Conselho Universitário
Sinopse das deliberações da 191ª reunião ordinária, realizada em 30/03/2012
1. Homologados os ad referendum abaixo especificados:
1.1. Afastamentos do País, do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar das
seguintes atividades:
- 8º Congresso de Educação Superior Universidade 2012, promovido pela Associação de
Universidades Grupo Montevidéu, em Havana, Cuba, no período de 11 a 19/02/2012.
- Visita a universidades norte-americanas para discutir o intercâmbio acadêmico e científico
entre o Brasil e os Estados Unidos no âmbito do Programa ‘Ciência Sem Fronteiras”, em
Washington, EUA, no período de 20 a 26/02/2012.
- Segundo Seminário de Integração Regional do Projeto Alfa Puentes: Integração Regional,
Mobilidade e Qualidade, em Santiago, Chile, no período de 03 a 06/03/2012.
1.2.Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Institucional celebrado com a Prefeitura
Municipal de São Carlos, para

desenvolvimento de um programa de cooperação

acadêmica, científica e tecnológica visando a realização de ações conjuntas no âmbito da
formação profissional dos alunos da UFSCar e do atendimento à saúde da comunidade.
1.3. Proposta da UFSCar à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra-Proinfra 01/2011.
2. Sucessão à Reitoria. Após análise e discussão relativa aos procedimentos a serem adotados
no processo de sucessão à Reitoria, ficou decidido constituir um Colégio Eleitoral que se
reunirá no dia 29/06/2012, para elaborar as listas tríplices para escolha dos próximos reitor
e vice-reitor da UFSCar, cujas normas e procedimentos serão idênticas às adotadas no
processo de sucessão anterior. O Colégio Eleitoral

será constituído pelo Conselho

Universitário, totalizando 49 (quarenta e nove) membros efetivos, representantes dos
segmentos da comunidade universitária e da sociedade, sendo: 36 docentes, 8 discentes, 4
servidores técnico-administrativos e 1 representante da comunidade externa, na proporção
de 73,47%, 16,33%, 8,16% e 2,04, respectivamente. Optou-se por não realizar consulta
prévia à comunidade universitária nos termos previstos na legislação.

Ficou decidido

também que será organizada uma pesquisa eleitoral junto à comunidade universitária, de
forma paritária, como forma de subsídio ao Colégio Eleitoral, coordenada por uma comissão
constituída por 2 docentes, 2 alunos (1 da graduação e 1 da pós-graduação) e 2 servidores
técnico-administrativos,

com

respectivos

suplentes,

indicados

pelas

entidades

correspondentes, sendo aprovado o seguinte cronograma para realização da pesquisa
eleitoral: 24/04/12: data máxima para indicação de representantes pelas entidades
correspondentes, caso a nomeação não ocorra até a data estipulada, a nomeação ficará a
cargo do Conselho Universitário; 14/05: inscrição de chapas (Reitor, Vice-Reitor e PróReitores); 19/06: pesquisa eleitoral junto à comunidade universitária; 26/06: data prevista
para o 2º turno, se necessário, entre as duas chapas mais votadas no primeiro turno. Ficou
ainda definido como membros votantes da comunidade: todos os servidores docentes da
ativa; todos os servidores técnico-administrativos da ativa; todos os alunos da graduação

regularmente matriculados nas modalidades presencial ou a distância; todos os pósgraduandos matriculados como alunos regulares.
3. Aprovada a Proposta Orçamentária de Recursos do Tesouro Nacional para o exercício de
2012.
4. Após discussão acerca da possibilidade de adoção institucional, em caráter excepcional, do
regime jurídico de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva aos docentes, conforme
demanda apresentada pelo DMed, ficou acordado constituir uma comissão, para análise
mais ampla sobre o assunto, para posterior apreciação do ConsUni. Os integrantes da
comissão serão apresentados pela Reitoria.
5. Aprovada a indicação do Prof. Dr. Francisco Louzada Neto, docente do Instituto de Ciências
Matemática e de Computação – USP/São Carlos, como membro do Conselho Universitário,
na qualidade de representante da comunidade externa.
6. Aprovado o afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar da
conferência “Brazil-U.S.: Parthership for the 21st Century”, em Washington, Estados Unidos,
no período de 07 a 11/04/2012.
7. Implantação de uma unidade do IFSP no Campus Araras da UFSCar. Após análise, o
colegiado manifestou-se favoravelmente à implantação de uma unidade do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia no Campus Araras da UFSCar.
8. Aprovada Moção de apoio e solidariedade ao pleito da Associação Nacional de PósGraduandos – ANPG,

iniciado em

2010, por uma política de reajuste das bolsas de

mestrado e doutorado.
9. Aprovada manifestação favorável em defesa à liberdade de pesquisa, bem como de sua
divulgação, face ao processo movido pelos hospitais psiquiátricos privados da região de
Sorocaba, em função da divulgação dos resultados da pesquisa realizada pelo Prof. Dr.
Marcos Roberto Vieira Garcia.

Obs.: - Os assuntos 5 a 9 foram incluídos em pauta na reunião.
- Devido ao adiantado da hora, os assuntos a seguir especificados, serão analisados na
continuidade desta reunião, prevista para o dia 13/04: proposta de criação dos
Departamentos de Gerontologia e de Ciências Ambientais, vinculados ao CCBS; recurso
impetrado pela candidata Dijnane Fernanda Vedovatto Iza, referente ao concurso público
de provas e títulos para contratação de professor adjunto DE, área: Ensino de Educação
Física; proposta de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Prof. Dr. Sérgio
Mascarenhas de Oliveira; apresentação do funcionamento da Ouvidoria da UFSCar.

