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São Carlos, 30 de junho de 2022.
Para:
Secretaria dos Órgãos Colegiados

Assunto: Manifestação do CoC sobre políticas de segurança na UFSCar
Prezados(as) Senhores(as),

O Grupo de Trabalho que se dedicou na atualização da Política de Segurança da UFSCar
apresentou as propostas elaboradas para o CoC-CCBS em sua 141ª Reunião Ordinária,
ocorrida em 21/06/2022. O Conselho fez algumas ponderações apresentadas a seguir:

- Sugere que ações educativas sejam realizadas ao invés de ações proibitivas, em todos
os aspectos relacionadas à política de segurança, inclusive com o apoio de projetos de
extensão existentes na Universidade (por exemplo: projeto de redução de danos em
eventos universitários, projeto de combate à violência, entre outros);
- Em relação à presença da Polícia Militar nos campi, é importante garantir o que vem
sendo praticado, ou seja, a presença somente quando for solicitada pela Reitoria;
- Sobre o eixo 4, sugere a retirada do termo “institucional”, de forma que eventos
culturais organizados por estudantes e que não tenham caráter institucional possam
continuar ocorrendo. Salienta que estas são atividades de integração entre as/os
estudantes importantíssimas para a vida universitária, para a formação pessoal e
cultural das/os estudantes e para melhorar condições de saúde mental.

Atenciosamente,
Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão
Diretora do CCBS
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Diretor(a) de Centro, em 30/06/2022, às 15:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0740888 e o
código CRC A1DF4C66.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.023191/2022-30
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