
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Deliberações da  Reunião Extraordinária, realizada em 20/04/2018 

1. Indeferimento do recurso impetrado pelo discente Matheus M.V. Ramos, relativo ao 
processo eleitoral para representantes discentes junto aos colegiados superiores da 
UFSCar. Ato ConsUni nº 370. 

2. Homologação do Relatório da Eleição para escolha de representantes discentes junto aos 
colegiados superiores da UFSCar. Ato ConsUni nº 371. 

3. Nota de pesar pelo falecimento do Prof. Paul Singer. 

 



CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Ato Administrativo nº 370 
 

 

 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no uso das 

atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, 

considerando a deliberação do colegiado em reunião extraordinária, realizada nesta data, após 

apreciação e ampla discussão a  respeito do recurso interposto pelo discente Matheus 

Mesquita Vidal Ramos, do Curso de Biotecnologia, Campus Araras da UFSCar,  solicitando 

impugnação da fase de apuração de votos  do processo eleitoral para representantes discentes 

junto aos colegiados superiores da UFSCar, objeto do Edital de Eleição aprovado por meio do 

Ato Administrativo do ConsUni nº 363, de 02/03/2018,   

 

R E S O L V E   

 

Indeferir o recurso interposto pelo discente acima mencionado.  

 
 
Em  20/04/2018 
 

 

 

 

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 
Presidente do Conselho Universitário 



CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Ato Administrativo nº 371 
 

 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos,  no uso das 

atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, 

considerando a deliberação do colegiado em reunião extraordinária realizada nesta data e o  § 

Único, Art. 18 da Resolução ConsUni nº 795, que dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Universitário, 

 

R E S O L V E   

 

Homologar o Relatório da Eleição para escolha de representantes discentes - 

graduação e pós-graduação, junto aos Conselhos Universitário - ConsUni, de Administração - 

CoAd, de Pós-Graduação - CoPG, de Graduação - CoG, de Pesquisa - CoPq, de Extensão - 

CoEx, de Assuntos Comunitários e Estudantis - CoACE e da Comissão Assessora de 

Tecnologia da Informação, CATI.  

 

Em 20/04/2018 
 

 

 

 

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 
Presidente do Conselho Universitário 
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

A Universidade Federal de São Carlos e seu Conselho Universitário lamentam 

profundamente o falecimento na noite de 16/04/2018 do Prof. PAUL SINGER, a quem essa 

universidade, entre muitas outras instituições acadêmicas e não acadêmicas beneficiadas por 

sua capacidade acadêmica, lucidez, dedicação e ternura como defensor da democracia e 

crítico às desigualdades sociais, deve muitos agradecimentos.  

Nós da comunidade universitária, assim como todo o movimento da Economia 
Solidária, estamos em luto por ele e por nossa sociedade, que se empobrece com sua 
ausência, mas confiante de que seu otimismo e esperança ajudarão a enfrentar os desafios 
deste tempo. 

 
Nossos sinceros sentimentos à família. 
 

 
 

São Carlos, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 
 
 
 
 
 


