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1. Regulamento para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de 

promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior da UFSCar. Referida minuta foi 

analisada e aprovada parcialmente, ou seja, até o artigo 9º; assim, considerando a aprovação 

do artigo 4º da minuta, que disciplina as condições para a promoção dos docentes  de uma 

determinada Classe para outra subsequente, o plenário, por unanimidade dos membros 

presentes, autorizou a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  a proceder a promoção de 

docentes para a Classe C, com denominação  de Professor Adjunto, nos termos do inciso II, § 

3º,  Art. 12 da Lei 12.777, de 28/12/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863, de 24/09/2013.  

Para o processo de avaliação de desempenho  acadêmico, serão atribuídos pontos às 

atividades desenvolvidas pelo docente pleiteante, de acordo com as normas internas em vigor 

na UFSCar (Resolução ConsUni nº 577/2008 – Portaria GR 887/2008), com pontuação mínima 

de 25 pontos para promoção. A continuidade da análise da minuta deverá ocorrer na próxima 

reunião do colegiado, prevista para o final do mês de fevereiro/2015. 

2.  Aprovada a criação dos seguintes cursos de graduação vinculados ao  Centro de Ciências 

da Natureza, Campus Lagoa do Sino da UFSCar, a serem oferecidos em período integral, com 

início de funcionamento para o 1º semestre de 2016:  1) Bacharelado em Administração com 

linha de formação em Sistemas Agroindustriais, 50 vagas; 2) Bacharelado em Ciências 

Biológicas com linha de formação em Biologia da Conservação,  40 vagas.  

3. Aprovada a ampliação do número de vagas dos Cursos de Engenharia Elétrica e de 

Engenharia Mecânica, os quais  passarão de 45 para 60 vagas, a partir de 2015.  

4. Aprovado o Plano de Atividades de Auditoria Interna da FUFSCar, PAINT,  exercício 2015.  

 

Obs.: Devido ao adiantado da hora, os demais assuntos constantes da pauta serão apreciados 

na  próxima reunião ordinária do colegiado.   

 


