Deliberações da 2ª sessão da 139ª Reunião Ordinária, realizada em
10/01/2003
1. Deliberação do ConsUni referente a Proposta de Lei Orgânica elaborada pela
ANDIFES. Parecer ConsUni nº 328.
2. Moção de Congratulações do ConsUni pelos 30 anos do Departamento de Engenharia
de Materiais da UFSCar.

Parecer nº 328
Assunto: Proposta de Lei Orgânica elaborada pela ANDIFES.
O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido nesta
data para sua 139ª reunião ordinária, 2ª sessão, após análise e ampla discussão sobre a
proposta de Lei Orgânica elaborada pela ANDIFES,

DELIBEROU

1) Realizar fóruns de discussão relacionados ao sistema universitário, com temas
envolvendo a autonomia universitária, de forma que o assunto seja amplamente debatido
por toda a comunidade
2) Sugerir à ANDIFES sua participação em fóruns nacionais acerca da autonomia, bem
como que sua proposta de Lei Orgânica seja reanalisada levando em conta o novo cenário
político, para posterior discussão no âmbito das IFES.
À Reitoria,
Cc à Comissão de Autonomia da UFSCar.
Em 10/01/2003
Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente do Conselho Universitário

MOÇÃO
O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido para sua 139ª
reunião ordinária, 2ª sessão, em 10/01/03, decidiu congratular-se com os servidores docentes e
técnico-administrativos, ativos e inativos, alunos e ex-alunos, do Departamento de Engenharia
de Materiais (DEMa) pelos 30 anos do departamento decorridos em outubro p.p. Pioneiro na
América Latina em sua área de atuação, neste período o DEMa deu relevantes contribuições
educacionais, científicas e tecnológicas ao País, destacando-se sobremaneira, o que culminou
recentemente no reconhecimento em grau máximo do Programa de Pós-Graduação em
Ciência e Engenharia de Materiais. Significativa também foi a contribuição do DEMa para a
administração superior da UFSCar, com três reitores, dois de seu quadro docente e um exaluno do Curso de Engenharia de Materiais. Por tudo isso, é mais que justificado o orgulho da
UFSCar em ter o DEMa como um dos seus mais produtivos departamentos.

São Carlos, 12 de fevereiro de 2003.
Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente do Conselho Universitário

