceu o procedimento adotado. Após discussões o documento, com alterações, foi 
encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  
 
2. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos (CPAD) na UFABC e dá outras providências.  
Professor Márcio Fabiano apresenta o documento compilado com as alterações sugeridas. 
Em discussão, foram propostas alterações, acatadas e votadas. Findas as manifestações, o 
documento modificado foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.  
 
Expediente 
 
� Professor Dácio Roberto Matheus, por estar presidindo a reunião, optou por discutir 
o item 1 do Expediente, do qual é demandante, para ser apresentado posteriormente. 
 
2. Proposta de edital para abertura de novos cursos de graduação na área de Ciência e 
Tecnologia da Vida. 
Professor Arnaldo Rodrigues justificou a ausência do professor Fernando Carlos 
Giacomelli, que participava de um congresso internacional, e apresentou o assunto. Em 
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discussão, foram feitas sugestões de alteração e aprimoramento. Após esclarecimentos, 
definiu-se que o assunto segue para a Ordem do Dia da próxima sessão deste Conselho.  
 
3. Minuta de resolução que autoriza e normatiza a participação dos servidores técnicos 
administrativos da UFABC em projetos e prestação de serviços técnicos realizados em 
parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais realizados com 
Fundação(ões) de Apoio. 
Patrícia Guilhermitti relatou o documento e prestou esclarecimentos às dúvidas 
apresentadas. Após discussões, propôs-se que o item fosse encaminhado para a Ordem do 
Dia, sem manifestações contrárias a proposta foi acatada pela Mesa. Já na Ordem do Dia, o 
documento foi votado e aprovado com 1 abstenção. 
 
4. Minuta de resolução que normatiza a utilização dos valores remanescentes oriundos 
de projetos e prestação de serviços técnicos realizados em parceria com instituições 
públicas e privadas, nacionais e internacionais 
Patrícia Guilhermitti, coordenadora da Assessoria de Cooperações Institucionais e 
Convênios (ACIC), relatou a proposta. Após discussões e esclarecimentos votou-se a 
promoção do assunto para a Ordem do Dia: aprovada com 6 votos contrários e 2 
abstenções. Então, findos os questionamentos, o documento, com alterações, foi votado e 
aprovado por unanimidade.   
 
� Considerando o avançado das horas, os itens restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão, com data a ser agendada e comunicada pela Secretaria Geral 
posteriormente. 
 
 


