
Sinopse das deliberações da 158ª Reunião Ordinária, realizada 

em 28/04/2006 

1. Foram homologados os ad referendum dados pela Presidência, referentes à doação de 
equipamentos de patrimônio da UFSCar constantes dos Procs. nºs. 1647/04-95 (carteiras, 
mesas e lousas) e 2252/05-90 (microcomputadores, escrivaninhas, carteiras, mesas, 
arquivos e outros). Obs.: este último processo foi incluído na pauta durante a reunião. 

2. Foi aprovada a proposta apresentada pela UFSCar a ser submetida à chamada Pública 
MCT/FINEP – Novos Campi – 05/2006, visando a construção de um edifício para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, no novo campus da UFSCar em Sorocaba. 
Obs.: assunto incluído na pauta durante a reunião. 

3. Revisão de posicionamento no enquadramento dos servidores técnico-administrativos 
aposentados. Após análise, o colegiado indeferiu o pleito encaminhado pelos servidores 
técnico-administrativos aposentados tendo em vista as restrições legais, mas foi unânime em 
aprovar um documento a ser encaminhado ao MEC, solicitando: 1) revisão de 
posicionamento (padrão/nível) no enquadramento dos servidores inativos no novo plano 
de carreira, visto que não foi preservada a posição hierárquica na carreira conquistada pelos 
servidores até a data da aposentadoria; 2) revisão quanto ao vencimento básico 
complementar – VBC, que atinge a grande maioria dos servidores ativos e inativos. 

4. Revisão no enquadramento dos servidores da UFSCar. O colegiado rejeitou o pleito dos 
servidores técnico-administrativos dada a impossibilidade, por restrições legais, de efetuar 
qualquer mudança de cargos, mas foi unânime em aprovar o encaminhamento de documento 
ao MEC sugerindo análise com vistas à correção no enquadramento dos servidores ativos e 
inativos com relação aos desvios de função/cargos existentes, que pode se dar por meio das 
seguintes alternativas: a) revisão dos critérios adotados no enquadramento; b) 
desencadeamento de uma discussão em nível nacional sobre o retorno da ascensão 
funcional por meio de concurso interno; c) adoção de um dispositivo que possa ser instituído, 
como a equivalência salarial, objetivando a correção dos desvios de função dos servidores 
dos quadros efetivos da IFES, visto ser este um dos maiores problemas nas universidades. 

5. Aprovado o Termo de Referência de Leilão para Exploração Florestal no campus São 
Carlos da UFSCar. 

6. Manifestação sobre realização da festa do TUSCA no campus São Carlos da UFSCar. 
Após análise do assunto e considerando a impossibilidade de garantir a segurança pessoal e 
patrimonial para realização de eventos de grande porte no campus São Carlos da UFSCar e 
o parecer técnico emitido pela concessionária Triângulo do Sol Estradas S/A, indicando os 
riscos da travessia do “corso” pela rodovia Washington Luís, devido às obras em curso, o 
colegiado, por unanimidade de seus membros, deliberou pela proibição da realização da 
festa do TUSCA no campus São Carlos da UFSCar. Acordou-se que a Administração poderá 
auxiliar financeiramente, bem como nas negociações de um novo local para realização da 
festa. 

7. Quanto ao relatório da comissão designada para rever as normas para realização de 
eventos acadêmicos, culturais e esportivos nos campi da UFSCar, considerando a ausência 
da maioria dos componentes da comissão, o assunto será analisado na próxima reunião do 
colegiado. 

 


