
Sinopse da 13ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 25/11/2011

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

a) Criação da Seção de Apoio ao Servidor da UFSCar, vinculada ao Departamento de Serviço 

Social de Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. 

b) Convênio  de  cooperação  institucional  entre  a  UFSCar  e  a  FAI,  envolvendo  a 

complementação  de  recursos  do  PROINFRA,  para  execução  da  obra  do  edifício  de 

Laboratórios de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial.

2 – Aprovada a adesão ao Programa de docência Voluntária da Dr. Alexandre Mesquita junto 

ao Departamento de Física.

3 – Aprovada a criação da Unidade de Gestão de resíduos na CEMA.

4 – Aprovada a criação do Serviço de Apoio na ProACE.

5 – Aprovada a criação da Biblioteca do campus Sorocaba como unidade funcional.

6 – Aprovada a criação da Ouvidoria da UFSCar.

7 – Indeferida a solicitação do Departamento de Terapia Ocupacional de mais uma vaga de 

Professor Titular, para realização de concurso público.

8 – Aprovada a proposta de política para realização de concursos para professores titulares da 

UFSCar com as seguintes alterações:

-  proporção  de  associados  que  ministram disciplinas  na  graduação,  passará  de  6 para  4 
disciplinas ou turmas a cada 2 anos. 
- proporção de associados que coordenaram projetos de pesquisa financiados nos últimos 2 

anos

A Comissão  apresentará,  na próxima reunião,  simulação do cálculo  do IDT e de algumas 

alternativas de percentuais de redução do limite de 20%. 

9 – Aprovado Convênio de cooperação institucional entre a UFSCar e a FAI, envolvendo a 

complementação de recursos do PROINFRA, para construção de Laboratórios de Pesquisa do 

Centro de Ciências Agrárias/UFSCar. 

10 – Aprovado convênio de cooperação institucional entre a UFSCar e a FAI, envolvendo a 

complementação de recursos do PROINFRA, para construção,  ampliação e adequação do 

Laboratório  de  Caracterização  Estrutural  do  Departamento  de  Engenharia  de 

Materiais/CCET/UFSCar. 

11 – Aprovada a criação da Ouvidoria da UFSCar.

12– Aprovada proposta orçamentária de Recursos do Tesouro Nacional para 2012.


