
Sinopse das deliberações da 155ª Reunião Ordinária, realizada em 

26/08/2005 

1. Convênio entre a UFSCar e a Petrobrás. Aprovada, por unanimidade, a celebração do 
Convênio de Cooperação entre a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS e a UFSCar. 

2. Atribuição de títulos honoríficos. 

a) Aprovou a concessão do título “Doutor Honoris Causa” ao ex-Cardeal Arcebispo Dom 
Paulo Evaristo Arns, pela importância da sua contribuição nacional na área de direitos 
humanos. 

b) No âmbito dos 35 anos da UFSCar, aprovou a concessão do título de “Doutor Honoris 
Causa” aos ex-reitores da UFSCar, pela importância de suas atuações na implantação e 
consolidação da Universidade Federal de São Carlos. 

3. Redefinição de normas para realização de festas nos campi. Após discussão sobre o 
assunto, ficou decidido constituir uma comissão com o objetivo de rever as normas existentes 
sobre a realização de eventos acadêmicos, culturais e esportivos nos campi da UFSCar, 
composta pelos seguintes representantes: Eng. Rogério Fortunato Júnior, Presidente, Prof. 
Dr. Carlos Eduardo Moraes Dias, Profa. Dra. Giselle Dupas, servidor José Cláudio Ferreira, 
Pós-Grad. Danilo de Souza Morais, José Ricardo M. dos Santos e pelo graduando Vinicius 
dos Santos, com prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de proposta 
ao Conselho Universitário. Acordou-se ainda com a representação discente presente, que a 
realização de novas festas e eventos estará condicionada à conclusão dos trabalhos da 
comissão. 

4. Moções. Foi aprovado o encaminhamento das seguintes moções: 

1) Moção de apoio à continuidade das negociações entre MEC/Fasubra visando a correção 
de distorções geradas na implantação do Plano de Cargos e a implantação das novas etapas 
do Plano com relação à categoria dos servidores técnico-administrativos que encontra-se em 
greve, bem como o apoio à necessidade de recomposição salarial e de novos planos de 
cargos para docentes e técnico-administrativos. 

2) Moção indicando a preocupação do ConsUni com relação ao orçamento, após anúncio de 
cortes de recursos para o MEC no valor de R$ 1,5 bilhões, fato que poderá comprometer a 
manutenção das IFES, o plano de expansão do Sistema Federal de Ensino Superior, bem 
como projetos importantes como o FUNDEB, programa do livro, entre outros. 

3) Moção expondo a situação da UFSCar quanto ao elevado número de professores 
substitutos e reivindicando autorização para a contratação de professores efetivos. 

 


