
Sinopse das deliberações da 160ª reunião ordinária, realizada em 

17/11/2006 

1. Homologados os seguintes ad referendum dados pela Presidência: 

- Regulamento para a eleição da nova diretoria do CCET. 
- Convênio entre a UFSCar e a UNESP, campus de São Vicente, para empréstimo de equipamento 
(espectofotômetroMicronal, modelo B382) à UNESP, vinculado à Projeto FAPESP. 

2. Aprovada a Proposta Orçamentária para 2007. 

3. Aprovada a celebração do convênio de cooperação institucional entre a UFSCar, a EMBRAPA e a 
Prefeitura Municipal de São Carlos visando a ampliação do Projeto Pólo Ecológico de São Carlos. 

4. Aprovada a celebração do Acordo de Cooperação Técnica e Científica e dos Convênio de 
Cooperação Institucional entre a UFSCar e a Universidade de Sorocaba – UNISO, com alteração. 

5. Aprovado o Relatório anual de Atividades da FAI-UFSCar, exercício de 2005; o colegiado 
manifestou-se favorável à renovação do certificado de registro e credenciamento da Fundação de Apoio 
Institucional - FAI/UFSCar, junto à Secretaria de Educação Superior/MEC. 

6. Aprovado o Regimento da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação – CISTAE. 

7. Indeferido o recurso interposto junto ao ConsUni pelo servidor Carlos Cícero Nogueira, referente a 
aplicação de penalidade de advertência escrita, devido a desentendimentos ocorridos entre servidores. 

8. Aprovada a cessão de área física no campus da UFSCar-São Carlos para instalação da Unidade de 
Ensino Descentralizada - UNED/CEFET de São Paulo, visando a implantação de cursos tecnológicos. 

9. Revisão da Resolução ConsUni nº 524 que dispõe sobre a progressão funcional para a classe de 
Professor Associado da carreira do Magistério Superior. Acatada a solicitação da ADUFSCar relativa a 
ampliação do prazo para debate das normas para o mês de março/2007. Foi acordado também que as 
normas aprovadas, bem como a portaria ministerial que dispõe sobre o assunto e as sugestões 
propostas pela ADUFSCar, serão encaminhadas para a comunidade universitária, para envio de 
contribuições/sugestões, para posterior apreciação do colegiado. 

10. Relatório da Comissão de revisão de normas para realização de eventos acadêmicos, culturais e 
esportivos nos campi da UFSCar. Após ampla discussão sobre o assunto foram acordados os 
seguintes pontos: 

1) Eventos com previsão de participantes acima de 500 pessoas, não poderão ser realizados 
nos campi da UFSCar.  
2) Eventos com até 500 pessoas poderão ser realizados nos campi, da seguinte forma:  
    a) no âmbito dos departamentos com anuência do chefe do respectivo departamento, cabendo a ele 
a responsabilidade pelo evento;  
    b) os planos para os eventos externos aos departamentos deverão ser encaminhados à Reitoria e 
apreciados por comissão a ser constituída para esta finalidade, de acordo com a Portaria GR 133/01.  
3) Estas orientações deverão ser seguidas até conclusão do novo espaço para realização de eventos, 
quando a Portaria GR 133/01 (Resolução ConsUni nº 396/01) será revista. 

11. Aprovada a concessão do título honorífico de Professor Emérito ao Prof. Dr. Bento Prado de 
Almeida Ferraz Júnior, docente do Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências. A outorga do 
título ocorrerá em sessão solene do ConsUni, em data a ser acordada entre o DFMC e Reitoria. 

 


