
Deliberações da reunião extraordinária, realizada em 07/07/2006 

1. Participação da UFSCar no Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB. Resol. 
ConsUni nº 520. 

2. Criação dos cursos de graduação na modalidade de Educação à Distância. Resol. 
ConsUni nº 520. 

3. Constituição de comissão para elaborar estudos e definir parâmetros específicos para 
avaliação do desempenho acadêmico dos docentes, com vistas à progressão funcional 
para a classe de Professor Associado da Carreira do Magistério Superior. Ato Adm. 
ConsUni nº 851. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESOLUÇÃO ConsUni nº 520, de 07 de julho de 2006. 

Dispõe sobre a participação da UFSCar no Programa UAB 
e a criação de cursos de graduação na modalidade à distância. 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no uso das atribuições legais 
e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, em especial o Art. 
4º, alínea a deste último, e considerando a deliberação do colegiado em sua reunião 
extraordinária realizada nesta data para análise do assunto em referência, 

 
R E S O L V E 
  

Art. 1º. Aprovar a participação da UFSCar no Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, 
lançado pela Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. 

Art. 2º. Criar os cursos de graduação na modalidade de Educação à Distância, a seguir 
relacionados: 

- Bacharelado em Educação Musical; 
- Bacharelado em Sistemas de Informação; 
- Engenharia Ambiental;  
- Licenciatura em Pedagogia; 
- Tecnologia Sucro-Alcooleira. 

Art. 3º. Condicionar a criação dos cursos em referência aos recursos a serem oferecidos pelo 
Governo Federal, mediante contrapartida apresentada pela UFSCar. 

Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação pela Reitoria, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho 
Presidente do Conselho Universitário 
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Ato Administrativo da Presidência nº 851 

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar e considerando a 
deliberação do colegiado em sua reunião extraordinária, realizada nesta data, 

R E S O L V E 

1) Constituir uma comissão com objetivo de elaborar estudos e definir parâmetros específicos 
para avaliação do desempenho acadêmico dos docentes, com vistas à progressão funcional 
para a classe de Professor Associado da Carreira do Magistério Superior, de acordo com a 
Portaria MEC nº 07, de 29 de junho de 2006. 

2) Designar os seguintes membros para compor a Comissão: 

- Prof. Dr. Romeu Cardozo Rocha Filho, ProPGP, Presidente; 
- Prof. Dr. José Eduardo dos Santos, representante do ConsUni, 
- Prof. Dr. Gil Vicente Reis de Figueiredo, ADUFSCar. 

3) Estipular prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos e apresentação ao Conselho 
Universitário. 

  

São Carlos, 07 de julho de 2006 

Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho 
Presidente do Conselho Universitário 
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