
Sinopse da 41ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 11/08/2017

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

1.1 – Adesão ao Programa de Professor Sênior da Profa. Dra. Giselle Dupas, junto ao Departamento de 

Enfermagem da UFSCar.

1.2 – Adesão ao Programa de Serviço Voluntário da médica dermatologista Gardênia Viana Palomino para 

atuar como servidora técnico-administrativa no ambulatório médico de Dermatologia da USE.

1.3  - Acordo  de  Cooperação  Institucional  entre  a  UFSCar  e  a  Fundação  de  Apoio  Institucional  ao

Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  –  FAI.UFSCar,  visando  a  delegação  de  atribuições  para  a

captação, gestão e aplicação de recursos financeiros versados na Lei de Inovação.   

1.4 – Autoriza a nomeação do 1º classificado, Paulo Guilherme Molin, no concurso público de provas e

títulos para Professor Adjunto A-DE, Área Engenharia Ambiental, subárea: Gestão Ambiental, do Campus

Lagoa do Sino. 

2 –Aprovadas  as  solicitações de adesão ao Programa de Docência Voluntária, abaixo relacionadas:

a)  em caráter  excepcional,  da  doutoranda  Cássia  Maria  Bonifácio,  junto  à  Coordenação  do  Curso  de

Ciências Biológicas do Campus Lagoa do Sino. 

b) Dra. Roberta Sanches, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. 

c) Dr. Paulo de Sousa Carvalho Jr. junto ao Departamento de Física.

d) Dr. Osmando Ferreira Lopes, junto ao Departamento de Física. 

e) Dra. Danielle F. Cucolo Nagliate, junto ao Departamento de Enfermagem. 

3 – Aprovada  a  solicitação  de  adesão  ao Programa de Serviço Voluntário  do  Sr.  Luis  Carlos  Sequini,

servidor  aposentado  da  UFSCar,  para  prestar  serviços  junto  à  Oficina  de  Marcenaria  da  Prefeitura

Universitária. 

4 – Indeferida a solicitação encaminhada pela Profa. Dra. Ana Cláudia de Oliveira, do Departamento de

Medicina, de reconsideração de seu pedido de progressão de Adjunto Nível II para III, com data retroativa a

20/10/2014. 

5  – Homologadas  as  atualizações  dos  Laudos  Técnicos  das  condições  ambientais  de  trabalho  das

seguintes unidades:

- Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Ambientes compartilhados e áreas de apoio. 

- Departamento de Gestão de Resíduos/SGAS. 

- Departamento   de Morfologia e Patologia. 

6 – Aprovada as solicitações encaminhadas pelas unidades abaixo relacionadas, para aquisição de material

permanente  junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de projetos financiados pela

iniciativa privada, conforme Resolução ConsUni nº 844/2016,:

a) - Departamento de Química: computadores e gaveteiros volantes. Valor estimado R$ 5.786,60.



b) - Pró-Reitoria de Extensão (ProEX): Projetores multimídia, tela de projeção com tripé, conjunto de caixas

de som. Valor estimado: R$ 11.778,37

7 – Aprovada  a  solicitação  de  prorrogação do  prazo de  execução  do  ProDIn   do  DEP/LIEP,  intitulado

“Recuperação e readequação da infraestrutura laboratorial de ensino”, aprovado pelo CoAd em 16/09/2016, 


