
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 182ª reunião ordinária, 3ª sessão, realizada em 15/10/2010

1. Aprovadas as alterações no Regimento Interno do Núcleo de Formação de Professores. 

2. Aprovada a norma que dispõe sobre  a Preceptoria Voluntária  na área de saúde, no âmbito 

da UFSCar.

3. Aprovado o Regimento da Comissão Interna de Biossegurança da UFSCar. 

4. Segurança Jurídica. Após análise do documento encaminhado pela ADUFSCar a respeito do 

assunto ‘Segurança Jurídica’ e mediante informação da Presidência do  colegiado de que 

tal  assunto encontra-se pautado para  discussão no âmbito da Andifes,  foi aprovada a 

constituição de uma comissão do ConsUni  para análise do tema, bem como acompanhar e 

encaminhar  subsídios para   discussão pela Andifes. A Reitoria designará os integrantes 

da Comissão, para apresentação ao colegiado em sua próxima reunião. 

5. Realização da festa da Taça Universitária de São Carlos-TUSCA. Considerando a solicitação 

da  Atlética  referente  a  autorização  para  utilização  do  espaço  denominado  ‘Centro  de 

Eventos Culturais’, localizado ao lado da Pista de Saúde, para realização de uma festa 

relacionada  ao  TUSCA,  o  plenário,  após  ampla  discussão  sobre  o  assunto,  deliberou 

solicitar  à  Comissão  de  Segurança,  instituída  pela  Portaria  133/01  que  normatiza  a 

realização de eventos acadêmicos, culturais e esportivos nos  campi da UFSCar,  ampla 

análise da solicitação em tela, para posterior apresentação ao ConsUni, ocasião em que o 

colegiado deliberará sobre o assunto. 

6. Proposta de implantação de um novo campus da UFSCar no município de Buri-SP.  Após 

apresentação   ao  colegiado  do  relatório   elaborado  pela  Comissão  nomeada  para  a 

elaboração de proposta para implantação do Campus Rural Lagoa do Sino da UFSCar, 

ficou  acordado   disponibilizar  referido   relatório  para  conhecimento  da  comunidade 

universitária.  O ConsUni deverá se reunir extraordinariamente no mês de novembro para 

deliberar sobre o tema. 

Obs.: os assuntos 5 e 6 foram incluídos em pauta durante a reunião. 


