
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 208ª Reunião Ordinária, realizada em 06/03/2014 

1. Homologado o ad referendum à doação do Sistema de Cromatografia a Gás, alocado no 

Laboratório de Reatividade de Compostos Inorgânicos/DQ, à Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal/Universidade Federal de Uberlândia. 

2. Homologado o Regimento Interno do Departamento de Engenharia Elétrica.  

3. Solicitação de utilização de volume de água do reservatório do Campus Araras da UFSCar, 

pelo Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras (SAEMA). Após análise do pleito, 

mediante anuência preliminar do plenário, o  Reitor da UFSCar foi autorizado a informar àquele 

aquele órgão municipal que  inicie os procedimentos legais visando a obtenção da outorga  

pelos órgãos estaduais competentes, estabelecendo, no entanto, um conjunto de 

condicionantes  a serem atendidos pelo SAEMa e Prefeitura do Município de Araras, para 

retirada da água.  

4. 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, do artigo 10 ao 34.  A continuidade da análise da 

minuta deverá ocorrer na próxima reunião do colegiado, prevista para o dia 27/03.  

5. Aprovada a norma regulamentadora para fins de avaliação e fluxo de procedimentos para 

concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências dos docentes da carreira do 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Antes de emissão de resolução do 

colegiado, referida norma será enviada para análise jurídica, no âmbito da Procuradoria 

Federal junto à UFSCar.  

6. Aprovado o afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, para participar do XII 

Pleno do Conselho Universitário Iberoamericano (CUIB) e da I Reunião Anual do Espaço Latino 

Americano e Caribenho de Educação Superior (ELACES), em Santo Domingo, República 

Dominicana, no período de 18 a 22/03/2015.   (Assunto incluído em pauta na reunião)  


