CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Sinopse das deliberações da 218ª reunião ordinária, realizada em 01/04/2016
1. Homologado o ad referendum ao afastamento do Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, para
participar da I Conferência da Universidade em Rede do BRICS, em Ekaterimburgo,
Rússia, no período de 03/04 a 11/04/2016.
2. Aprovado o afastamento do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar da Reunião do
XIV Pleno do Conselho Universitário Iberoamericano, em Bogotá, Colômbia, no período de
13/04 a 15/04/2016.
3. Aprovada a indicação do Prof. Dr. Walter José Botta Filho para integrar o Conselho Editorial
da Editora da UFSCar
4. Aprovada a criação do curso de Mestrado Acadêmico em Gerontologia e respectivo
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, com a sigla PPGGero.
5. Aprovado o Regimento Interno do Centro de Ciências Humanas e Biológicas, CCHB.
6. Processo de sucessão à Reitoria – Gestão 2016-2020: Após análise e discussão relativa aos
procedimentos a serem adotados no processo de sucessão à Reitoria, ficou decidido: 1.
Constituir um Colégio Eleitoral, composto pelo Conselho Universitário, órgão deliberativo
máximo da administração da UFSCar, que se reunirá no dia 08/07/2016, para elaborar as
listas tríplices para escolha dos próximos reitor e vice-reitor da UFSCar. 2. Não realizar
consulta prévia à comunidade universitária nos termos previstos na legislação.

3.

Organizar uma Pesquisa Eleitoral junto à comunidade universitária, de forma paritária,
como subsídio ao Colégio Eleitoral,

coordenada por uma comissão constituída pelos

seguintes integrantes: 2 docentes, 2 estudantes (1 da graduação e 1 da pós-graduação) e
2 servidores técnico-administrativos, com respectivos suplentes, indicados pelas entidades
correspondentes, e por 3 representantes do Conselho Universitário (sendo 1 docente, 1
servidor técnico-administrativo e 1 discente) com respectivos suplentes.

Para realização

da Pesquisa Eleitoral ficou aprovado o seguinte cronograma: 12/04/16 – data máxima para
indicação de representantes pelas entidades correspondentes, para compor a comissão;
20/05/16 – inscrição de chapas (Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores); 23/06/16 – pesquisa
eleitoral junto à comunidade universitária; 30/06/16 – data prevista para o 2º turno, se
necessário, entre as duas chapas mais votadas no primeiro turno.
encarregada pela organização da Pesquisa Eleitoral

A comissão

deverá apresentar ao Conselho

Universitário, em reunião agendada para o dia 29/04/16, proposta de normas para
regulamentar a Pesquisa.
7. Aprovada Moção em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito a ser
encaminhada ao Congresso Nacional.

Obs.: O item 7 foi incluído em pauta durante a reunião.

