
Sinopse da 11ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 05/08/2011

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

a) Adesão ao Programa de docência voluntária:

- Profa. Dra. Marina Silveira Palhares no Departamento de Terapia Ocupacional;

- Prof. Dr. José Francisco no Departamento de Engenharia Civil; 

- Dra. Alessandra Fonseca Lucrédio no Departamento de Engenharia Química;

- Dra. Márcia Thaís Suriano no Departamento de Hidrobiologia;

b) Adesão do Programa de serviço voluntário:

- Nutricionista Marita Bianchini Pinheiro para desenvolver atividades na USE;

- Nutricionista Renata Siqueira Fonseca para desenvolver atividades na USE;

c) Termo de cooperação para realização de estágio de estudantes entre a UFSCar e a 

Sociedade Campineira de Educação e Instrução – PUC/Campinas;

d) Termo de acordo de cooperação para adesão da UFSCar aos pólos presenciais da UAB de 

Cubatão,  Franca  e  Igarapava.  Termo de Cessão  de  uso  de  equipamentos  pertencentes  à 

UFSCar para os pólos de Franca, Igarapava, Serrana e Santa Isabel.

3 – Aprovada a criação da Seção de Projetos e Eventos da ProACE.

4  – Aprovada a admissão da Sra. Mariângela Tambellini no programa de Serviço Voluntário 

para atuar como Psicóloga em unidades da ProACE. 

5 – Indeferir recurso interposto pelo  candidato  Evandro Roberto Alves contra resultado final de 

concurso público para professor adjunto, realizado pelo DTAISER/CCA.

6  – Ao  analisar  a  solicitação  do  Conselho  de  Graduação  com relação  às  adequações no 

Projeto Pedagógico para atender o disposto na Resolução CNE/CES nº 04 de 06/04/2009, que 

define uma carga horária mínima de 4000 horas, e que o projeto pedagógico redimensionado 

para o curso de Bacharelado em Fisioterapia prevê 4.420 horas obrigatórias para integralização 

curricular  e a contratação de 7 docentes efetivos e 18 preceptores fisioterapeutas,  o CoAd 

deliberou:

-  Reencaminhar  o processo ao Conselho de Graduação,  com a orientação de que,  nesse 

momento, o Projeto Pedagógico  se paute pelas DCN, adequando sua matriz curricular a 4000 

horas;

- Solicitar à “Comissão de Crédito Equivalente” que avalie as necessidades de contratação de 

novos docentes para o curso de Fisioterapia;

- Solicitar à mesma Comissão que proceda à avaliação dos docentes dos demais cursos da 

área de Saúde para fazer face à carga horária prevista na legislação vigente.

-   Manter  o  Projeto  Pedagógico  apresentado  –  que  contou  com  avaliações  positivas  dos 

pareceristas da área no horizonte das possibilidades de novas contratações.


