
Sinopse das deliberações da 146ª Reunião Ordinária, realizada em 
12/03/2004 

1. Homologadas as seguintes aprovações ad referendum dadas pela Presidência: 
a) Normas para realização de Concurso Público para a carreira do Magistério de 1º e 2º 
graus na UFSCar. 
 
b) Convênio de Cooperação entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a 
UFSCar, visando o desenvolvimento conjunto de programas na área de Ciências Humanas e 
da Educação. 

2. Aprovada a criação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, com cursos de 
mestrado e doutorado. 

3. Após análise e discussão relativa aos procedimentos a serem adotados no processo de 
sucessão à Reitoria, decidiu adotar Colégio Eleitoral e procedimentos iguais aos utilizados na 
eleição anterior. Ficou decidido também que o Colégio Eleitoral se reunirá no próximo dia 
18/06 para elaboração das listas tríplices para escolha dos próximos reitor e vice-reitor da 
UFSCar. Portanto, a composição do Colégio Eleitoral e as normas que deverão nortear seus 
procedimentos para elaboração das listas serão idênticas às adotadas no processo anterior, 
sendo o Colégio Eleitoral constituído pelos membros efetivos do ConsUni e do CEPE, além 
de 5 docentes eleitos para tal fim, por seus respectivos pares. Ficou decidido ainda, como 
forma de subsídio ao Colégio Eleitoral, organizar uma pesquisa eleitoral junto à comunidade, 
de forma paritária, coordenada por uma comissão constituída por 2 docentes, 2 alunos (1 da 
graduação e 1 da pós-graduação) e 2 técnicos-administrativos, com respectivos suplentes, os 
quais deverão ser indicados pelas correspondentes entidades até o próximo dia 19/03. Se 
essa indicação não ocorrer até esta data, a nomeação ficará a cargo da Reitoria. 

4. Aprovada alteração nas normas que regulamentam o Programa de Docência Voluntária na 
UFSCar. 

5. Tendo em vista solicitação encaminhada por docentes do Departamento de Química 
referente a progressão funcional para a classe de Professor Titular, acordou-se que os 
critérios e procedimentos para concurso público para professor titular deverão ser assunto de 
pauta na próxima reunião do ConsUni. 

6. Aprovado o aditamento ao acordo de cooperação firmado entre a UFSCar e o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para realização de estágio 
dos alunos do curso de Terapia Ocupacional. 

7. Devido ao adiantado da hora, o Regimento do Conselho da Unidade de Atendimento à 
Criança será analisado na próxima reunião do colegiado. 

 


