
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sinopse das deliberações da 8ª reunião ordinária, realizada em 16/12/2010

1 – Homologadas as aprovações ad referendum dadas pela Presidência abaixo relacionadas:

a)  Renovação do convênio de cooperação institucional com a FAI para apoio a projetos de 

ensino,  pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional,  científico e tecnológico da 

UFSCar. 

b) Plano anual de aplicação da reserva técnica FAPESP para conectividade à Rede ANSP.

c) – Adesão ao Programa de Docência Voluntária:

- Profa. Diléia Aparecida Martins no Departamento de Psicologia;

- Profa. Dra. Lea Beatriz T. Soares no Departamento de Terapia Ocupacional;

- Profa. Dra. Cali Laguna Achon no Departamento de Engenharia Civil.

d) Edital  para  processo  seletivo  do  Programa  de  Bolsas  auxílio  nas  modalidades  Bolsa: 

atividade, Moradia e Alimentação para o exercício de 2011.

e) Portaria que dispõe sobre a comercialização de livros e materiais didáticos nos  campi  da 

UFSCar.  Port. GR. Nº 599/2010. 

OBS.: O item e foi incluído na pauta.

2  – Aprovadas  as  solicitações  de  adesão  ao  Programa  de  Docência  Voluntária  das 

pesquisadoras:

- Dra. Rita de Cássia Marqueti, no Departamento de Ciências Fisiológicas;

- Dra. Evelise Nunes Fragoso de Moura no Departamento de Hidrobiologia.

OBS.: A Presidência informou que a excepcionalidade aprovada na 7ª reunião do CoAd com 

relação  aos  professores  substitutos  que  foram  contratados  em  Julho/2010,  não  foi 

implementada (ver itens 4 e 5 da sinopse da 7ª reunião). 

3 – Homologado o laudo técnico de insalubridade/periculosidade do campus de Sorocaba. 

4 – A Comissão nomeada para proceder à revisão do modelo de alocação de vagas docentes 

apresentou  uma  proposta  de  encaminhamento  ao  CoAd  que  após  análise  e  discussão 

deliberou:  1  – Constituir  Comissão  composta  pelos  pró-reitores  de  graduação  e  de  pós-

graduação e por um representante de cada Centro Acadêmico, para coordenar e acompanhar 

o processo de definição dos créditos equivalentes de esforço docente para todas as disciplinas 

de  graduação  e  de  pós-graduação  da  UFSCar.  2- Incorporar  à  comissão  encarregada da 

revisão do modelo de pelo menos um docente para auxiliar a testar e simular as alternativas 

indicadas de modificação  do modelo de alocação de vagas docentes. 



5 – Aprovada proposta apresentada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

de ampliação de modalidades de bolsa auxílio moradia. O valor da bolsa auxílio-moradia será 

de R$ 300,00.

6 – A Comissão nomeada pelo CoAd para rever o Parecer CANOA nº 1146, que define critérios 

para alocação de vagas de Professor Titular deverá concluir seus trabalhos em março de 2011. 

No entanto, considerando que o percentual do quadro de docentes ocupado com professores 

titulares está bem abaixo do limite de 10% e também a alocação recente de novas vagas a 

vários  departamentos  pelo  Programa  REUNI,  a  Comissão  apresentou  uma  proposta 

emergencial de alocação de vagas de professor titular A proposta apresentada pela Comissão 

e aprovada pelo CoAd definiu que: -  poderão abrir  concursos para professores titulares os 

departamentos que possuírem pelo menos 1 professor na classe Associado, Nível 3, desde 

novembro de 2010 e que não tiverem atingido o limite de 20% dos seus quadros individuais 

com Professores Titulares.  Cada departamento nessas condições poderá apresentar proposta 

justificada para a realização de 1 (um) concurso, para contratação de 1 (um) Professor Titular, 

desde  que  possua  uma  vaga  vacante  ou  possa  contar  com  a  cessão,  pelo  período  de 

realização do concurso e de contratação, de uma vaga de outro departamento. 

OBS.: O assunto 6 foi incluído na pauta.


