
Sinopse da 16ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 01/11/2012

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

a) Adesão ao Programa de docência voluntária:

a)  Dra.  Kelly  Regina  Serafim  junto  ao  Departamento  de  Fisioterapia.  Proc.  nº 

2602/2012-81 

b)  Dra. Milene Aparecida Rodrigues de Oliveira junto ao Departamento de Química. 

Proc. nº 3025/2012-45  

c) Dr. Roberto de Matos junto ao Departamento de Química. Proc. nº 3026/2012-90.

d) Dra.  Thaisa  Cristina  Roat  junto  ao  Departamento  de  Ciências  da  Natureza, 

Matemática e Educação. Proc. nº 3028/2012-89. 

2  – Aprovados  os  adendos  aos  laudos  de  insalubridade/periculosidades  abaixo 

relacionados:

- Áreas administrativas do CCA;

- Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do CCA. 

- Departamento de Agroecologia do CCA. 

- Departamento de Ciências Ambientais do CCBS. 

- Departamento de Gerontologia do CCBS. 

3 –  Aprovado Projeto de Conectividade da UFSCARNET com a ANSP – 2012. 

4 – Aprovada alteração da estrutura organizacional da Secretaria Geral de Informática 

– Multicampi, incluindo os campi de Sorocaba e Lagoa do Sino. 

-  Criar  os Departamentos de Serviço de Internet  e de Sistema Computacional  nos 

campi de Sorocaba e Lagoa do Sino e o Departamento de Suporte Computacional no 

campus Sorocaba.  

- Alterar as atuais FG-3 dos departamentos da SIN para FG-2.

5 – Aprovado Regimento Interno da Ouvidoria da UFSCar. 

6  – Autorizar,  em  caráter  excepcional  os  Departamentos  de  Fisioterapia  e  de 

Metodologia  do  Ensino  a  realizar  concurso  público  para  contratação  de  Professor 

Titular. 

7 – Alteradas  as regras para realização de concursos de professores titulares:

- Os departamentos que possuírem pelo menos 1 professor na classe Associado Nível 

4 , em novembro de 2012 e que não tiver atingido o limite de 20% do seu quadro 



individual com professores titulares poderão realizar  concurso  para contratação de 

professor titular. 

-  Cada  departamento  nessas  condições  poderá  realizar  um  concurso,  para 

contratação de um professor titular, desde que possua vaga.

8  – Prorrogado  acordo  estabelecido  anteriormente  entre  Diretores  de  Centro  e 

Administração,  até DEZ/2013,  para reposição automática das vagas motivadas por 

aposentadorias, falecimentos e demissões.

9 – Por solicitação da Comissão responsável pela discussão da redução da jornada de 

trabalho  para  30 horas,  caberá  aos  Centros Acadêmicos  e  ao CoAd  a  tarefa  de 

organizar as discussões nos seus âmbitos, garantindo a mais ampla participação e 

envolvimento  possíveis,  produzindo  sem  prejuízos  de  outras  manifestações, 

posicionamentos sobre os seguintes itens: 

1 -  . Mérito da discussão do tema 

2 - Viabilidade da implantação 

3 - Condições necessária para a implantação

4 - Ampliação do tempo de atendimento à comunidade 

Os Gestores Administrativos deverão promover em seus setores ampla discussão e os 

resultados  dessas  discussões  deverão  ser  repassados  à  comissão  do  CoAd  que 

deverá ser nomeada pela Administração e que ficará responsável pela sistematização 

das propostas que deverão ser encaminhadas á Comissão 30 horas que fará uma 

nova sistematização antes de encaminhar ao ConsUni para deliberação. 


