
Conselho Universitário
Sinopse das deliberações da 189ª reunião ordinária, realizada em 21/10/2011

1. Homologados os ad referendum autorizados pela Vice-Presidência do ConsUni, relativos aos 

afastamentos do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar das seguintes 

atividades:

1.1.  2ª  Reunião  da  Comissão  de  Acompanhamento  do  Espaço  do  Encontro 

Latinoamericano e Caribenho de Educação Superior – ENLACES, em Caracas, Venezuela, 

no período de 07 a 10/09/2011.

1.2. Encontros Acadêmico-Universitários, no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras, 

em Bruxelas, Bélgica, no período de 03 a 09/10/2011. 

1.3. XIX Jornada de Jovens Pesquisadores da Associação das Universidades do Grupo 

Montevidéu – AUGM, em Cidade do Leste, Paraguai, nos dias 25 e 26/10/2011.

2. Homologado o ad referendum ao Regulamento da eleição da nova Diretoria do Centro de 

Ciências Agrárias, CCA. 

3. Aprovada a proposta de cessão de imóvel da Secretaria de Patrimônio da União – SPU-SP à 

UFSCar,  para  o  projeto  “Desenvolvimento  Territorial  e  Economia  Solidária  do  Jardim 

Gonzaga e entorno”. 

4. Aprovada a regulamentação na relação entre a UFSCar e sua Fundação FAI-UFSCar, em 

atendimento  ao  Decreto  7423,  de  31/12/10  que  dispõe  sobre  as  relações  entre  as 

instituições federais de ensino superior e de ensino científico e tecnológico e as fundações 

de  apoio.  Durante  discussão,  considerando  a  proposição  dos  diretores  de  centro  do 

campus São Carlos, para destinação de pequeno  percentual da fração  do montante dos 

recursos  oriundos  de  projetos  de  extensão  às  diretorias  de  centro,  foi  aprovada  a 

constituição   de  uma  comissão  integrada  pelos  Diretores  de  Centro  e  Pró-Reitor  de 

Extensão, com objetivo de analisar tal proposição, para posterior apreciação do colegiado. 

5. Aprovado o novo Regimento Geral da UFSCar, adequado ao Estatuto da UFSCar, em vigor 

desde 01/09/2008.

6. Aprovados os afastamentos do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar das 

seguintes atividades: 

6.1.  I  Seminário de Integração Regional do Programa Alfa Puentes,  em Lima, Peru, no 

período de 06 a 09/11/2011;

6.2.  LX  Reunião  do  Conselho  de  Reitores  da  AUGM  e  do  Seminário  Internacional 

Universidade-Sociedade-Estado, em Montevidéu, Uruguai, no período de 14 a 18/11/2011. 

Obs.: O item 6 foi incluído em pauta durante a reunião. 


