Sinopse Reunião Extraordinária do CoAd, realizada em 26/06/2018
1 – Foi aprovada Ata da 43ª reunião ordinária do CoAd, de01/12/2017.
2 – ORDEM DO DIA
2.1 - Homologadas as aprovações ad referendum dadas pela Presidência abaixo relacionadas:
2.1.1 - Adesão ao Programa de Professor Sênior :
a) Prof. Dr. Vilmar Baldissera, junto ao Departamento de Ciências Físiológicas.
b) Prof. Dr. Alberto Moreira Jorge Jr. junto ao Departamento de Engenharia de Materiais.
c) Prof. Dr. José de Anchieta Rodrigues junto ao Departamento de Engenharia de Materiais.
d) Profa. Dra. Anete Abramowicz junto ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas.
2.1.2 – Adesão ao Programa de Docência Voluntária das pesquisadoras abaixo relacionadas:
- Dra. Silvana Lopes dos Santos, servidora técnico-administrativa, junto ao Departamento de Psicologia.
- Dra. Flávia Pereira Franco, junto ao Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do
Centro de Ciências Agrárias.
2.1.3 – Solicitações encaminhadas pelos departamentos abaixo relacionados para aquisição de material
permanente

junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de projetos, conforme

Resolução ConsUni nº 844/2016:
a) Departamento de Química: 4 HP Switch 24 portas, 1 TP link, 4 Furukawa – Patch Panel Multilan CAT.SE,
70 aparelhos telefônicos, 1 escaninho para correspondências. Valor estimado: R$ 28.617,00.
b) Centro de Ciências Agrárias: 1 minicâmara comercial vertical. Valor estimado: R$ 5.337,30.
c) Departamento de Física, Química e Matemática campus Sorocaba:- 2 aparelhos de ar condicionado split.
Valor estimado: R$ 2.792,00. - - multímetro digital, arquivo gaveteiro volante, 2 armários de aço duas portas,
4 no-break. Valor estimado: 3.492,50.
d) Departamento de Engenharia Química:- 25 aparelhos telefônicos, 28 cadeiras universitárias diretor sky.
Valor estimado: R$ 17.106,00;
e) Departamento de Genética: - 1 controlador de acesso multifuncional, 1 fonte, 50 cartões ID proximidade,
material de infraestrutura, 1 interfone, mão de obra de configuração. Valor estimado: R$ 5.038,00.
2.1.4 - Novos valores para as taxas cobradas pela Divisão de Registro de Diplomas – DiRD, a saber:

Serviço

Valor (R$)

Registro de diploma de graduação emitido por outra IES

100,00

Registro de diplomas de pós-graduação emitido por outra IES

180,00

Registro de 2ª via de diploma de graduação emitido por outra IES

200,00

Registro de 2ª via de diploma de pós-graduação emitido por outra IES

350,00

Apostilamento de diploma emitido por outra IES

80,00

Pedido de apressamento de registro de diploma

100,00

Registro de 2ª via de diploma de graduação emitido pela UFSC ar

60,00

Registro de 2ª via de diploma de pós-graduação emitido pela UFSC ar

120,00

Registro de diploma de graduação revalidado pela UFSCar

250,00

Registro de diploma de pós-graduação reconhecido pela UFSCar

250,00

2.1.5 – Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria de Extensão denominado:
“Fomento, Institucionalização e Disseminação de Atividades Extensionistas da UFSCar 2018 (valor:
R$ 220.000,00)
2.2 – Em resposta ao Ato Administrativo nº 384 do ConsUni, item 3 que solicita manifestação sobre
interesse na participação conjunta em processo eleitoral, o CoAd deliberou aderir ao processo eleitoral
conjunto para escolha de representantes discentes nos seus respectivos conselhos e indicar o Sr. Edilson
Moserle, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, como representante do CoAd junto à Comissão
Eleitoral designada pelo ConsUni.
2.3 – Aprovada minuta do Conselho de Extensão que estabelece os procedimentos para a avaliação das
prestações de contas relativas à celebração de contratos, convênio e ajustes firmados entre a UFSCar e a
FAI no âmbito das atividades e programas de extensão.
2.4 – Aprovada constituição de Comissão para propor normas internas para regulamentar o processo de
redistribuição de cargos. O Presidente da Comissão será o Sr. Rafael Porto Santi e o Centro que tiver
interesse deverá indicar representante para a Comissão.
2.5 – Aprovada solicitação de mudança de regime de trabalho da Profa. Dra. Ieda Regina Lopes Del
Ciampo, docente do Departamento de Medicina, de TP-20 para TP-40 DE, por meio de uma permuta com a
Profa. Dra. Ana Claudia Oliveira, de TP-40 DE para TP-20.
2.6 – Aprovada solicitação de mudança de regime de trabalho do Prof. Dr. Luiz Fernando Approbato Selistre,
docente adjunto do DFisio, de TP-20 para TP-40 DE.
2.7 – Aprovada constituição de Comissão Técnica para elaborar estudo sobre métodos e ferramentas para
votação eletrônica, e coordenar consulta
acerca da implantação

pública visando identificar a opinião da comunidade UFSCar

de voto eletrônico no âmbito da UFSCar. A Comissão será composta pelos

seguintes membros: - Profa. Dra. Marilde Terezinha Prado Santos – Presidente; - Prof. Dr. Paulo Matias; Sr. Erick Lazaro Melo; - Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato. A comissão, após conclusão dos estudos e da
consulta pública, encaminhará relatório ao CoAd e ao ConsUni para conhecimento.

