
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse da 211ª reunião ordinária, realizada em 29/05/2015 

1. Homologado o ad referendum  ao  afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araujo Filho no 

período de 25 a 31/05/2015, para integrar delegação brasileira em missão educacional de alto 

nível no contexto da NAFSA, em Boston, Estados Unidos.  

2. Aprovada a concessão do Título de Professor Emérito  ao  Prof. Dr. Francisco Tadeu Rantin.  

3. Homologados os regimentos internos dos departamentos abaixo especificados: 

- Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal, DBPVA/CCA.  

- Departamento de Ciências Ambientais, DCA/CCTS.  

- Departamento de Morfologia e Patologia, DMP/CCBS.  

4. Aprovada a regulamentação da norma relativa à expedição e registro de documentos, de 

interesse dos ex-alunos das Faculdades Integradas de São Carlos, FADISC, pela UFSCar.  

5. Aprovada a criação da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. A 

definição da estrutura organizacional desta Secretaria será definida pelo Conselho de 

Administração, em reunião prevista para o próximo dia 12/06.  

6. Após análise dos documentos encaminhados pela FAI-UFSCar, em atendimento ao Decreto 

7423, de 31/12/2010,  o plenário: 1. ratificou o  Relatório Anual de Atividades e o 

Demonstrativo Contábil da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FAI•UFSCar, exercício de 2014; 2.  Aprovou o Desempenho da Fundação de 

Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI-UFSCar, no exercício 

de 2014, com base nos indicadores econômicos e parâmetros que demonstram os ganhos de 

eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração da FAI; 3. Aprovadas as 

alterações realizadas no Estatuto da FAI/UFSCar; 4. O plenário manifestou-se favoravelmente 

à renovação do certificado de registro e credenciamento da FAI/UFSCar, junto à Secretaria de 

Educação Superior/MEC.  

7. Aprovada a criação dos seguintes cursos de Pós-Graduação:  

- Doutorado em Ciências da Saúde no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 

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

 

 

Obs.: O item 7 foi incluído em pauta durante a reunião.    


