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Sinopse da 195ª Reunião Ordinária, de 14/12/2012

1. Homologado o ad referendum dado pela Presidência à nomeação da Profa. Dra. Ana Lúcia 

Vitale Torkomian para exercer a função de Diretora Executiva  da Agência de Inovação da 

UFSCar. 

2. Aprovada a criação dos seguintes Cursos de Pós-Graduação, nível Mestrado Profissional:

2.1. Conservação da Fauna e respectivo Programa de Pós-Graduação em Conservação da 

Fauna, com a sigla PPG-CFau, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 

2.2. Educação e respectivo Programa de Pós-Graduação em Educação, com a sigla PPG-

Edu, vinculado ao Centro de Educação e Ciências Humanas. 

3. Aprovado o Regimento Interno  da Comissão Permanente de Ética da UFSCar.

4. Aprovado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da FUFSCar, para 2013. 

5. Homologada as normas para elaboração das listas tríplices para escolha de Diretor e Vice-

Diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas. 

6. Aprovada emissão de Moção de protesto com relação às mudanças no Programa Ciência 

Sem Fronteiras por excluir a participação dos estudantes nas áreas de Ciências Humanas, 

Sociais e da Saúde. 

7. Aprovada emissão de Moção de Agradecimento ao Prefeito Municipal de Sorocaba, Sr. Vitor 

Lippi,  durante  as  gestões  2005-2008 e  2009-2012,  pela  sua  permanente  disposição  ao 

diálogo e por todos os esforços empreendidos na implantação do campus da UFSCar em 

Sorocaba. 

8 Expansão física relacionada à área com vegetação de cerrado no  Campus São Carlos da 

UFSCar. Em atendimento à recomendação 002/2012, do Ministério Público Federal, o tema 

constou da pauta desta reunião, sendo  apreciado pelo colegiado mediante  apresentação 

das  propostas  sobre  o  assunto,  ou  seja,  a  proposta  do  Coletivo  Cerrado  e  a  da 

Administração da UFSCar. Após discussão generalizada sobre o assunto, considerando que 

o colegiado encontrava-se sem a  representação discente (graduandos e pós-graduandos), 

devido  ao  encerramento  do  mandato  dos  representantes  dessa  categoria  e  a  falta  de 

inscritos no processo eleitoral, cujas eleições seriam realizadas no dia 11/12 p.p., o plenário  

deliberou  agendar nova reunião para o dia 18/01/13, ocasião em que o colegiado contará 

com a representação discente, tendo em vista que as eleições serão realizadas em 15/01 

p.f. Como subsídio à deliberação do tema pelo colegiado, foram disponibilizadas na página 

da secretaria do colegiado, www.ufscar.br/~soc, as propostas apresentadas sobre o tema.

9.  Regimento  Interno  do  Núcleo  Multidisciplinar  e  Integrado  de  Estudos,  Formação  e 

Intervenção em Economia  Solidária  –  NuMi-EcoSol.  Foi  retirado de pauta,  devendo ser 

apreciado em reunião oportuna do colegiado 

http://www.ufscar.br/~soc

