
Sinopse das deliberações da 140ª Reunião Ordinária, realizada em 
14/02/2003 

1. Aprovada uma Manifestação do ConsUni relativa ao fechamento dos portões de acesso à 
Universidade por ocasião de manifestações realizadas por entidades representativas 
da comunidadeda UFSCar. 

2. Após ampla discussão sobre a venda de bebidas alcoólicas nos campi da UFSCar, o 
colegiado decidiu proibir a comercialização regular de bebidas alcoólicas nas dependências 
da Universidade. Decidiu-se também realizar uma campanha de esclarecimentos e 
conscientização à comunidade sobre o consumo de álcool e drogas, associada à deliberação 
da 138ª reunião do ConsUni, de 25/10/02, referente à realização de eventos relacionados ao 
tema “Direitos Civis”, como forma de prevenção à violência e discussão sobre o 
comportamento esperado de cada indivíduo na Universidade. Para concretização desta 
proposta, será constituída uma comissão composta por representantes das entidades 
representativas da comunidade da UFSCar e da administração, para elaboração de um 
projeto sobre o assunto para apresentação ao colegiado em sua próxima reunião, prevista 
pra o mês de abril. 

3. Indeferido recurso impetrado pelo servidor José Roberto Leite da Costa, solicitando 
cancelamento de penalidade de advertência escrita que lhe foi aplicada em decorrência da 
conclusão dostrabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo constante do Proc. 1275/99-
21. 

4. Eleitos os seguintes representantes para compor a Comissão de Segurança de Eventos da 
UFSCar: servidor Miguel Darezzo Zanni e Prof. Dr. Fernando Manuel Araújo Moreira, como 
representantes efetivos; pós-graduando Sandro Luiz Montanheiro Francischini e servidor 
Irineu Paiva, como suplentes. 

5. Após apresentação do andamento dos trabalhos desenvolvidos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFSCar – PDI, foi aprovada a seguinte alteração no seu 
cronograma final de execução: 1) finalizar, até o final do mês de abril, a pré-proposta do 
plano, incluídos os quatro aspectos abordados e divulgá-la à comunidade para análise; 
encaminhar ao ConsUni, até o final do mês de junho, a proposta final do PDI, após revisão 
feita a partir das sugestões apresentadas à pré-proposta. 

6. Aprovada a Criação do Programa Especial denominado “Democratização do Acesso ao 
Ensino Superior”, tendo como um dos objetivos o apoio financeiro ao Cursinho Pré-Vestibular 
para Alunos Carentes oferecido pela UFSCar. 

7. Aprovada, na estrutura organizacional da Biblioteca Comunitária, a criação da Seção de 
Circulação II (para o período matutino e noturno) e da Seção de Manutenção e Conservação 
do Acervo de Monografia e Periódicos. 

 


