
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 182ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 01/10/2010

1. Alteração do nome do Departamento de Biotecnologia Vegetal.  Aprovada a alteração;  o 

referido departamento passará a denominar-se Departamento de Biotecnologia e Produção 

Vegetal e Animal. 

2. Proposta de criação do  Departamento de Ciências Exatas, Naturais, Educação e Sociedade 

no  Centro  de  Ciências  Agrárias.  Após  ampla  discussão  sobre  o  assunto,  acordou-se 

constituir  uma  Comissão  com  objetivo  de  analisar  a  proposta  de  criação  do  referido 

departamento, bem como definir diretrizes para as próximas demandas que surgirem na 

Universidade.  

3.  Regimento  Geral  da  UFSCar.  Aprovados os  artigos  relativos  ao  regime disciplinar  para 

servidores  (docentes e  técnico-administrativos)   e discentes,  ficando assim concluída a 

análise da proposta de adequação do Regimento Geral da UFSCar ao novo Estatuto desta 

Universidade,  em  vigor  desde  setembro  de  2008.   A  proposta  sistematizada  com  as 

alterações e aprovações deste Conselho, será objeto de análise pela Procuradoria Jurídica. 

4. Tendo em vista o Projeto de Lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira e 

Cargo do Magistério Superior Federal, elaborado no âmbito do Ministério do Planejamento, 

foi  aprovada  a  constituição  de  uma comissão   com objetivo  de   acompanhar  referido 

projeto,  visando  munir  o  ConsUni  de informações relativas  ao assunto,  bem como de 

analisar questões e reivindicações antigas da carreira. 

5. Aprovado o encaminhamento das seguintes  manifestações do ConsUni aos Ministérios da 

Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com cópia à ANDIFES, registrando: 1) 

a  deficiência  dos  cargos  técnico-administrativos  e  a  urgência  na  correção  dos 

desequilíbrios  existentes  no  quadro  de  servidores  no  âmbito  da  UFSCar;  2) 

posicionamento  quanto à necessidade de separação da carreira  e de cargos no Projeto de 

Lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira e Cargo do Magistério Superior 

Federal. 

6. Os assuntos a seguir relacionados serão analisados na continuidade desta reunião, prevista 

para o dia 15/10: a) Alteração de artigo do Regimento Interno do Núcleo de Formação de 

Professores, b) Normas sobre Preceptoria Voluntária,  c) documento relativo à segurança 

jurídica, d) Regimento da Comissão Interna de Biossegurança da UFSCar. 

Obs.: Os itens 4 e 5 foram incluídos em pauta durante a reunião.


