Sinopse da 40ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 26/05/2017
1 - Homologadas as aprovações ad referendum dadas pela Presidência abaixo relacionadas:
1.1 –Adesão ao Programa de Professor Sênior:
- Prof. Dr. José Eduardo dos Santos, junto ao Departamento de Hidrobiologia.
- Prof. Dr. Paulo Cézar Vieira, junto ao Departamento de Química.
- Prof. Dr. Antônio Lima Santos junto ao Departamento de Física.
- Profa. Dra. Dóris Lieth Nunes Peçanha junto ao Departamento de Medicina.
1.2 – Adesão ao Programa de Docência Voluntária da Dra. Annelise de Souza Rosa Fontana, junto ao
Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do Centro de Ciências Agrárias da
UFSCar. .
1.3 – Adesão ao Programa de Serviço Voluntário da fisioterapeuta Evelyn Maria Guilherme para atuar junto
à Unidade Saúde Escola – USE.
1.4 - Solicitação encaminhada pelo CCA para aquisição de material permanente (22 monitores de

LED 19,5” HD com energy saving e 1 tanque pipa multi função),

junto à FAI.UFSCar, com

recursos de ressarcimento , oriundos de projetos financiados pela iniciativa privada, conforme
Resolução ConsUni nº 844/2016, valor estimado R$ 59.467,20 .
1.5 -Indicação dos membros do Conselho Editorial da EDUFSCar, nos termos da Portaria GR nº 190 de
07/04/2017.
1.6 - – Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDIn da Pró-Reitoria de Extensão, intitulado “Fomento,
Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar”. Retirado de pauta por
solicitação da Presidência.
2 – Aprovado ProDIn do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar.
3 – Aprovada solicitação encaminhada pelo CCA para aquisição de material permanente (1 trator) junto à
FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de projetos financiados pela iniciativa privada,
conforme Resolução ConsUni nº 844/2016, valor estimado R$ 114.500,00 .
4 – Para o ConsUni foram indicados os Profs. Drs. Marcelo Nivert Schlindwein e Wanderson Fernando Mais,
efetivo e suplente, respectivamente.
Para o Conselho Deliberativo da FAI foi indicada a Profa. Dra. Marilde Terezinha Prado Santos, como
representante efetiva.
Para o SIBI foi indicada, sob consulta por estar em férias, a Sra. Claudete Schiabel, como representante
efetiva.
5 –O Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade, em
resposta ao Ato Administrativo CoAd nº 283, de 30/03/2017, que designou Comissão para discutir as
categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os respectivos subsídios, apresentou um relatório
sobre os trabalhos da Comissão até o momento. O Relatório apresentado pela Comissão foi amplamente
debatido pelo plenário, houve sugestões de aprimoramento e também de inclusão de novos membros na
Comissão, porém não houve deliberação. A Comissão poderá dar abertura para membros consultivos mas
não incluirá novos membros em sua composição. A Comissão deverá aprofundar os estudos, coletar mais

dados, poderá programar fóruns com a comunidade e trazer para a próxima reunião deste CoAd uma
proposta mais

conclusiva, com sugestão de valorespor categorias.A ADUFSCar deverá indicar um

representante docente para a comissão em substituição à Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal Cruz, que
solicitou sua saída da Comissão.

