
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Deliberações da reunião extraordinária, 2ª sessão, realizada em 09/11/2020 

 

1. Moção em defesa da autonomia universitária e dos processos democráticos históricos da 
UFSCar e exigência de que o Reitor eleito seja empossado no menor prazo. 

2. Aprovação do Pano de Integridade da UFSCar, 2020-2022. Ato ConsUni nº 80. 

3. Deliberações acerca do processo eleitoral para escolha de  representantes junto aos 
Conselhos Superiores - ConsUni, CoAd, CoG, CoPq, CoEx e CoACE. Ato ConsUni nº 81.  

4. Deliberação acerca da solicitação de investigação nos sistemas de autenticação da UFSCar. 
Ato ConsUni nº 82. 



MOÇÃO 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido 
extraordinariamente em sessão realizada em 09/11/2020, no exercício das suas atribuições 
legais e daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, deliberou 
declarar sua postura intransigente e incansável em defesa da autonomia universitária e dos 
processos democráticos históricos da UFSCar, em consonância com as moções já aprovadas 
por vários departamentos, Centros Acadêmicos e órgãos colegiados da Universidade nos últimos 
dias. O Conselho manifesta também sua exigência de que o Reitor Eleito seja empossado no 
menor prazo possível, tão logo sejam equacionadas as questões jurídicas. 

  

   

São Carlos, 09 de novembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Walter Libardi 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 

 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 80, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido  em 
11/09/2020, para sua reunião extraordinária, 2ª sessão,  no exercício das atribuições legais e 
daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, considerando a 
documentação contida no Proc. nº 23112.002969/2016-29. 

 

R E S O L V E  

 

Aprovar o Plano de Integridade Institucional da UFSCar, 2020-2022, (SEI 0248621). 

 

 

 

Prof. Dr. Walter Libardi 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 

 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 81, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido  em 
11/09/2020, para sua reunião extraordinária, 2ª sessão,  no exercício das atribuições legais e 
daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, após análise e ampla 
discussão sobre o recurso apresentado no âmbito do processo eleitoral para escolha de  
representantes dos servidores docentes, técnico-administrativos e de  discentes junto aos 
Conselhos Superiores - ConsUni, CoAd, CoG, CoPq, CoEx e CoACE, bem a documentação 
constante do Proc. 23112.018023/2020-61, em especial os Ofs. 108 e 109/2020/DC/CCET 
apresentados pela Presidência da Comissão solicitando fornecimento de dados no âmbito da 
votação eletrônica da referida eleição, e ainda a resposta apresentada no Of. 158/2020/SIn e 
o Parecer 00129/2020/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, 

  

R E S O L V E 

  

1. Aprovar que sejam repassadas à Comissão Eleitoral todas as informações que a 

Comissão, majoritariamente, solicitar, para que a mesma proceda a análise de forma ampla e 

abrangente, conforme entender ser pertinente. 

2. Estipular prazo de 1 (uma) semana para apresentação de relatório final dos trabalhos 

realizados pela Comissão Eleitoral, para posterior apreciação pelo Conselho Universitário.   

 

Prof. Dr. Walter Libardi 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 82, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido  em 

11/09/2020, para sua reunião extraordinária, 2ª sessão,  no exercício das atribuições legais e 

daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, após ampla discussão 

sobre os encaminhamentos referentes a solicitação de informações e de investigação formal e 

oficial sobre o resultado da Pesquisa Eleitoral realizada  junto à Comunidade Universitária da 

UFSCar, para identificação das suas preferências com relação aos que deverão ocupar os 

cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor da UFSCar, gestão 2020-2024,    

 

R E S O L V E 

 

Não realizar investigações complementares nos sistemas de autenticação da UFSCar.  

 

 

 

Prof. Dr. Walter Libardi 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 
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