
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 264ª Reunião Ordinária, de 30/09/2022

1. Homologados os seguintes ad referendum autorizados pela Presidência:

1.1. Alteração da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC, da
Universidade Federal de São Carlos.

1.2. Revogação do Ato Administrativo ConsUni nº 159, de 29/09/2021, que instituiu o Comitê de
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da UFSCar, nos termos da normativa vigente à
época.

2. Aprovada a proposta de criação da unidade "Programa de Pós-Graduação Profissional em
Química - PPGPQ", desvinculando do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ).

3. Aprovado o Termo de Conciliação visando o cumprimento de adequações nos espaços físicos,
para acessibilidade física nas dependências dos campi da UFSCar.

4. Aprovada a proposta de atualização da Política de Segurança da UFSCar, com adequações
sugeridas durante apreciação do tema.

5. Proposta de Política Institucional para Prevenção, Redução e Mitigação de Danos da Violência.
Aprovado o encaminhamento da proposta para conhecimento e discussão no âmbito dos
respectivos Centros Acadêmicos. O Grupo de Trabalho responsável pela construção da proposta
se dispôs a apresentar e discutir a proposta com a comunidade universitária, a partir dos
conselhos de centro, entidades e/ou outros coletivos. Concluída a etapa de discussão e coleta de
contribuições, o tema voltará em pauta no ConsUni para deliberação final.

6. Aprovadas as recomendações de alterações do Plano de Cuidado com a Pandemia
encaminhado pelo NEVS, com alteração nas disposições da Resolução ConsUni nº 74, referentes
aos critérios de distanciamento social e uso de máscara no contexto da pandemia da COVID-19,
no âmbito da UFSCar.

7. Aprovada a designação do conselheiro José Nelson Martins Diniz como membro suplente dos
servidores técnico-administrativos  junto ao Comitê Gestor da Pandemia, CGP.

8. Aprovada Constituição da Comissão Eleitoral para escolha de representantes docentes,
discentes e técnico-administrativos junto ao Conselho Universitário e demais colegiados que
desejem participar do processo.


