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São Carlos, 13 de dezembro de 2022.
Para:
Conselho Universitário

 
Assunto: indicação de membros externos ao ConsUni
  
Prezados(as) Senhores(as),
 
Em função da vacância das vagas de representantes da comunidade externa junto
ao Conselho Universitário, venho sugerir ao colegiado dois nomes de membros
externos para apreciação. Buscamos, com essas indicações, ampliar a
representatividade na composição do colegiado:
 
Cibele Saliba Rizek - Professora Titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade
de São Paulo (1972), mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (1988) e doutorado em Sociologia pela Universidade de São
Paulo (1994). Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo do IAU/ Universidade de São Paulo e pesquisadora do
Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, também da Universidade de São Paulo.
Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Outras Sociologias
Específicas, atuando principalmente nos seguintes temas: cidades, reestruturação
produtiva, habitação, espaço público e cidadania. 
 
Angela Lopes, 48 anos, é uma mulher trans, transfeminista, transativista social e
revolucionária. Ela, que é ex-coordenadora da Divisão de Políticas para a Diversidade
Sexual de São Carlos, foi a primeira mulher trans no Brasil a mudar o nome do
registro civil sem a necessidade de cirurgia de resignação sexual. Atualmente
é assistente executiva na Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FAI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
 
As duas indicadas foram consultadas e indicaram disponibilidade para participação.
Na ocasião, foram informadas que a indicação seria apreciada pelo colegiado para
aprovação.
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Atenciosamente,
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Reitora
UFSCar

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a),
em 13/12/2022, às 12:14, 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 0898413 e o
código CRC 6584A1C1.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.042844/2022-80 SEI nº 0898413 

Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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