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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni) de 2017 da Universidade Federal do ABC, cuja 
continuação aconteceu no dia 18 de abril 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. 
  
� Conforme acordado, no início da reunião, foram apresentados os nomes indicados 
para compor a Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA). Não havendo manifestações, 
os nomes para compor a Comissão foram considerados aprovados.  

� Em seguida, em atendimento que dispõe o Edital nº 45/2017, solicitou-se que as 
respectivas categorias indiquem um discente de graduação, um de pós-graduação e um 
técnico-administrativo, para compor a Comissão Julgadora que avaliará as propostas de 
novos cursos de graduação pós-BC&T em áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e 
da Saúde. Acordou-se que a Secretaria-Geral encaminharia um e-mail aos conselheiros com 
o prazo para tal indicação. 
 
1. Minuta de resolução que define as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da 
UFABC exercidas pelos docentes para subsidiar o estabelecimento de políticas e ações de 
desenvolvimento institucional. 
O relator, professor Dácio Roberto Matheus solicitou que o item permancesse no Expediente, 
mas que fosse apreciado posteriormente, uma vez que havia novas informações, provenientes 
de Procuradorias Estaduais, acerca do tema. Acrescentou que o documento necessitaria de 
uma reformulação. Após esclarecimentos, acordou-se que o item permaneceria no Expediente 
para apreciação posterior. 
 
2. Minuta de resolução que regulamenta a Comissão Central de Pesquisa da UFABC 
(CCP). 
A relatora, professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos apresentou o documento. Após 
discussões, sugeriu-se a criação de um Grupo de Trabalho, a ser designado no prazo de cinco 
dias úteis, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa, composta, dentre outros, também 
pelos presidentes das Comissões de Pesquisa dos Centros, com a finalidade de elaborar nova 
proposta acerca da alocação dos espaços físicos para pesquisa na UFABC. 
 
� Considerando a correlação entre os três assuntos seguintes da pauta, professor 
Klaus Capelle informou que trataria, primeiramente, do item 9 do Expediente, “Minuta de 
resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de opinião não 
vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor”. 
 
3. Minuta de resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de 
opinião não vinculantes para escolha de reitor e vice-reitor. 
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A secretária-geral, Soraya Cordeiro, apresentou o item, destacando os aspectos legais acerca 
do tema. Ainda, informou que era necessária a aprovação dessa nova resolução, uma vez que 
a consulta por meio de urnas eletrônicas não seria mais possível, por conta da infraestrutura 
que não mais estava operante. Em discussão, propôs-se que se discutisse, apenas, as questões 
operacionais relacionadas à pesquisa de opinião, mas não os pesos dos votos de cada 
categoria, de modo que essa última questão fosse debatida, apenas, no primeiro ano 
subsequente à eleição da nova gestão. Em votação, a proposta não foi aprovada com 15 votos 
favoráveis, 17 contrários e 3 abstenções.  
 
� Considerando o avançado das horas, professor Klaus informou que o debate 
continuaria na próxima reunião, a ser agendada e informada pela Secretaria-Geral. 
Acrescentou que a lista de inscrições seria mantida para aquele momento.   


