
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 

Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7632/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse I sessão ordinária/ConsUni 

1 

 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos remanescentes da pauta da I sessão ordinária 

do Conselho Universítário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, discutidos 

em sua continuação realizada no dia 2 de maio de 2017, 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. 

  

 

    Ao início da reunião, professor Klaus Capelle justificou a ausência de professor 

Dácio Roberto Matheus, que se encontrava em período de férias regulamentares. No ensejo, 

convidou professor Luiz de Siqueira Martins Filho para compor a Mesa. 

 

Expediente: 

 

1. Minuta de resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de 

opinião não vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor. 

A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou o documento, destacando as reflexões e 

propostas realizadas na primeira parte da discussão, ocorrida no dia 18 de abril. Aberta a 

palavra e, em meio às discussões, propôs-se a realização de consultas às categorias acerca dos 

pesos dos votos de cada categoria nas pesquisas de opinião não vinculantes. A respeito da 

proposta, refletiu-se que tal consulta, se definida pelo ConsUni, necessitaria de uma discussão 

mais aprofundada, bem como do estabelecimento de regras. Assim, professor Klaus Capelle 

colocou em votação a interrupção das discussões acerca da pauta para discussão sobre a nova 

consulta proposta. Em votação, a proposta não foi aprovada com 17 votos favoráveis, 19 

contrários de 3 abstenções.  

 

 

   Considerando o avançado das horas, professor Klaus Capelle informou que o as 

discussões prosseguiriam na continuação da sessão, com previsão para ocorrer no dia 30 de 

maio de 2017.   


