
Sinopse da  Reunião Extraordinária do CoAd, realizada em 07/10/2016 

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

1.1 - Projeto de Desenvolvimento Institucional – ProDIn, dos seguintes departamentos: 

- Engenharia de Materiais; 

- Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal ; 

- Sociologia. 

1.2 – Adesão ao Programa de Professor Sênior do Prof. Dr. Carlos Ventura D`Alkaine junto ao 

Departamento de Química. 

2 – Aprovada as seguintes adesões  ao Programa de Professor Sênior: 

-  Profa. Dra. Marina Denise Cardoso junto ao Departamento de Ciências Sociais; 

- Profa. Dra. Maria Luisa G. Emmel, junto ao Programa de Pós-Graduação em Terapia 

Ocupacional. 

3 – Aprovada aquisição de material permanente oriundo de Projeto do Departamento de 

Morfologia e Patologia da UFSCar. 

4 – O Presidente da Comissão de Modelo Esforço Docente, Prof. Dr. Mauro Rocha Cortes 

apresentou o Relatório que compreende as fases: 

1 – definição das diretrizes norteadas do trabalho da comissão, que foram aprovadas na 

reunião do CoAd em 10/04/2015; 

2 – elaboração da proposta com as variáveis e pesos pertinentes  e tratamento a ser dado a 

cada uma delas; 

3 – apreciação e aprovação da proposta pelo CoAd 

O CoAd aprovou o encaminhamento do Relatório  aos Diretores de Centro, para apresentação 

e discussão junto aos departamentos e também a alteração do cronograma/fases da discussão 

para aprovação e aplicação do modelo de esforço docente.Será mantida a atual  composição 

da Comissão com a inclusão dos Pró-Reitores, de Graduação e de Pós-Graduação,  da nova 

Administração. 

5 – Aprovada a estrutura organizacional do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da 

UFSCar (IEAE). O IEAE terá a seguinte estrutura organizacional:- Conselho; Diretoria; 

Coordenadoria Acadêmica e Secretaria Executiva. 

6 – Aprovada adequação da estrutura organizacional da Secretaria Geral de Informática, 

criando o  Núcleo de Computação Científica (NCC) em substituição a Assessoria Técnica da 

SIn.  

 

 


