
Sinopse das deliberações da 133ª reunião ordinária, realizada em 
21/12/2001 

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

a) Regulamento para eleição da nova diretoria do CCBS/UFSCar. 
b) Doação de bens da Biblioteca Comunitária à Fundação Pró-Memória de São 
Carlos. 
c) Convênio entre a UFSCar e o Banco do Brasil para concessão de empréstimos 
mediante consignação em folha de pagamento. 
d) Alteração da Portaria GR 291/93 e 693/94, referente à realização de concursos 
públicos de provas e títulos. 

2. Aprovada a proposta orçamentária da UFSCar para o ano de 2002, relativa a 
Recursos do Tesouro Nacional e Recursos Próprios. 

3. Aprovada a alteração do nome do curso de Bacharelado em Artes: Imagem e Som 
para Bacharelado em Imagem e Som, com habilitação em Produção Áudio-Visual. 

4. Prorrogado, até 31/03/2002, o Programa de Requalificação Profissional do Ex-
Servidor da UFSCar, bem como as alocações de bolsas do referido Programa nas 
respectivas unidades. 

5. Eleitos pelo ConsUni, a partir de indicações feitas pelos Centros Acadêmicos e 
entidades representativas da comunidade universitária, os seguintes representantes 
para compor a Comissão de Segurança prevista na Portaria GR nº 133/01, que 
dispõe sobre a realização de eventos nos campi da UFSCar: servidor Miguel Darezzo 
Zanni (DMP/CCBS) e Profa. Dra. Sheyla Mara Baptista Serra (DECiv/CCET) – 
efetivos; e Prof. Dr. Jorge José Correa Lopes (DTAiSER/CCA) - suplente. 

6. Aprovada a instituição do Programa de Serviço Voluntário na UFSCar, que prevê a 
possibilidade de desenvolvimento de atividades de apoio técnico, administrativo e 
operacional por voluntários. A proposta de normas foi enviada à PJ para análise 
jurídica. 

7. Indeferido recurso impetrado pelo aluno César Augusto de Santi, RA 18412-8, 
solicitando cancelamento de penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio do Ato Administrativo da Presidência do 
CEPE nº 546/2001. 

8. Aprovada, excepcionalmente, a concessão de bolsas-atividade extras para o 2º 
período letivo de 2001, por proposta ad referendum da CANOA acatando sugestão 
de comissão por ela designada. 

9. Aprovado o envio de moção de reconhecimento para alguns jornalistas, entre eles 
Janio de Freitas, pelo papel que desempenharam na defesa das Universidades 
Públicas durante o recente movimento grevista, divulgando dados reais sobre a 
situação universitária. 

10. Aprovado que, em nome do Conselho Universitário, seja realizado um ciclo de 
discussões acerca do tema "Autonomia Universitária". Para coordenar este processo 
de discussão foi constituída comissão composta pelos seguintes membros: Profs. 
Wolfgang Leo Maar, Valter Roberto Silvério e Pedro Ferreira Filho. 

 


