
Sinopse das deliberações da 154ª Reunião Ordinária, realizada em 

24/06/2005 

1. Foi aprovado o Regulamento Eleitoral para eleição da nova direção do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde. 

2. Aprovado o Relatório Anual de Atividades e o Balanço Financeiro da Fundação de Apoio 
Institucional-UFSCar, exercício de 2004. 

3. Após discussão da solicitação encaminhada pelo DCE sobre a utilização de espaço da 
Universidade para venda de livros e de artesanato, foi constituída uma comissão com 
objetivo de elaborar proposta de utilização comercial e para outros fins, dos espaços físicos 
da Universidade, composta pelos seguintes representantes: Prof. Dr. Manoel Fernando 
Martins, Presidente, Prof. Dr. Carlos Eduardo Moraes Dias, Prof. Dr. Ivo Machado da Costa, 
Engº. Agron. Carlos Augusto de S. Martins Filho e o graduando Vinicius Moraes, com prazo 
de 60 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de proposta ao Conselho 
Universitário. 

4. Solicitação de alteração do edital de concurso público para Professor Adjunto, nível I, no 
Departamento de Física. Após análise e ampla discussão sobre o assunto e considerando 
que o Edital para o referido concurso, encaminhado pelo CCET, está de acordo com os 
critérios estipulados pela CANOA, em seu Parecer nº 1048, item 4, de 16/03/2005, o plenário, 
por unanimidade de seus membros, rejeitou o pleito encaminhado pelo Conselho 
Departamental do Departamento de Física. Com esta decisão o Departamento de Física 
deverá indicar nomes para composição de banca examinadora, de forma a dar continuidade 
ao concurso em tela. Durante apreciação dos documentos relativos a este assunto, foram 
analisados os procedimentos adotados pelo diretor do CCET, por meio dos quais, solicitou à 
Coordenação do Curso de Engenharia Física, parecer sobre o edital proposto pelo 
Departamento de Física, no sentido de verificar se atendia a especificidade da disciplina 
Métodos de Caracterização I e II, para a qual a vaga foi destinada; este procedimento foi 
considerado exemplar pelo plenário e deverá servir de referência no trato das vagas alocadas 
por especificidades. Ficou registrado ainda que assuntos deste tipo sejam solucionados no 
âmbito do departamento. 

 


