
 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 202ª Reunião Ordinária, realizada em 14/03/2014 

1. Foram homologados os   ad referendum  a seguir especificados:   

-  Afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar do 9º Congresso 

Internacional de Educação Superior ‘Universidade 2014’, em Havana, Cuba, no período de 

08 a 15/02/2014.  

-  3º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Institucional celebrado entre a UFSCar e a 

Prefeitura Municipal de São Carlos (CCI 007/2007). 

- Renovação do Convênio de Cooperação celebrado com a Universia Brasil S/A, para 

compartilhamento de informações acadêmicas e institucionais da UFSCar na Internet.  

2. Após relato  dos trabalhos da Comissão designada para elaboração de proposta com 

relação ao processo de avaliação para promoção à Classe E – Professor Titular da 

carreira do Magistério Superior-, nos termos da Lei  12.772/2012, acordou-se 

disponibilizar referida proposta para apreciação da comunidade na página eletrônica da 

SOC, com prazo para manifestações e envio de sugestões até o dia 31/03, as quais 

deverão ser encaminhadas para a  secretaria do colegiado no endereço eletrônico: 

soc@ufscar.br. No período de 01 a 04/04 a Comissão deverá apreciar e se manifestar 

sobre as sugestões recebidas, para posterior apreciação do Conselho Universitário em 

sua próxima reunião agendada para 11/04 p.f.   

3. Durante análise da  proposta de norma para instituição do Programa de Pós-Doutorado da 

UFSCar, acordou-se suspender o assunto para análise na próxima reunião do colegiado, 

ocasião em que será  apresentada juntamente com outras duas propostas de normas 

relacionadas ao assunto.  

4. Aprovado o estudo relativo à possibilidade de realização de provas de concurso público em 

língua estrangeira para a admissão de docentes na UFSCar. Na próxima reunião do 

ConsUni será apreciada a proposta de norma para instituição da matéria no âmbito da 

UFSCar.   

5. Aprovada a  alteração das normas institucionais que dispõem sobre a realização de 

concurso público  de provas e títulos para  ingresso na Carreira do Magistério Superior da 

UFSCar, em atendimento à legislação superior vigente. 
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