Sinopse das deliberações da 134ª reunião ordinária, realizada em
01/03/2002
1. Homologadas as seguintes aprovações ad refenda dadas pela Presidência:
a) Doação de carteiras universitárias à Prefeitura Municipal de São Carlos; ao 11º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosa
de Prata.
b) Concessão remunerada do uso de área da UFSCar para instalação de uma
segunda agência bancária no campus de São Carlos.
2. Aprovada a implantação dos seguintes cursos de pós-graduação na UFSCar:
a) Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia.
b) Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Metodologia das
Ciências.
3. Aprovada a criação do Programa de Ação Administrativa V - PAD-V, denominado
Programa Especial de Gestão de Resíduos da UFSCar, e a extinção dos Programas
de Ação Administrativa I e III, relativos à segurança e manutenção preventiva dos
campi da UFSCar, em função das despesas dos respectivos programas passarem a
ser absorvidas por recursos do Tesouro Nacional.
4. Aprovado o Regimento Interno do Departamento de Terapia Ocupacional.
5. Decidiu-se não ser oportuno, neste momento, quaisquer discussões ou alterações do
modelo de alocação de vagas docentes. Foi aprovada, entretanto, a realização de
uma reunião extraordinária do Conselho Universitário em conjunto com o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão para discussão da situação de pessoal da UFSCar e
sobre possíveis estratégias que permitam um maior ingresso de pessoal na
Instituição em função dos seus excelentes indicadores. Também será discutida, à luz
de todos os dados, a situação gerada pelo fato do número de bolsas de pósgraduação concedidas pelos orgãos de fomento não estar acompanhando a
expansão do sistema de pós-graduação. Pretende-se com essa reunião montar uma
estratégia em defesa da universidade pública, em particular da UFSCar.
6. Aprovada a implementação de processo para a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI/UFSCar), no decorrer do ano de
2002.

