
Sinopse da 12ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 30/09/2011

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

a) Criação da Secretaria de Apoio Acadêmico na Unidade Saúde Escola.

b) Criação da Coordenadoria de Infraestrutura para Pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa.

c) Convênio de cooperação institucional entre a UFSCar e o Nosso Lar, visando o descarte do 

lixo eletrônico da UFSCar para utilização no projeto Recicl@tesc.

2 – Aprovada as propostas de adesão ao Programa de Docência Voluntária da UFSCar  junto 

ao Departamento de Matemática: 

- Dr. Tiago Henrique Picon;

- Dra. Alessandra Aparecida Verri.

3 – Aprovada as propostas de adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSCar:

-  Sr.  Walter Ansanello Netto para desenvolver  atividades na USE. A solicitação de serviço 

voluntário deverá ser analisada pelo Conselho Gestor da USE. 

- Sr. Marcos Antonio Militão de Lima Prieto para desenvolver atividades no DEMa.

4 – Aprovada a criação da Vice-Diretoria da Biblioteca Comunitária da UFSCar. A ampliação da 

estrutura administrativa será analisada posteriormente pelo CoAd após conclusão da análise do 

novo organograma pela  SPDI e ProGPe.

5 – Aprovado Regimento da Comissão Permanente de Segurança – CPSeg.

6 – Aprovada a solicitação do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas quanto à 

realização de um concurso para contratação de um Professor Titular quando puder dispor de 

uma vaga vacante de professor efetivo. 

7 -  Proposta  de  política  para  realização  de  concursos  para  professores  titulares  da 
UFSCar.  Devido  à  solicitação  de  um tempo  maior  para  discussão  da  proposta  junto  aos 

departamentos, o CoAd deliberou pela análise da proposta final na reunião de Novembro/2011. 

Os  departamentos  deverão  encaminhar  propostas  “coletivas”  para  a  Comissão  até  o  dia 

14/11/2011.  A  Comissão  encaminhará  ao  CoAd um documento sistematizado para análise 

final. 

8 – Solicitação do Departamento de Psicologia de ampliação da proporção de 20% para  

30%  do  quadro  de  professores  voluntários  para  atender  a  disciplina  LIBRAS  no  2º  
semestre de 2011. Os professores voluntários responsáveis pela disciplina de LIBRAS não 

serão computados no quadro geral de docentes voluntários do Departamento de Psicologia, 

considerando o caráter de excepcionalidade da referida disciplina. 


