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1. Homologados os seguintes  ad referendum dados pela Presidência: 

a) celebração do convênio entre a UFSCar e o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, visando a execução do projeto “Ampliando e articulando iniciativas de 

economia solidária para desenvolvimento local em territórios urbanos e rurais”.  

b) Termo de cooperação entre a UFSCar e a PETROBRAS visando o desenvolvimento do 

projeto de extensão “Metagenoma de Bactérias Aquáticas do Rio Solimões”.   

c) Termo de cooperação entre a UFSCar e a PETROBRAS visando o desenvolvimento do 

projeto de extensão “Síntese e Propriedades da Zeólita Beta e seus Compósitos”.   

2. Aprovada a celebração do Termo de compromisso entre a UFSCar, a FAI-UFSCar, a  

Petrobrás e a empresa EDRA, visando regulamentar aspectos da parceria no 

desenvolvimento do projeto “Certificação de Tubulação para Aplicação Offshore de 

Petróleo”.  

3. Aprovada a Proposta da UFSCar à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra – Proinfra 

01/2007.  

4. Proposta de criação do Departamento de Sociologia. Após apresentação da proposta de 

criação do Departamento de Sociologia pela Profa. Dra. Maria da Glória Bonelli, foi 

aprovada a constituição de uma comissão do colegiado com objetivo de analisar referida 

proposição, integrada pelos seguintes membros: Prof. Dr. Pedro Manoel Galetti Jr, 

Presidente, Prof. Dr. Massami Yonashiro, Profa. Dra.  Maria Leonor R. C. Lopes  Assad e 

pela graduanda Mylena Mylânia A. Gomes. O relatório conclusivo da comissão deverá ser 

analisado na próxima reunião ordinária do ConsUni, prevista para 25/04 p.f.  

5. Implantação do novo Estatuto.  Mediante aprovação do novo Estatuto da UFSCar pela 

SESu/MEC   e considerando  a concordância do colegiado ao encaminhamento da 

solicitação à Secretaria de Educação Superior, de que o novo Estatuto da UFSCar passe a 

vigorar a partir de 1º de setembro de 2008, permitindo assim que as medidas adotadas à 

completa implantação das alterações do Estatuto sejam adotadas sem prejuízo à 

continuidade das atividades administrativas, o plenário,  por unanimidade de seus 

membros, aprovou os seguintes encaminhamentos:  1. Aprovar o seguinte cronograma 

para implantação do Estatuto:  Agosto: a) 1ª quinzena - eleição de membros para 

composição dos Conselhos de Centro, de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa, de 

Extensão e de Administração.  Uma vez constituídos os novos Conselhos, estes deverão 

realizar reuniões para indicação de representantes dos respectivos colegiados junto ao 

Conselho Universitário e para definição das normas para o seu  funcionamento;  b) 2ª 

quinzena - eleição de membros para composição do Conselho Universitário.   Setembro: 

em 1º de setembro deverá entrar em vigor o novo Estatuto da UFSCar, ocasião em que 

deverá ser realizada a primeira reunião do Conselho Universitário com sua nova 

composição.  2. Autorizar a Presidência do ConsUni a prorrogar, quando necessário,  o 



mandato dos representantes das categorias docente, discente e técnico-administrativos até 

o final do mês de  agosto. Procedimento idêntico deverá ser observado no CEPE e na  

CANOA.  


