
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse das deliberações da 215ª reunião ordinária, realizada em 04/12/2015 

1. Homologado o ad referendum ao afastamento do Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, no período 

de 24/10  a 03/11/2015 para integrar  delegação brasileira na Cúpula Universitária Global dos 

BRICS, em Moscou-Rússia. 

2. Homologado o ad referendum às normas dispondo sobre a avaliação de desempenho para fins 

de progressão e promoção dos docentes integrantes da Carreira do Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico da UFSCar. 

3. Aprovada a indicação dos Profs. Drs. Paulo Eduardo Gomes Bento e Helder Vinicius A. Galeti, 

representantes do ConsUni,  para integrar o Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas da 

UFSCar, na qualidade de efetivo e suplente, respectivamente.  

4. Segurança. Foi aprovada parcialmente, a proposta de atualização do Plano de Prevenção à 

Violência e Proteção às Pessoas e ao Patrimônio Público, apresentada pela Administração 

Superior da UFSCar, após incorporação das contribuições  recebidas da comunidade, 

posteriormente à deliberação do ConsUni, em reunião realizada em 12/12/2014, ocasião em 

que foram apresentadas as propostas da Administração  (Plano de Prevenção, conforme 

descrito acima) e da APG e DCE, no documento intitulado (Projeto alternativo de combate à 

violência dentro do Campus da UFSCar). Assim, o plenário analisou e deliberou pela 

aprovação da redação dos eixos 1 a 3 da proposta sistematizada,  com algumas alterações, 

relativos às temáticas: eixo 1. função social da Universidade e fortalecimento das relações com 

a sociedade – Extensão, Cultura e Lazer; eixo 2. estratégias e ações para fortalecimento de 

uma rede institucional de prevenção e combate à violência; eixo 3. estratégias e investimentos 

para aprimoramento das condições operacionais de proteção às pessoas e ao patrimônio 

público.  O eixo 4, relativo à realização de eventos festivos nas dependências da Universidade, 

será analisado na reunião do ConsUni, prevista para março/2016, em atendimento à solicitação 

da Diretoria do DCE.   

5. No decorrer da reunião foram aprovadas as seguintes Moções: 

- de apoio à Campanha Nacional de Combate ao Assédio na Pós-Graduação, lançada durante o 

40º Congresso Nacional de APG´s; 

- referendando a Moção exarada pelos Conselhos dos Centros de Educação e Ciências Humanas 

e de Ciências Humanas e Biológicas, CECH e CCHB, respectivamente, em repúdio contra o 

fechamento de escolas públicas do Estado de São Paulo; 

- de manifestação contrária à extinção do ‘abono permanência’ para os servidores que já tem 

tempo para se aposentar, para ser encaminhada ao MEC e MPOG.    


