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Síntese das deliberações referentes ao assunto constante da pauta da II sessão conjunta dos 
Conselho Universitário (ConsUni) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de 2017 da 
Universidade Federal do ABC, realizada no dia 25 de julho de 2017, às 14h, no Auditório 
005, do Bloco Beta, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Alameda da 
Universidade, s/nº, Bairro Anchieta, São Bernardo do Campo. 
 

� Professor Klaus Capelle esclareceu que a realização da reunião no campus São Bernardo do 
Campo era parte da meta de realização de, ao menos, uma reunião ao ano de cada Conselho 
Superior nesse campus. Informou à comunidade sobre casos graves que haviam ocorrido nos 
últimos dias. Acrescentou que fora registrado um caso de violência sexual ocorrido fora da 
Universidade, mas cuja vítima é aluna da Instituição. Ressaltou que a UFABC estava 
colaborando com a investigação e, por meio da Divisão de Direitos Humanos da Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), disponibilizara apoio 
psicossocial à vítima. Os outros dois acontecimentos preocupantes foram, um suicídio e o que 
pode ter sido uma tentativa de suicídio, aparentemente não relacionados entre si. Citou que 
não seriam fornecidos mais dados sobre os casos para manter os sigilos necessários a cada 
situação e preservar as pessoas envolvidas. Registrou ainda, o agradecimento e 
reconhecimento a um grupo de funcionários terceirizados da UFABC, que foram heróis em 
um dos casos. Passou à palavra a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que esclareceu os 
procedimentos que seriam seguidos nesta reunião. 
 
Pauta única 
 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC.  
Professora Denise Consonni agradeceu as colaborações recebidas até aquele momento e 
apresentou breve relato sobre o documento e seu histórico. Aberta a discussão, foram 
realizadas diversas sugestões e comentários para aperfeiçoamento do documento. Findas as 
discussões, solicitou-se que sugestões pontuais e propostas de alteração do texto fossem 
encaminhadas à Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral, por e-mail, até o dia 27 de julho de 
2017. Acrescentou-se que o Grupo de Trabalho reunir-se-ia novamente para análise de todas 
as sugestões, que, em seguida, seriam apresentadas aos Conselhos Superiores. Ao ConsEPE 
para emissão de parecer e ao ConsUni para deliberação final do documento. 


