
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 173ª reunião ordinária,  realizada em 20/03/2009

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

- alienação de bens de patrimônio da UFSCar; 

- proposta da UFSCar à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra-Proinfra 01/2008; 

- criação das Pró-Reitorias de Extensão e de Administração Adjuntas;

- regulamento das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino. 

2.  As  propostas  de  criação  das  Coordenações  de  Residência  Médica   e  de  Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade serão apreciadas na próxima reunião do 

colegiado. 

3.  Aprovado  o  recebimento,  a  título   de  doação,  de  máquinas  caça-níqueis  apreendidas  pela 

Receita Federal, para utilização de seus monitores e CPU´s no novo Laboratório de Informática 

do CCA. 

4. Aprovada a celebração do Acordo de Cooperação entre a UFSCar e a Irmandade da Santa Casa 

de  Misericórdia   de  São  Carlos  para  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 

extensão. 

5.  Regimento  Interno  do  Núcleo  de  Formação  de  Professores.  Durante  análise  acordou-se 

encaminhar referida proposta de regimento juntamente com a proposta de regimento da Unidade 

Saúde Escola (que aguarda apreciação pelo ConsUni), ambas caracterizadas como Unidades 

Especiais, para avaliação dos respectivos regimentos no âmbito da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento  Institucional.  A  apreciação  dos  respectivos  regimentos  deverá  ocorrer  na 

próxima reunião do colegiado.

6. Homologadas as indicações dos titulares das seguintes unidades:

- Prof. Dr. Sérgio Donizetti Zorzo, ProExAdj;

- Prof. Marco Antonio Cavasin Zabotto, ProAdAdj;

- Profa. Dra. Aline Maria de Medeiros Rodrigues, SEaD;

- Profa. Dra. Maria da Grama Gama Melão, CEMA;

- Sr. Irineu Paiva, PU-Campus Araras.

7. Recurso impetrado pelo Prof. Dr. Zysman Neiman, relativo ao resultado da avaliação final de 

estágio probatório.  O assunto foi retirado de pauta para aguardar decisão judicial.

8.  Recurso  impetrado  pelo  Prof.  Dr.  Maurício  Fernandes  Figueiredo,  relativo  ao  resultado  da 

avaliação final de estágio probatório. Deliberou-se por constituir uma Comissão composta pelos 

representantes dos Conselhos de Centro do CCET, CCBS e CECH, a saber, Prof. Dr. Paulo A. 

S.  Caetano,  Profa.  Dra.  Dalva  M.  de  S.  Matos  e  Prof.  Dr.  Arthur  A.  Franco  de  Sá  Neto, 

respectivamente, com o objetivo de relatar o referido  processo para apreciação do colegiado em 

sua próxima reunião prevista para o mês de abril. 



9. Aprovada a criação da Divisão de Suprimentos, vinculada a Pró-Reitoria de Administração. 

Obs.: Inclusão do item 9 em pauta durante a reunião.  


