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Sinopse das deliberações da 172ª reunião ordinária,  realizada em 19/12/2008 
 

 

1. Homologadas as seguintes aprovações ad referendum dadas pela Presidência:  

- doação de bens pertencentes à UFSCar ao SINTUFSCar  e à Casa do Caminho;  

- alienação da Máquina Gráfica Off-Set Catu 660;  

- alienação de veículos, campus São Carlos e Araras.  

2. Aprovada a criação do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação e do novo curso de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, em associação 

com a UNESP/Araraquara, nível Mestrado e Doutorado.  

3. Indeferido o recurso administrativo impetrado pela Empresa A2 Construtora Operadora em 

Manutenção e Conservação de Equipamentos LTDA,  mantendo, no entanto, a decisão de 

imposição de penalidades administrativas impostas em razão de atraso excessivo na 

execução de serviços de laboratórios do Departamento de Engenharia Civil.  

4. Acordou-se que a proposta de  Regimento Interno da Unidade Saúde Escola será analisada 

na próxima reunião do colegiado, após os departamentos do CCBS e CECH envolvidos com 

a Unidade tomarem conhecimento da referida proposta.  

5. “Memorando de entendimento entre a UFSCar e o Comando da Aeronáutica”. Após análise 

e ampla discussão sobre o assunto o colegiado manifestou-se plenamente favorável  ao 

princípio da expansão do ensino superior, público e gratuito, mas , considerando, no entanto, 

o processo de ampla expansão por que passa a UFSCar em função de sua participação  no 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais e 

que se estenderá até 2012,  deliberou: 1) não celebrar convênios, termos de cooperação 

e/ou estudos para a implantação de um campus da UFSCar em Pirassununga; 2) colocar-se 

à  disposição do Comando da Aeronáutica para discutir as outras possibilidades de 

cooperação previstas no memorando. 

6. Homologadas as indicações dos titulares das seguintes unidades: 

- Prof. Dr. Alceu A. Gomes Filho, SPDI; 

- Prof. Dr. Mauro Rocha Cortes, SRH; 

- Profa. Dra. Regina Borges de Araújo, SIn; 

- Sra. Regina A. Lima Melchiades, SAC; 

- Engº Rogério Fortunato Júnior, PU; 

- Prof. Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski,  EDF 

- Sra. Ligia Maria Silva e Souza, BCo;  

- Profa. Mara Silvia Aparecida Nucci Morassutti, DICA, 

- Prof. Dr. Oswaldo Mário Serra Truzzi, EDUFSCar. 

Obs.: Por um lapso a indicação do titular da EDUFSCar deixou de constar na pauta, sendo 
incluído na reunião.   


