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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às 2 

oito horas e trinta minutos, no Auditório I da Biblioteca Comunitária da 3 

UFSCar, Campus São Carlos, encontrava-se parte dos membros do colegiado, 4 

constantes das listas de presença anexas, para a reunião do Conselho 5 

Universitário, agendada em caráter extraordinário, com pauta única para 6 

análise de recursos interpostos por servidores técnico-administrativos e 7 

docentes, conforme acordado na reunião anterior do colegiado, realizada em 8 

15/02 pp,  e convocação efetuada por meio do Of. SOC/ConsUni nº 671, de 9 

20/02/2019. Sob a Presidência da Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado 10 

Hoffmann, em atendimento ao regimento interno do colegiado, aguardou-se o 11 

tempo necessário para estabelecimento do quórum mínimo para início da 12 

reunião e resolução de problemas técnicos com o Campus de Sorocaba, para 13 

garantir a participação virtual à distância de membros nos demais campus da 14 

UFSCar. Às nove horas de vinte e cinco minutos, após resolução dos 15 

problemas técnicos e verificada a falta de quorum, a Sra. Presidente 16 

comunicou o fato aos presentes, informando sobre o adiamento da reunião,  17 

reagendando-a para o dia 08/03/2019 com a mesma pauta. Informou que, na 18 

qualidade de Presidente do colegiado encaminharia nota lembrando os 19 

conselheiros sobre a  prioridade das reuniões do ConsUni  em relação às 20 

demais atividades  desempenhadas na Instituição e que  a presença de 21 

advogados e representantes  dos interessados dos assuntos constantes da 22 

pauta para os devidos esclarecimentos e defesas, deveria ser retribuída com 23 

respeito e presença dos conselheiros. Dentre os presentes, não houve registro 24 

de posicionamentos contrários quanto a nova  data da reunião e nem quanto a 25 

nota mencionada pela Presidência. A Sra. Presidente agradeceu aos presentes 26 

encerrando a presente reunião. Na qualidade de secretária, eu, Aparecida R. F. 27 

Canhete, redigi a presente ata, que assino  _______________________ juntamente 28 

com a Presidência __________________________________________________________. 29 


