
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 210ª Reunião Ordinária, realizada em 24/04/2015 

 

1. Foram homologados os seguintes ad referendum relativos a afastamentos do País do Prof. 

Dr. Targino de Araujo Filho: 

1.1. no período de 12 a 16/04/2015, para participar da Reunião do Comitê de Seguimento 

ALC-EU (América Latina e Caribe-União Européia), em Bruxelas, Bélgica.  

1.2. no período de 26 a 29/04/2015, para participar do Fórum ‘Reformas Universitárias e 

Novos Desafios na Região’ e da LXVII Reunião do Conselho de Reitores da 

Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), em Santiago, Chile.  

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

promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior da UFSCar. Discussão relativa 

à progressão de professores contratados em regime de tempo parcial. Referida discussão 

não chegou a ser realizada em função da decisão apresentada pela Diretoria do CCBS 

(proponente da demanda), por entender que a discussão do assunto havia sido realizada 

na reunião anterior deste colegiado, quando alguns conselheiros presentes argumentaram 

sobre pontos da minuta de regulamento, como exemplo, a questão do esforço acadêmico. 

Assim, o regulamento para o processo de avaliação de desempenho para fins de 

progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior da UFSCar, 

apreciado nas reuniões do ConsUni realizadas em 19/12/14, 06/03 e 27/03/15 foi 

submetido à apreciação, o qual teve sua íntegra aprovada por unanimidade dos membros 

presentes. Referido regulamento será lavrado em Resolução do colegiado.  

3. Aprovado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, exercício 2014.  

4. Minuta padrão de regimento interno dos centros acadêmicos e seus respectivos conselhos.  

Após apresentação da proposta de norma pela Dra. Patricia R. Vieira, acordou-se 

encaminhar a discussão no âmbito dos Centros Acadêmicos para apreciação e 

manifestação formal  a respeito do assunto. As contribuições serão recebidas pela 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) até a primeira semana de junho, para 

sistematização e posterior apreciação do ConsUni, em reunião agendada para o dia 26/06 

p.f. 

3.5. Proposta de concessão do Título de Professor Emérito  ao  Prof. Dr. Francisco Tadeu 

Rantin.   

Durante análise, conforme proposição apresentada, acordou-se retirar o assunto de pauta, 

deixando a análise para a próxima reunião do colegiado, para que os proponentes façam  

uma apresentação sobre o homenageado. A decisão se deu em função do grande 

crescimento da  Universidade, com muitos conselheiros novos que, ocasionalmente,  

podem  não conhecer o  homenageado. Tal procedimento será adotado  para futuras 

proposições de  concessões de títulos honoríficos na UFSCar.   


