Sinopse das deliberações da 137ª reunião ordinária do ConsUni
1. Aprovada a Proposta Orçamentária para o ano de 2003, relativa a Recursos do Tesouro
Nacional e Recursos Próprios.
2. Aprovada a implantação dos Conselhos de Usuários das Bibliotecas dos campi da UFScar.
3. Aprovada a criação do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança no Trabalho SeEST, vinculado à Secretaria de Assuntos Comunitários.
4. Aprovado o endosso institucional da UFSCar a projeto da Fundação Parque de Alta
Tecnologia de São Carlos (Parqtec), a ser submetido à FINEP (Edital do Fundo VerdeAmarelo para Parques Tecnológios - FINEP 04/2002), visando financiamento para a
instalação do São Carlos Science Park, que deverá atrair e permitir a instalação de empresas
de base tecnológica em São Carlos e região. Decidiu-se também que a participação e
interação da UFSCar junto à referida Fundação deverá ser objeto de discussão na próxima
reunião do colegiado.
5. Considerando que o colegiado não dispunha de subsídios para discussão do assunto e
que nenhum dos gestores da entidade representativa dos servidores TA´s se encontrava
presente no plenário para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, o assunto
referente à solicitação de manifestação do ConsUni sobre o projeto de lei de criação do cargo
de Técnico-Administrativo em Educação foi retirado de pauta. Caso haja nova solicitação, o
assunto poderá voltar a ser objeto de discussão.
6. Decidiu-se que a Comissão para Discussão da Autonomia (Ato Administrativo do ConsUni
nº 585, de 03/01/02), com a inclusão de mais um representante a ser indicado pela
administração, coordene o processo de discussão acerca dos temas Autonomia Universitária
e Projeto de Lei Orgânica para as IFES (elaborado pela Andifes), bem como proponha a
vinda de pessoas para a discussão destes temas em reunião conjunta ConsUni/CEPE aberta
à comunidade.
7. Aprovado que o aluno César Augusto de Sante deverá concluir a prestação de serviços
junto à Biblioteca Comunitária (sanção disciplinar aplicada por meio do Ato Administrativo nº
546/01) - 120 horas - até o dia 5 de outubro p.f.; caso contrário, ele ficará automaticamente
suspenso de suas atividades acadêmicas por 90 dias, a partir do 1º dia letivo do 2º semestre
de 2002, que deverá iniciar-se em 7 de outubro p.f.
8. Devido ao adiantado da hora e considerando que a discussão sobre o fechamento dos
portões de acesso à UFSCar por ocasião de manifestações realizadas por entidades
representativas da comunidade universitária é assunto que demanda maior tempo para
discussão, o mesmo será discutido na próxima reunião do colegiado, como primeiro ponto de
pauta.
9. Aprovada a regulamentação das normas para eleição da nova diretoria do Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia.

