
Deliberações da 196ª Reunião Ordinária, realizada em 28/02/2013 

1. Alteração das disposições da Resolução ConsUni nº 702, com relação ao valor relativo à 

retribuição e ao ressarcimento da FAI-UFSCar pelo uso de bens e serviços da Instituição para 

execução dos projetos de extensão. Resolução ConsUni nº 734. 

 

2. Deliberação a respeito da proposta de federalização do Hospital Escola Municipal de São 

Carlos. Parecer ConsUni nº 491. 

  



 
RESOLUÇÃO ConsUni nº 734, de 28 de fevereiro de 2013. 

Altera temporariamente disposições da Resolução ConsUni nº 702, com 
relação ao valor relativo à retribuição e ao ressarcimento da FAI-UFSCar 
pelo uso de bens e serviços da Instituição para execução dos projetos de 

extensão. 
 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido nesta data para sua 

196ª reunião ordinária, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o 

Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, após análise da proposta encaminhada pelo Conselho 

Deliberativo da FAIUFSCar, constante do Of. FAI 288, de 22/02/2013, 

R E S O L V E 

Art. 1º. Alterar o valor relativo à retribuição e ao ressarcimento da FAI-UFSCar pelo uso de 

bens e serviços da Instituição para execução dos projetos de extensão, constante da Resolução 

ConsUni 702, de 21/10/2011, que dispõe sobre a regulamentação interna na relação entre a 

UFSCar e a FAI-UFSCar, cujo valor deverá ser de até 10%, a partir de 01/12/2012, pelo período 

de um ano. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Targino de Araujo Filho 

Presidente do Conselho Universitário 

  



 

 

Parecer nº 491 

 

Assunto: Proposta de Federalização do Hospital Escola Municipal.  

 

 

 O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido nesta data 

para sua 196ª reunião ordinária, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe 

conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, após ampla discussão sobre o assunto, 

 

D E L I B E R O U 

 

 Autorizar a Administração Superior da UFSCar a prospectar os formatos viáveis para 

federalização do Hospital Escola Municipal de São Carlos com vinculação à Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares, EBSERH.  

 

À Reitoria, 

Em 28/02/2013 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Targino de Araújo Filho 

Presidente do Conselho Universitário 
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