
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sinopse da 194ª Reunião Ordinária, de 26/10/2012

1. Homologado o  ‘ad referendum’ ao afastamento do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para 

participar do Seminário UNASUL: “Igualdade, Qualidade e Financiamento da Educação 

Superior”, em Rosário, Argentina, no período de 16 a 19/10/2012.

2. Aprovado o Relatório Anual de Atividades e o Demonstrativo Contábil da Fundação de Apoio 

Institucional  ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI/UFSCar, exercício 2011, 

bem como as alterações realizadas no Estatuto da FAI/UFSCar.   Foi também aprovado o 

desempenho da FAI/UFSCar, com base nos indicadores econômicos e parâmetros que 

demonstram os ganhos  de eficiência  obtidos na gestão de projetos realizados com a 

colaboração da FAI, no exercício de 2011. 

3. Aprovada a alteração no nome do Departamento de Agroecologia que passará a denominar-

se Departamento de Desenvolvimento Rural. 

4.  Aprovada a criação dos seguintes cursos e  programas de pós-graduação:

4.1.  Curso de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos,  com 

respectivo curso nível Mestrado Profissional e Programa de mesmo nome.  

4.2.  Curso  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Ambientais,   com  respectivos  cursos: 

Mestrado Acadêmico e Doutorado e Programa de mesmo nome.  

5. Aprovada a criação da “Unidade de Simulação da Prática Profissional em Saúde”, de caráter 

multidisciplinar,  vinculada ao CCBS, bem como seu regimento interno. 

6.  Aprovada  a  indicação  do  Prof.  Dr.  José  Salatiel  Rodrigues  Pires  como  titular  da 

Coordenadoria Especial para o Meio Ambiente/CEMA.  

7. Aprovada a Proposta Orçamentária de Recursos do Tesouro Nacional,  exercício 2013. 

8.  Considerando  o  documento  intitulado  ‘Balanço  de  Mandato  no  Conselho  Universitário’, 

encaminhado  pelo  Prof.  Dr.  Wolfgang  Leo  Maar,  representante  da  categoria  dos 

professores titulares junto ao Conselho Universitário até início do mês de setembro/12, 

ficou acordado anexar referido documento à ata da 194ª reunião ordinária do colegiado e 

dar ampla divulgação do documento à comunidade universitária por meio do informativo 

eletrônico da Universidade. 


