Of. SP-DC 038/2017
RFJ/rfj
São Carlos, 30 de maio de 2017
Magnífica Reitora,
Em resposta ao Ato Administrativo 326, de 24/02/2017, que designou Comissão para propor normas e
procedimentos para gravações das sessões do Conselho Universitário, e complementando o relatório
parcial encaminhado através do Of. SP-DC 032/2017, de 05/05/2017, como presidente nomeado para esta
comissão, apresento relatório dos trabalhos desenvolvidos.
Foi nomeada a seguinte Comissão: Prof. Dr. Roberto Ferrari (presidente), Profa. Dra. Débora Burini, Prof.
Dr. Eduardo Pinto e Silva, Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade, Prof. Dr. Luiz Carlos Gomide Freitas,
Pedro Dolosic Cordebello, Sandra Maria Navascues, Isabela Alline Oliveira, João Paulo Perim Zago, Flávia
Caroline A. Salmázaio, Vinicius Bachmann Laguzzi.
A comissão foi convocada e reuniu-se em 3 ocasiões: 04/04/2017 as 14h no Anexo da Reitoria, 19/04/2017
as 10h no Anexo da Reitoria, e 27/04/2017 as 10h na sala de reuniões do Departamento de Computação
da UFSCar, campus São Carlos. A Comissão interagiu também através de meios eletrônicos.
Dos 11 (onze) membros nomeados para esta Comissão, 7 (sete) compareceram pessoalmente a pelo
menos 1 (uma) das reuniões, e um oitavo membro manifestou sua posição através de email.
Como resultado das discussões, elaborou-se um documento denominado "Proposta de Procedimentos
para Filmagem e Transmissão ao Vivo - ConsUni UFSCar 2017", que segue em anexo. Este documento
cita exemplos de Universidades que fazem gravação e/ou transmissão ao vivo das sessões de seus
conselhos superiores, apresenta trechos de regimentos da UFSCar e da legislação considerados
relevantes para a discussão, e propõe objetivos, estratégias e procedimentos gerais a serem adotados
para filmagem e transmissão das sessões do ConsUni UFSCar.
Quatro dos oito membros da Comissão que se manifestaram apoiaram os termos propostos no documento
anexo em sua integralidade. Dois membros da Comissão apoiaram partes das propostas do documento em
anexo, e manifestaram posições divergentes em alguns aspectos; e outros dois membros apresentaram
posições significativamente divergentes. Em respeito as posições divergentes, estes membros da
Comissão foram convidados a apresentar e defender suas posições, seja por escrito, seja verbalmente,
perante este Conselho Universitário.
Segue em anexo o documento relatando as Propostas de Procedimentos para Filmagem e Transmissão ao
Vivo das Sessões do ConsUni. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior
Presidente da Comissão
Magnífica Reitora
Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann
DD. Presidente do Conselho Universitário
UFSCar
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