
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse da 198ª Reunião Ordinária, de 28/06/2013

1. Aprovada a criação do Departamento de Administração, vinculado ao Centro de Ciências e

Tecnologias para a Sustentabilidade – CCTS. 

2. Aprovada a proposta  a ser encaminhada ao Ministério Público Federal e CETESB, relativa

ao corredor de passagem do cerrado no Campus São Carlos,  conforme deliberação do

ConsUni, de 18/01/2013.  

3.  Situação da inserção da área da Saúde na Rede Municipal  de Saúde. Para embasar a

análise do assunto pelo colegiado, o Prof. Dr. Sérgio Luiz Brasileiro Lopes, Diretor Técnico

do Hospital Escola Municipal, procedeu à apresentação e esclarecimentos que se fizeram

necessários a respeito do Hospital Escola - HE, relativamente à parte física bem como de

todos  os  procedimentos  realizados  no  Pronto  Atendimento,  único  setor  em  operação

atualmente,  pois  o  Centro  Cirúrgico,  a  Unidade  de  Terapia  Intensiva,  o  Centro  de

Diagnóstico Laboratorial  e a Unidade de Anatomia Patológica, as quais transformarão o HE

em um centro de alta complexidade, encontram-se em fase adiantada de construção. Após

ampla e generalizada discussão sobre o assunto, o colegiado   foi unânime em aprovar os

seguintes encaminhamentos: convocar a imprensa para expor toda a situação envolvendo a

inserção da  área de  Saúde na Rede de Saúde do Município; realizar reuniões internas

para maior  esclarecimento à comunidade universitária sobre o tema, bem como solicitar

reunião  com  a  Câmara  Municipal  apresentando-lhes  os  obstáculos   colocados  à

continuidade  do  funcionamento  da  Rede  Escola  de  Cuidados  à  Saúde  de  São  Carlos;

disponibilizar  na  rede a  apresentação  do  Prof.  Dr.  Sérgio  L.  Brasileiro  Lopes,  ocorrida

durante a reunião do colegiado para análise deste item; exarar  manifesto deste colegiado

em defesa do Hospital Escola em seu projeto original e da Rede Escola de Cuidados à

Saúde de São Carlos, com vistas  à continuidade do projeto da Universidade para a área de

Saúde prestada à população de São Carlos e à  manutenção  dos cursos de Saúde da

UFSCar,  em  especial  o  de  Medicina,   para  encaminhamento  nos  âmbitos  Municipal,

Estadual  e  Federal.   Durante  a  reunião,  o  colegiado  se   manifestou  favoravelmente  à

implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades-AME, nos moldes constituídos

pelo Governo Estadual, conforme anunciado pela Prefeitura Municipal, mas, desde que este

seja  implantado  em área  contígua  ao   Hospital  Escola,  de  forma  a  não  inviabilizar  os

recursos já investidos na estrutura do HE, bem como a possibilidade de um Hospital Escola

de alta complexidade e alcance regional no município de São Carlos.

Obs.: Devido ao adiantado da hora,  os demais assuntos constantes da pauta serão analisados

em reunião oportuna. 


