
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse das deliberações da 184ª reunião ordinária,  realizada em 17/12/2010

1. Foram criados os seguintes Programas de Pós-Graduação, no Campus Sorocaba:

- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, área de concentração em 

Gestão de Operações, nível Mestrado Acadêmico.  

-  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sustentabilidade  na  Gestão  Ambiental,  área  de 

concentração em Sustentabilidade, Ambiente  e Sociedade, nível Mestrado Profissional.  

2. Aprovada a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em substituição à Secretaria 

Geral de Recursos Humanos. 

3.  Aprovado o  Plano Anual  de Atividades de Auditoria  Interna –  PAINT,  para 2011.  para 

encaminhamento à Controladoria Geral da União.  

4. Aprovada a celebração de contrato entre a UFSCar e a Prefeitura Municipal de São Carlos, 

para  cessão de uso gratuito de uma faixa de terra de imóvel de propriedade da UFSCar, 

para construção de dispositivo na Rodovia SP 318. 

5. Aprovada a criação da Comissão Permanente de Segurança da UFSCar. 

6.  Aprovada  a  alteração  no  Estatuto  da  UFSCar  para  inserção  do  Conselho  de  Assuntos 

Comunitários e Estudantis. 

7. Proposta de  criação do Departamento de Ciências Exatas, Naturais, Educação e Sociedade 

no CCA.  Após análise do Parecer emitido pela Comissão nomeada pelo  ConsUni,  para 

analisar  referida  proposição,  o  colegiado  manifestou-se  contrariamente  à  criação  do 

Departamento em tela, recomendando no entanto,  a adoção da alternativa sugerida  pela 

Comissão, relativa a elaboração de proposta de criação de dois  departamentos distintos, 

sendo um para a área de agroecologia e outro para as licenciaturas, de forma a atender a 

estrutura e funcionamento da UFSCar.

8. Aprovada Moção de Congratulações ao Sindicato nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior  - ANDES –SN, em comemoração  as 30 anos de sua fundação. 

9. Aprovada Moção de Apoio  ao pleito da Associação Nacional de Pós-Graduandos-ANPG, 

encaminhada aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, visando reajuste nos 

valores das bolsas e aumento do número de beneficiários com bolsas concedidas pela 

CAPES/MEC e pelo CNPq/MCT. 


