
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 200ª Reunião Ordinária 

1. Foram homologados os ad referendum abaixo especificados: 

1.1. Contrato de licença  de uso da marca UFSCar ao Sr. Luiz Henrique Silva Cruz, autor da 

marca. 

1.2.  Afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar de reunião do 

Conselho de Reitores da AUGM, em Montevidéu, Uruguai, no período de 24 a 26/10/2013.   

1.3. Doação de bens de patrimônio da UFSCar para a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Proc. nº 3653/13-10.  

2. Aprovada a criação dos  seguintes Programas e Cursos de Pós-Graduação:  

- Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos Associados, com 

respectivo curso nível Mestrado Acadêmico, no CCA. 

- Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis, com 

respectivo curso nível Mestrado Acadêmico, no CCTS.   

3. Aprovada a criação do Departamento de Engenharia Elétrica e do Departamento de 

Engenharia Mecânica, vinculados ao Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia: 

4. Laudo de Avaliação para  alienação de área do Campus São Carlos da UFSCar.  Após 

análise, o plenário ratificou a decisão tomada por este colegiado em sua 184ª reunião 

ordinária, de 17/12/2010, relativa ao Contrato celebrado entre a UFSCar e a Prefeitura 

Municipal de São Carlos, dispondo  sobre as condições para alienação da área do Campus 

São Carlos da UFSCar  para execução das obras destinada a construção do dispositivo de 

acesso aos residenciais Dahma e Samambaia, localizado à Rodovia Eng. Thales de Lorena 

Peixoto Junior, SP-318, Km 238. Foi aprovado também o Laudo de Avaliação elaborado 

por consultoria externa, para fins de fixação do valor de alienação da área descrita nos 

autos.  

5. Homologado o Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFSCar.  Com esta 

aprovação, considerando a existência de conflitos entre a norma homologada e alguns 

dispositivos do Estatuto e do Regimento Geral da UFSCar, na próxima reunião do 

ConsUni, será apreciada as alterações a serem realizadas no Estatuto e no Regimento 

Geral desta Universidade.  

6. Aprovada a criação das Coordenações dos Cursos de Engenharia de Alimentos, de 

Engenharia Ambiental e de Engenharia Agronômica no Campus Lagoa do Sino da 

UFSCar.  

7. Discussão relativa à proposição de diretrizes/recomendações para elaboração/revisão dos  

regimentos internos dos departamentos acadêmicos da UFSCar. Após apresentação dos 

estudos elaborados pelo Prof. Dr. Alceu G. Alves Filho juntamente com a Profa. Dra. Luzia 

Sigoli F. Costa, ficou acordado encaminhar referido estudo aos departamentos 

acadêmicos, para conhecimento e envio de sugestões, para posterior implementação 

institucional das diretrizes e recomendações a serem observadas na elaboração de 

regimentos departamentais.  


