Sinopse das deliberações da 138ª reunião ordinária do ConsUni
1. Homologadas as seguintes aprovações ad referenda dadas pela Presidência:
a) alienação de veículos da frota da UFSCar;
b) doação de dois arquivos de aço para o Projeto Casa Aberta.
2. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento de uma nota do Conselho Universitário
aos Srs. Ministros da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitando o
cumprimento dos acordos firmados com os servidores técnico-administrativos das IFES e que
o anteprojeto de lei de criação do cargo de Técnico-Administrativo em Educação, elaborado
por comissão nomeada pelo governo federal durante a última greve, tenha a devida
tramitação junto às instâncias cabíveis para a sua apreciação.
3. Decidiu-se colocar como ponto de pauta da próxima reunião do colegiado, prevista para
20/12 p.f., discussão sobre a venda de bebidas alcóolicas no interior dos campi, tendo em
vista incidente ocorrido em uma lanchonete do campus de São Carlos, envolvendo alunos, os
quais consumiam bebida alcoólica. Decidiu-se também realizar eventos relacionados ao tema
"Direitos Civis" como forma de prevenção à violência e de se discutir o comportamento
esperado de cada indivíduo na Universidade.
4. Para posterior encaminhamento de documento à bancada parlamentar pelo Estado de São
Paulo, decidiu-se realizar, também na próxima reunião do colegiado, uma discussão sobre o
desbalanceamento dos recursos federais aplicados no Estado de São Paulo e também sobre
a necessidade de ampliação da rede federal de ensino superior no Estado. Os Profs. Drs.
Wolfgang Leo Maar e Ricardo Siloto da Silva ficaram incumbidos da redação de uma minuta
de documento relativo ao tema, como forma de subsidiar a discussão.
5. Após ampla discussão sobre o assunto relativo ao fechamento dos portões de acesso à
Universidade por ocasião de manifestações realizadas por entidades representativas da
comunidade da UFSCar, não foi feita votação por falta de quórum regimental, tendo sido
encerrada a reunião.

