
Conselho Universitário

Sinopse das deliberações da 187ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 12/08/2011

1.. Após análise e ampla discussão sobre a expansão física relacionada à área com vegetação de 

cerrado  no Campus São Carlos da UFSCar, o plenário deliberou encaminhar o assunto para 

análise e discussão no âmbito dos centros,  com posterior encaminhamento de respectivos 

posicionamentos  ao  ConsUni,  para  subsidiar  a  deliberação  do  tema  pelo  colegiado, 

solicitando, no entanto,  ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e à Coordenadora da Coordenadoria 

Especial  para o  Meio  Ambiente,  juntamente com  representantes do Coletivo  do Cerrado, 

realizar apresentação de respectivas propostas junto aos Centros, para embasar a discussão 

nas Unidades.  

2. Aprovada a criação e o Regimento Interno do  Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, 

Formação e Intervenção em Economia Solidária.  

3.  Aprovada  a  regulamentação  do  Programa  Permanente  de  Gestão  e  Gerenciamento 

Compartilhado de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva Solidária na UFSCar.

4. Movimento de greve dos servidores Técnico-Administrativos. Durante a reunião, este assunto 

foi  incluído  em  pauta  e  após  ampla  discussão  sobre  as  implicações  da  greve  e, 

especificamente,  sobre a ação impetrada pela Advocacia Geral  da União – AGU, junto ao 

Supremo Tribunal  de Justiça,  referente ao questionamento da legalidade de paralisação,  o 

plenário decidiu encaminhar à Presidenta da República Dilma Roussef, uma carta indicando a 

contradição  entre  a  política  governamental  de  priorização  da  Educação  e  a  não 

disponibilização das condições necessárias para que as IFES possam dar continuidade ao 

papel fundamental que vêm desempenhando no desenvolvimento do país; além de manifestar 

o entendimento de que a ação impetrada pela AGU em nome das universidades sem o devido 

conhecimento das instituições, configurou uma ameaça à autonomia das IFES e um retrocesso 

nas relações institucionais marcadas por processos democráticos, conquistados ao longo de 

muitos anos. O plenário decidiu também pelo encaminhamento de  manifestação semelhante à 

Andifes.   O  plenário  reiterou  seu  reconhecimento  pela  greve  dos  servidores  e  diversas 

reivindicações,  no  entanto,  manifestou  também sua  preocupação  com os  prejuízos  que  a 

paralisação vem causando a toda Universidade, entre eles, o adiamento do início do semestre 

letivo  para  os  cursos  de  graduação  presenciais  e  dificuldades  no  desenvolvimento  de 

atividades dos cursos de graduação a distância, ocasionados devido à interrupção dos serviços 

de  internet  e  a  decisão  da  assembléia  dos  servidores  em  não  autorizar  o  pronto 

restabelecimento do serviço; interrupção em atendimentos prestados à comunidade externa à 

UFSCar, em especial, os realizados na Unidade Saúde-Escola, além do atraso no cronograma 

de obras e a impossibilidade de concretizar investimentos como compras e contratações de 

serviços.
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