CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Sinopse das deliberações da 193ª Reunião Ordinária, realizada em 31/08/2012
1. Plano de Desenvolvimento Institucional. Foi apresentada a versão preliminar

para

atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar, contendo a síntese das
contribuições elaboradas para este processo, em relação às
Específicas e Diretrizes para o Desenvolvimento Físico.

Diretrizes

Gerais, Diretrizes

Como parte do cronograma do

processo de atualização do PDI, estão previstos até o mês de novembro/12, a realização de
dois eventos, sendo um deles no campus Sorocaba, cujos resultados serão agregados à
versão apresentada nesta reunião, para posterior apreciação do ConsUni.
2. Foram homologados os ad referendum a seguir especificados:
2.1. Afastamentos do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar das seguintes
atividades:
a) Reunião com objetivo de assinar convênios AUGM-CEPAL e planejar o Seminário sobre
Desenvolvimento na América Latina, em Montevidéu, Uruguai, no período de 16 a
18/08/2012, financiado pela AUGM.
b) Representar a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação na reunião do
Grupo de Trabalho do Núcleo de Estudos e Investigação em Educação Superior do
MERCOSUL, em Córdoba, Argentina, no período de 21 a 24/08/2012, financiado pelo MEC.
2.2. Inclusão de uma ação no Plano de Desenvolvimento Institucional-MEC – Infraestrutura
para pesquisa.
2.3. Constituição de Banca Examinadora responsável pela avaliação do desempenho
acadêmico dos docentes pleiteantes à progressão

funcional na Classe de Professor

Associado da Carreira do Magistério Superior.
2.4. Constituição de Banca Examinadora responsável pela avaliação do desempenho
acadêmico dos docentes pleiteantes à progressão funcional de um para outro nível, dentro
das classes de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto da Carreira do Magistério Superior.
3. Aprovada nova redação ao regulamento que dispõe sobre a Comissão Permanente de Ética
da UFSCar.
4. Aprovada a criação da Câmara de Avaliação de Processos de Alunos (CAPA) e da Câmara
Assessora para Processos Seletivos de ingresso aos cursos de graduação (CAPS), ambas
vinculadas ao Conselho de Graduação.
Obs.: Os itens 2.3 e 2.4 foram incluídos em pauta durante a reunião.

