CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Sinopse das deliberações da 247ª Reunião Ordinária, 2ª sessão, realizada em
01/04/2021
1. Proposta de recomposição do Conselho Universitário para atendimento da Lei No. 9.394, de
20 de Dezembro de 1996, LDB. Foi aprovada a proposta de recomposição que consiste em
ampliar a composição do Conselho Universitário em sete vagas de representantes docentes, na
proporção de um representante dos Professores Titulares, três representantes dos Professores
Associados e três representantes dos Professores Adjuntos, a partir da promoção dos atuais
representantes eleitos e empossados como suplentes, a representantes efetivos. Acordou-se
ainda reafirmar o compromisso do Conselho em manter a maior representação de servidores
técnico-administrativos, de discentes da graduação e da pós-graduação, possível.
2. Aprovada a baixa patrimonial de bens semoventes, animais pertencentes ao rebanho do
Campus Lagoa do Sino, que vieram a óbito.
3. Aprovada a indicação dos Profs. Drs. Wilson Alves Bezerra e Luiz Manoel de Moraes Camargo
Almeida como representantes do Conselho Universitário junto ao Conselho do Sistema Integrado
de Bibliotecas, Co/SIBi, na qualidade de efetivo e suplente, respectivamente.
4. Aprovada a indicação do Prof. Dr. Marcos de Oliveira Soares como membro suplente junto ao
Comitê Gestor da Pandemia, CGP, em substituição à Profa. Dra. Fernanda dos Santos Castelano
Rodrigues.
5. Proposta de criação de Programa de Fomento à Permanência estudantil junto à FAI-UFSCar.
Referida proposta foi aprovada, sendo demandado à FAI-UFSCar a criação de Programa de
Fomento à Permanência Estudantil, considerando a premissa de direito à permanência dos
estudantes de graduação e pós-graduação desta Universidade. Ao CoACE foi solicitado a
criação de uma estrutura de governança que acompanhe e dê suporte às ações do Programa
junto à FAI-UFSCar, com representação da pós-graduação. Acordou-se também manter as
reivindicações de recomposição e ampliação do financiamento dos programas de permanência
estudantil no âmbito do Governo Federal.
6. Encaminhamentos referentes à aprovação do Relatório Final da Comissão para Estudos de
Política de Saúde Mental para a UFSCar. Aprovada a incorporação das contribuições ao texto
no Relatório Final da Comissão para Estudos de Política de Saúde Mental para a UFSCar, os
quais constavam do texto como nota de rodapé. Foi também aprovada a criação de uma
Comissão vinculada à Vice-Reitoria, a ser composta por representantes da Comissão para
Estudos de Política de Saúde Mental para a UFSCar que se dispuserem a participar, por novos
membros a serem convidados ou conselheiros do ConsUni que se dispuserem.
7. Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFSCar. Homologado com pequenas
alterações no texto.

OBS.: Os itens relativos à apresentação do planejamento referente ao Orçamento 2021 a partir
do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e apreciação do Relatório “Avaliação dos 10 Anos
do Programa de Ações Afirmativas e do Ingresso por reserva de vagas (2007-2017) serão
pautados na próxima reunião do colegiado.

