
Sinopse da 9ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 18/03/2011

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

a) Adesão ao Programa de docência voluntária:

- Dra. Josiane Cristina Bocchi no Departamento de Psicologia;

- Dra. Bárbara Maraston Fraygola no Departamento de Física.

b)  Exceção  concedida  ao  Departamento  de  Estatística  para  realização  de  concurso  para 

Professor Titular, nos termos do Parecer CoAd nº 106, por não ter no Departamento nenhum 

docente Associado nível 3. 

c)  Demolição do Edifício  81 para construção de mais  um módulo  no conjunto  de moradia 

estudantil.

2 – Referendar a decisão do GT-REUNI, Parecer GT-REUNI nº 001/2011, de que não existe 

disponibilidade, dentro do Projeto REUNI-UFSCar, de todos os recursos necessários para a 

implantação do curso de Direito.

3 – Acatar a Nota da Procuradoria Jurídica nº 65/2011  indeferindo o recurso interposto pelo 

candidato Evandro Roberto Alves contra o resultado final de concurso para professor adjunto 

na subárea de Química Tecnológica, no DTAiSER/CCA.

4 – Não acatar a solicitação do Departamento de Educação de realizar dois concursos públicos 

para professores titulares no primeiro semestre de 2011.

5 – Aprovar proposta de portaria que regulamenta a assistência à saúde na forma de auxílio, 

com inclusão de companheiro(a) em união homoafetiva no Plano de Assistência à Saúde..

6 – Não acatar recurso da Empresa Kapital Prédio Ltda. ME referente a pedido de prorrogação 

de prazo  para entrega dos materiais e de suspensão das sanções administrativas  , SICAF.

7 – Aprovar solicitações de docência voluntária dos(a)  pesquisadores (a):

- Dra. Bianca Ferreira da Silva no Departamento de Química;

- Dr. Fernando André Londoño no Departamento de Física;

- Dr. Fábio Luis Zabotto no Departamento de Física.

8 – Aprovar a nova estrutura organizacional da Secretaria Geral de Educação a Distância.

9 –  Aprovar  a  solicitação  de  serviço  voluntário  da  Sra.  Eveli  Mhirdaui  Sanches,  junto  ao 

Departamento de Metodologia de Ensino.



OBS.: Foram incluídos na pauta os assuntos:
- Parecer do Grupo GT-REUNI nº 001; 

- Recurso interposto pelo candidato Evandro Roberto Alves contra o resultado final de concurso 

para professor adjunto na subárea de Química Tecnológica, no DTAiSER/CCA.

- Análise de solicitação de serviço voluntário da Sra. Eveli M. Sanches no DME.


