
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 179ª reunião ordinária, realizada em 19/03/2010

1. Homologadas as seguintes aprovações ad referendum autorizadas pela Presidência:

1.1.  Afastamento  do  país  do  Prof.  Dr.  Targino  de  Araújo  Filho  para  participar  do  7º 

Congresso Internacional de Educação Superior Universidad 2010, em Havana, Cuba, no 

período de 06 a 13/02/2010. 

1.2.  Criação da Vice-Diretoria do Campus  Sorocaba da UFSCar. 

2. Afastamento do país do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho. Aprovado o afastamento do Reitor 

da UFSCar para participar do LVI Conselho de Reitores da Associação das Universidades 

do Grupo Montevidéu – AUGM, em Santiago, Chile, no período de 07 a 09/04/2010. 
3. Comissão CPA. Homologada a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

UFSCar. 

4. Comissão para avaliação do desempenho acadêmico para progressão funcional de um nível 

para outro dentro das classes de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto. Ficou acordado 

que referida Comissão será constituída por ato administrativo da Presidência do ConsUni, 

tão breve as diretorias de centro indiquem os representantes docentes que integrarão a 

Comissão.  

5.  Cessão de  área  para  o  IFSP.  Aprovada  a  cessão  de  área  para  o  Instituto  Federal  de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, no Campus São Carlos. 

6.  Chamada  Pública  MCT/FINEP/CT-Infra  -  PROINFRA  01/2009.  Aprovada  a  proposta  da 

UFSCar a ser submetida à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra - PROINFRA 01/2009, 

com  previsão  de  investimentos  exclusivamente  no  Campus São  Carlos para 

construção/acabamento de laboratórios de pesquisa ou reforma/adequação de laboratórios 

de pesquisa já existentes.  

7. Recurso impetrado pelo aluno Rodrigo Batista de Freitas. Acolhido o recurso impetrado pelo 

aluno Rodrigo B. de Freitas, RA 357448, do curso de Gestão e Análise Ambiental,   contra 

decisão  do  Conselho  de  Graduação  que  alterou  a  penalidade  recomendada  pela 

Comissão de Inquérito Disciplinar. 

8. Comissão Interna de Supervisão do Plano da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação   da UFSCar.  Ficou  acordado  que  o  processo  eleitoral  para  eleição  dos 

membros para compor referida Comissão será coordenado pela  Secretaria dos Órgãos 

Colegiados. 

9.  Considerando a resposta do MEC à manifestação exarada por  este Colegiado em sua 177ª 

reunião ordinária, de  30/10/09,  registrando a preocupação com a precariedade numérica 

de seu quadro de servidores técnico-administrativos, por  proposição do Prof. Wolfgang Leo 

Maar, foi aprovado o encaminhamento de novo documento  ao MEC, no sentido de reforçar 



a  manifestação  anterior,  solicitando  ao  mesmo  tempo,   urgência  na  correção  dos 

desequilíbrios existentes no quadro de servidores técnico-administrativos da UFSCar   

10. Os assuntos: Regimento Interno do Núcleo de Formação de Professores, Regimento Geral 

da UFSCar e proposta apresentada pela Comissão designada  para aplicação da legislação 

anti-fumo no  âmbito  da  UFSCar,  serão  analisados  na  segunda  sessão  desta  reunião, 

agendada para o dia 09/04 p.f. 

 


