
Sinopse das deliberações da 159ª Reunião Ordinária, realizada em 

28/08/2006 

1. Homologados os seguintes ad referendum dados pela Presidência: 

 Criação do Curso de Graduação em Filosofia, com opções para Bacharelado e 
Licenciatura, no período noturno, com 30 vagas e início previsto para 2007. 

 Participação da UFSCar como co-executora no Convênio a ser celebrado com a 
FINEP, visando a execução do projeto 'Incubadora de Cooperativas' da UNESP. 

 Relatório de enquadramento dos servidores técnico-administrativos relativo à 2ª fase 

do Plano de Carreira dos servidores T.A´s.  

2. Aprovada a revisão do enquadramento por nível de capacitação e de concessão de incentivo à 
qualificação dos servidores no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 
 
3. Aprovados os seguintes cursos de Pós-Graduação: 

 Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. 
 Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - Mestrado. 

4. Aprovadas as seguintes propostas de celebração de convênio: 

 Convênio de Intercâmbio Cultural entre a UFSCar e a Universidade Nacional de 
Colômbia. 

 Parceria entre a UFSCar e a FIESP visando a reativação do Centro de 
Desenvolvimento de Indústrias Nascentes - CEDIN. 

 Acordo de Cooperação entre a UFSCar, o Instituto Mauá de Tecnologia e o Instituto 
de Inovação em Vitrocerâmicos - Vitrovita. 

 Convênio de cooperação didática, científica e cultural entre a UFSCar e a PUC-São 
Paulo. 

 Convênio entre a UFSCar e o Internacional Institute for theSociologyof Law. 
 Acordo de cooperação entre a UFSCar e a Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN.  

5. Aprovadas as indicações dos nomes a seguir relacionados, para compor o Conselho Editorial da 
EDUFSCar, com base nas características/atribuições do Conselho Editorial, encaminhadas pelo diretor 
da EDUFSCar: Prof. Dr. Oswaldo Mário Serra Truzzi, Presidente, Prof. Dr. José Renato Coury, Prof. Dr. 
José Eduardo dos Santos, Prof. Dr. Nivaldo Nale e Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes. 
 
6. Aprovadas as normas internas que regulamentam a progressão funcional para a Classe de Professor 
Associado da Carreira do Magistério Superior. Face às sugestões de aprimoramento apresentadas pelo 
colegiado, ficou decidido submeter estas normas para análise da comunidade universitária, cujas 
contribuições/sugestões serão apreciadas pelo ConsUni, em sua próxima reunião prevista para 27/10. 
Foi aprovada a constituição da banca examinadora, com objetivo de avaliar o desempenho acadêmico 
dos docentes pleiteantes à Classe de Professor Associado, composta pelos seguintes membros: Profa. 
Dra. Odete Rocha, Presidente, Prof. Dr. Cláudio ShyintiKiminami e Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar. 
 
7. Relatório da Comissão de revisão de normas para realização de eventos acadêmicos, culturais e 
esportivos nos campi da UFSCar. Considerando a ausência dos representantes discentes na reunião, 
referido relatório será objeto de apreciação na próxima reunião do colegiado. 

 


