Sinopse das deliberações da 157ª Reunião Ordinária, realizada
em 24/02/2006
1. Foram homologados os seguintes ad referendum dados pela Presidência:
a) Indicação do Prof. Dr. Rubismar Stolf e do Engº Agron. Carlos Augusto de S. Martins Filho
com representantes da UFSCar junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agricultura e
Agronomia, na qualidade de membros titular e suplente, respectivamente.
b) Alteração das normas para realização de concurso público de provas e títulos para
ingresso na carreira do Magistério Superior da UFSCar.
c) Criação do cargo de Diretor do campus da UFSCar em Sorocaba.
2. Após ampla discussão relativa a fatos ocorridos durante a paralisação dos servidores
técnico-administrativos da UFSCar, em especial sobre o fechamento dos portões de acesso à
Universidade, por ocasião de manifestações realizadas por entidades representativas da
comunidade da UFSCar e, considerando que a deliberação tomada por este colegiado em
relação a este assunto, em sua 140ª reunião ordinária, de 14/02/2003, não têm sido
cumprida, o plenário deliberou proibir o fechamento dos portões de acesso aos campi por
ocasião de manifestações, exceto quando houver concordância de todas as entidades
representativas dos segmentos da UFSCar (SINTUFSCar, DCE, APG e ADUFSCar).
Deliberou ainda autorizar a reitoria a tomar medidas judiciais para liberação dos acessos,
caso haja descumprimento desta decisão.
3. Aprovada a proposta da UFSCar a ser submetida à Chamada Pública MCT/FINEP/CTInfra-Proinfra 01/2005.
4. Após ampla discussão e análise técnica sobre a realização do “Baile do Bixo”
no campus da UFSCar, o plenário decidiu pela manutenção da decisão tomada
anteriormente pelo colegiado, em sua 155ª reunião ordinária, de 28/08/05, relativa a
suspensão de festas e eventos nos campi da UFSCar, até conclusão dos trabalhos da
comissão designada para rever as normas existentes sobre realização de eventos
acadêmicos, culturais e esportivos nos campi da UFSCar. A administração poderá auxiliar na
realização do “Baile do Bixo”, dentro da programação da calourada, fora do campus da
UFSCar, se houver solicitação da ProGrad.
5. Aprovada a doação de carteiras universitárias à Prefeitura Municipal de São Carlos.
Obs.: Os itens 1.c e 5 foram incluídos na pauta no início da reunião.

