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Sinopse II sessão ordinária/ConsUni
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
sessão ordinária do Conselho 
realizada no dia 26 de julho 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
Terezinha, Santo André. 
 
� Professor Klaus mencionou ser necessária a discussão de um assunto remanescente 
da primeira parte da sessão, a 
241/2016. Porém, como os proponentes não
continuidade à pauta. 
 
Ordem do Dia: 
 
1. Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 116, que aprovou a 
reestruturação e alteração do nome do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para Agência 
de Inovação da UFABC. 
Professor Wagner Carvalho apresentou sua relatoria, discorrendo acerca do histórico da 
proposta e salientando as principais alterações trazidas pelo novo documento
discussões e propostas, o documento alterado foi encaminhado para v
2 votos contrários e 6 abstenções.
 
2. Apreciação do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes
A relatora, professora Marcela Sorelli
foi apresentada por professor 
propostas de alteração, todas acatadas 
documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 
 
 
� Professor Gustavo Dalpian 
professor Ferando Costa Mattos apresentasse seu parecer
contrárias, a solicitação foi acatada.
 
3. Proposta de resolução que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação 
propostas de novos programas de pós
Professor Fernando Costa apresentou
formalizava os trâmites que já ocorriam na Comissão de Pós
esclarecimentos e propostas, o documento, com al
aprovado com 2 votos contrários. 
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC, 

de julho 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, 

mencionou ser necessária a discussão de um assunto remanescente 
da primeira parte da sessão, a Moção de Repúdio à Proposta de Emenda Constitucional 

. Porém, como os proponentes não estavam presentes, 

Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 116, que aprovou a 
reestruturação e alteração do nome do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para Agência 

Professor Wagner Carvalho apresentou sua relatoria, discorrendo acerca do histórico da 
proposta e salientando as principais alterações trazidas pelo novo documento
discussões e propostas, o documento alterado foi encaminhado para votação e aprovado 
2 votos contrários e 6 abstenções. 

Apreciação do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes
A relatora, professora Marcela Sorelli Ramos, não pôde comparecer à reunião 
foi apresentada por professor Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior. Após esclarecimentos e 
propostas de alteração, todas acatadas pelo proponente, professor Fernando Costa Mattos
documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 

rofessor Gustavo Dalpian solicitou inversão de item da pauta d emodo que o relator, 
professor Ferando Costa Mattos apresentasse seu parecer. Não havendo manifestações 
contrárias, a solicitação foi acatada. 

Proposta de resolução que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação 
propostas de novos programas de pós-graduação. 

Costa apresentou seu relato, informando que o documento apenas 
formalizava os trâmites que já ocorriam na Comissão de Pós
esclarecimentos e propostas, o documento, com alterações, foi encaminhado para votação e 

com 2 votos contrários.  

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da II 
) da Universidade Federal do ABC, 

de julho de 2016, às 14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da Torre I do 
. dos Estados, 5001, Santa 

mencionou ser necessária a discussão de um assunto remanescente 
à Proposta de Emenda Constitucional 

 informou que daria 

Minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 116, que aprovou a 
reestruturação e alteração do nome do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para Agência 

Professor Wagner Carvalho apresentou sua relatoria, discorrendo acerca do histórico da 
proposta e salientando as principais alterações trazidas pelo novo documento. Após 

otação e aprovado com 

Apreciação do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes. 
não pôde comparecer à reunião e sua relatoria 

. Após esclarecimentos e 
pelo proponente, professor Fernando Costa Mattos, o 

documento foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção.  

solicitou inversão de item da pauta d emodo que o relator, 
Não havendo manifestações 

Proposta de resolução que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação das 

seu relato, informando que o documento apenas 
formalizava os trâmites que já ocorriam na Comissão de Pós-Graduação. Após 

terações, foi encaminhado para votação e 
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4. Minuta de Resolução que institui política de estímulo à qualificação no exterior de 
servidores técnico-administrativos da UFABC. 
Professor Carlos Kamienski apresentou a proposta. Após esclarecimentos, o documento 
inalterado foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 
 
5.  Alteração da resolução de criação da Comissão de Relações Internacionais. 
Professor Carlos Kamienski apresentou a proposta. Não havendo manifestações, o documento 
foi encaminhado para votação e aprovado com 2 abstenções. 
 
6. Minuta de resolução que revoga e substitui as Resoluções ConsUni nº 45 e nº 81, que, 
respectivamente, instituiu o Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC e que 
alterou composição do Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC. 
Professor Daniel Pansarelli apresentou seu relato, salientando as principais alterações do 
documento. Após esclarecimentos e propostas, as quais foram acatadas, o item foi 
encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 

� Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados 
em continuação da sessão com data a ser definida e comunicada pela Secretaria-Geral. 

 
 


