
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 182ª reunião ordinária,  realizada em 26/08/2010

1.Homologada a aprovação  ad referendum autorizada pela Presidência à proposta da UFSCar 

a Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra – Campi Regionais 01/2010. 

2. Aprovado o afastamento do país do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar do XX 

Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa – AULP, na China, no 

período de 02 a 12/09/2010. 

3.  Resultados  apresentados  pela  Comissão  de  Estudo  de  Melhorias  das  Condições  de 

Segurança. Após ampla discussão sobre a segurança nos campi,  o colegiado aprovou 

implementar um sistema de identificação, como forma de controle e acesso aos campi, cuja 

proposta de identificação (de veículos, de membros da comunidade, visitantes, etc.) será 

elaborada pela Comissão acima mencionada, designada pela Port GR 250/09. Foi também 

acordado que a Reitoria deverá submeter à apreciação do ConsUni, a composição de uma 

Comissão de Segurança  de caráter permanente no âmbito da UFSCar. Tais propostas 

serão apresentadas  ao ConsUni em sua próxima reunião ordinária, prevista para final do 

mês de outubro.

4. Aprovadas as normas que dispõe sobre o docente voluntário em educação à distância na 

UFSCar. 

5. Afastamento do país do Prof.  Dr. Targino de Araújo Filho para participar da Reunião do 

Conselho de Reitores da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu – AUGM, 

em Rosário, Argentina, no período de 26 a 28/08/2010. Foi  solicitado cancelamento da 

autorização dada ao afastamento, tendo em vista que o mesmo não se concretizou. 

6. Contrato de Cessão de Uso Gratuito,  entre  a UFSCar e a Prefeitura Municipal  de São 

Carlos, de uma faixa de terra pertencente à  UFSCar, destinada à ampliação do dispositivo 

de acesso localizado na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, SP 318. 

Retirado de pauta, aguarda-se novos documentos para apreciação do colegiado.   

7. Os assuntos  a  seguir  relacionados serão  analisados  na  continuidade  desta  reunião:  a) 

Alteração do nome do Departamento de Biotecnologia Vegetal, b) criação do Departamento 

de Ciências Exatas, Naturais, Educação e Sociedade no CCA,  c) Alteração de artigo do 

Regimento Interno do Núcleo de Formação de Professores, d) Normas sobre Preceptoria 

Voluntária,   e)   Normas sobre o regime disciplinar  do Regimento Geral  da UFSCar,  f) 

documento  relativo  à  segurança  jurídica,  g)  Regimento  da  Comissão  Interna  de 

Biossegurança daUFSCar. 


