
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 205ª Reunião Ordinária, de 29/08/2014 

1. Projeto de Segurança para o Campus São Carlos. O tema constou da pauta desta reunião,  

mas considerando que o colegiado encontrava-se sem a representação discente 

(graduandos e pós-graduandos), devido ao encerramento do mandato dos representantes  

dessa categoria e a não realização de eleições pela secretaria do colegiado, ocasionada 

pelos períodos de recesso escolar e pelo movimento paredista dos servidores técnico-

administrativos, o plenário, por unanimidade dos membros presentes deliberou: 1) adiar a 

discussão do projeto de segurança para o próximo dia 03/10, ocasião em que o colegiado 

contará com a representação discente, tendo em vista que as eleições serão realizadas em 

17/09 p.f.; 2) a medida emergencial aprovada pelo ConsUni em sua reunião realizada em 

18/07 p.p., por meio da Resolução ConsUni nº 777,   relativa ao controle de acesso ao 

Campus São Carlos no período noturno, visando  garantir as condições de segurança 

pessoal e patrimonial, com  entrada restrita aos integrantes da comunidade universitária, 

veículos e pedestres, a partir das 20 horas, continuará em vigor até discussão do assunto 

pelo colegiado.  

2. Aprovada a criação do Curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS)/Língua Portuguesa, conforme pactuado com o Ministério da 

Educação, em especial quanto aos  recursos  humanos, em que foi disponibilizado  08 (oito) 

vagas docentes e 08 (oito) vagas de servidores  técnico-administrativos (sendo 02 (duas) de 

nível E e 06 (seis) de nível D).  

3. Aprovada  a regulamentação interna referente ao uso de nome social para travestis e 

transexuais por servidores e alunos.  

4. Regulamentação  do processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de 

promoção dos docentes da UFSCar. Acordou-se encaminhar a  proposta apresentada pela 

Comissão designada para adequar as normas existentes na UFSCar à legislação em vigor, 

aos Centros Acadêmicos para apreciação e envio de sugestões, para apreciação na 

próxima reunião ordinária do colegiado, prevista para o próximo dia 31/10.  




