
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 204ª Reunião Ordinária, de 18/07/2014 

1. Foram homologados os ad referendum abaixo especificados: 

1.1. Afastamentos do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar das seguintes 

atividades:  

- ‘Conference on the perception and impact of the EHEA’, promovida pelo Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico (DAAD), em Berlim, Alemanha, no período de 27/06 a 03/07/2014.   

- Reunião do Grupo de Trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espaço 

Latinoamericano de Educação Superior, ELACES, em Buenos Aires, Argentina, no período de 

20 a 21/07/2014.  

1.2. Constituição de Bancas Examinadoras  responsáveis pela avaliação do desempenho 

acadêmico dos docentes pleiteantes à progressão funcional  na Carreira do Magistério Superior 

da UFSCar: 

- de um para outro nível, dentro das classes de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto;  

- na classe de Professor Associado (progressão vertical e horizontal).  

2. Aprovado o regulamento para elaboração das Listas Tríplices aos  cargos de Diretor e Vice-

Diretor do CCBS.  

3. Aprovada a criação do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia, com a sigla CCGT, no 

Campus Sorocaba da UFSCar.  

4. Aprovadas as seguintes propostas de criação de Cursos e Programas de Pós-Graduação, para 

encaminhamento à CAPES: 

- Curso de Doutorado no  Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 

- Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional. 

- Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, com curso nível Mestrado Acadêmico.  

- Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, com curso nível Mestrado Acadêmico.   

5. Aprovada as normas e procedimentos para promoção  à Classe E, com denominação de 

Professor Titular da Carreira do Magistério Superior.  

6. Segurança no Campus. Face às inúmeras ocorrências registradas no Campus São Carlos da 

UFSCar, em especial, no período noturno por ocasião da realização de festas e eventos, 

motivadas por integrantes externos à comunidade da UFSCar, o plenário, por unanimidade dos 

membros presentes, como medida cautelar e de proteção à própria comunidade universitária, 

deliberou controlar o ingresso ao campus no período noturno, sendo somente permitida a 

entrada de  pessoas da comunidade universitária. Tal medida deverá vigorar até a atualização 

das normas existentes sobre a realização de eventos nos campi, prevista para a próxima 

reunião ordinária do ConsUni.  

 

Obs.: O item 6 foi incluído em pauta no início da reunião. Devido ao adiantado da hora, o assunto 

relativo à regulamentação interna referente ao uso de nome social para travestis e transexuais 

será analisado na próxima reunião do colegiado.   

 


