
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Deliberações da 255ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 29/11/2021 

 

1. Deliberação sobre abertura do acesso pela Portaria Norte do Campus São Carlos.  Ato 

ConsUni nº 167.  

2. Homologação do Relatório Final do Processo eleitoral para escolha de representantes 

discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar. Ato ConsUni nº 168. 

3. Indeferimento do recurso encaminhado por docente, com relação a atribuição de disciplinas 

no Departamento de Educação. Ato ConsUni nº 169.   

 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 167 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no exercício das suas 
atribuições legais e daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, 
reunido para sua 255ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 29/11/2021, após amplo 
debate sobre medidas de controle ao acesso aos campi, no âmbito de questões relativas ao 
Plano de enfrentamento da pandemia - "Vencendo a COVID-19", especificamente quanto a 
solicitação de abertura do acesso norte do Campus São Carlos e sobre a manifestação de 
estudantes da moradia estudantil,  

  

R E S O L V E 

  

Aprovar que o acesso pela Portaria Norte do campus São Carlos ocorra de segunda a 
sexta-feira, no período comercial, das 6:00 às 18:00 horas.  Aos finais de semana (sábado e 
domingo) e feriados o acesso norte ao campus permanecerá fechado. 

  

  

Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 168 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no exercício das suas 
atribuições legais e daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, 
reunido para sua 255ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 29/11/2021, considerando a 
documentação constante do Proc. nº 23112.020037/2021-25, em especial o Relatório 
elaborado pela Comissão designada para proceder eleição para escolha de representantes 
discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar, 

  

  

R E S O L V E 

  

 

Homologar o Relatório Final da Eleição para escolha de representantes discentes - 
graduação e pós-graduação, junto aos Conselhos Universitário - ConsUni, de Administração 
- CoAd,  de Pós-Graduação - CoPG, de Pesquisa - CoPq, de Extensão - CoEx, e de Assuntos 
Comunitários e Estudantis - CoACE. 

 

  

  

Profa. Dra. Maria de Jesus Dura dos Reis 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 



ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 169 

 

  

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no exercício das suas 
atribuições legais e daquelas que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, 
reunido para sua 255ª reunião ordinária, 2ª sessão, realizada em 29/11/2021, após análise e 
amplo debate  sobre a documentação constante dos autos do Proc. nº 23112.017692/2021-
04,  

  

R E S O L V E 

  

Acatar o Parecer do Relator designado pela Presidência do ConsUni (SEI  0540335), 
que indicou o indeferimento do recurso apresentado pela Profa. Dra. Marisa Bittar, com 
relação a atribuição da disciplina 'História da Educação I', ofertada no ENPE 3, no segundo 
semestre de 2021, pelo Departamento de Educação, DEd. 

  

  

  

Profa. Dra. Maria de Jesus Dura dos Reis 

Presidente do Conselho Universitário, em exercício 

 


