
Sinopse das deliberações da 128ª Reunião Ordinária 

1. Homologadas as seguintes aprovações ad referenda dadas pela Presidência: 

a) Proposta Orçamentária para o ano 2001, relativa aos Recursos do Tesouro Nacional e 
Recursos Próprios. 
b) Doação de 50 carteiras universitárias ao Instituto Florestal – Estação Experimental de 
Luiz Antonio.  
c) Doação de 70 carteiras ao Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro "Dr. Marino da 
Costa Terra".  
d) Doação de 1 betoneira e 50 carteiras universitárias ao 11º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizada.  
e) Doação de 100 carteiras universitárias à E.E. Prof. Luiz A. de Oliveira.  
f) Celebração do Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Meio Ambiente e a 
UFSCar. 
g) Regulamentos para as eleições das novas Diretorias do CCA e do CECH. 

2. Foi fixado um calendário de reuniões para os colegiados, onde as reuniões ordinárias 
serão realizadas na última sexta-feira de cada mês, no período da manhã, alternando em 
um mês o CEPE e no outro o ConsUni. 

3. Homologados os nomes indicados para exercer os cargos de titulares das seguintes 
unidades: 

Prefeitura Universitária: Engº Rogério Fortunato Junior;  
Secretaria Geral de Recursos Humanos: Sra. Maria de Lourdes T. de Souza Martins;  
Secretaria Geral de Planejamento: Prof. Marco Antonio Cavazin Zabotto;  
Secretaria Geral de Informática: Prof. Dr. Néocles Alves Pereira;  
Secretaria Geral de Assuntos Comunitários: Sr. Marco Antonio Zanni;  
Editora da UFSCar: Prof. Dr. Oswaldo Mário Serra Truzzi;  
Escritório de Desenvolvimento Físico: Arq. Francisco Alexandre Sommer Martins;  
Biblioteca Comunitária: Sra. Lourdes de Souza Moraes;  
Coordenadoria Especial para o Meio Ambiente: Prof. Dr. Nemésio Neves Batista 
Salvador;  
Divisão de Controle Acadêmico: Prof. Dr. Manoel Fernando Martins. 

4. Alterado o nome do Conselho de Ensino e Pesquisa – CEPe, para Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão – CEPE. 

5. Foi aprovada a constituição de uma comissão com o objetivo de estudar e sugerir 
políticas de utilização dos campi da UFSCar para realização de grandes eventos, 
integrada por um representante de cada centro, indicado pelo Diretor e um representante 
de cada entidade, sendo presidida pelo Vice-Reitor, Prof. Dr. Romeu Cardozo Rocha 
Filho, com prazo de noventa dias, a partir de sua constituição, para apresentação de 
proposta ao ConsUni. 

6. Foi aprovada a constituição de um grupo de trabalho integrado por um representante da 
SRH, um da reitoria, um da UAC e um da ADUFSCar, com o objetivo de analisar e melhor 
instrumentar a proposta de regulamentação da progressão vertical na carreira do 
magistério de 1º e 2º graus na UFSCar, para posterior análise do colegiado em sua 
próxima reunião. 

7. O colegiado manifestou-se contrariamente a quaisquer iniciativas que visem a 
implantação do regime de emprego público nas IFES e solicitou a todas as entidades 
nacionais vinculadas à Educação Superior e à produção de conhecimento, a 
desenvolverem ações que levem o Congresso Nacional a reconhecer as atividades 
desenvolvidas por todos os servidores das IFES como típicas de Carreiras de Estado. 



8. O ConsUni manifestou seu apoio e solidariedade ao Prof. Dr. Roberto Leher, Presidente 
do ANDES – Sindicato Nacional, por considerar que o pleno exercício do mandato sindical 
é um direito a ser garantido e preservado. 

 

 


