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Sinopse das deliberações da 185ª reunião ordinária,  realizada em 25/03/2011

1. Foi apresentado o Relatório Parcial de Gestão – outubro/2008 a dezembro/2010. 

2.  Aprovado  e  encaminhamento  ao  Ministério  da  Educação  de   Moção  manifestando  a 

preocupação com os cortes orçamentários anunciados no âmbito daquele  Ministério, que 

poderão comprometer o processo de expansão já iniciado.

3. Aprovado envio de Moção de congratulações à  Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva  pelos  prêmios  recebidos   em  reconhecimento  à  sua  contribuição   à  Educação 

Brasileira,  a  saber:  Medalha  da  Ordem  Nacional  do  Mérito,  no  Grau  de  Cavaleiro  e 

homenagem da  Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) por 

ser a primeira mulher negra a ter assento no Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC) 

e pelos  relevantes serviços prestados ao País

4. Foram homologadas os seguintes  ad referendum:

4.1. Doação de equipamentos do Laboratório de Pesquisa em Genética para a Universidade do 

Estado de Mato Grosso – UNEMAT – Campus Universitário de Tangará da Serra. 

4.2. Celebração do Convênio de Cooperação Institucional entre a UFSCar e a Santa Casa de 

Misericórdia de São Carlos para oferta de campo de estágio nos Programas de Residência 

Médica e Multiprofissional e no regime de internato aos estudantes do Curso de Medicina. 

4.3. Celebração do Convênio de Cooperação Institucional entre a UFSCar e a Santa Casa de 

Misericórdia de Limeira para oferta de campo de estágio nos Programas de Residência 

Médica e Multiprofissional e no regime de internato aos estudantes do Curso de Medicina. 

4.4. Proposta da UFSCar à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-Infra-Proinfra  02/2010.

5. Proposta de  implantação do Curso de Direito em 2012. Após ampla discussão sobre o 

assunto,  considerando a posição favorável do colegiado quanto à criação de um  Curso de 

Direito  diferenciado nesta  Instituição,  por  outro  lado,   verificando a indisponibilidade de 

recursos humanos, financeiros e físicos para criação de novo curso de graduação dentro do 

Projeto REUNI, o colegiado decidiu solicitar ao Conselho de Graduação, que mantenha  em 

pauta a proposta em tela, para discussão do Projeto Pedagógico do Curso e a metodologia 

apresentada  na  proposta,  pautada  na  Aprendizagem  Baseada  em  Problemas.  Decidiu 

também solicitar à Reitoria, a realização de gestões junto ao Ministério da Educação, no 

sentido  de  garantir  as  condições  necessárias  para  criação  do  Curso  de  Direito  nesta 

Instituição. 

6. Aprovada a criação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura com a sigla 

PPGLit,  vinculado  ao  Centro  de  Educação  e  Ciências   Humanas,  que  iniciará  suas 

atividades com  respectivo  curso  nível Mestrado Acadêmico.

Devido ao adiantado da hora,  os assuntos a seguir  especificados serão analisados na 

próxima reunião do colegiado:  Proposta de criação dos Departamentos  de Agroecologia  e 

de Ciências da Natureza, Matemática e Educação no CCA; Recurso Administrativo contra 



decisão determinando o ressarcimento ao erário de auxílio transporte recebido pelo  Prof. 

Dr. Wanderley Lopes de Souza e  Regimento Interno da Unidade Especial de Informação e 

Memória. 

Obs.: o assunto 4.4 foi incluído em pauta durante a reunião.


