
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse das deliberações da 219ª reunião ordinária, 2ª Sessão, realizada em 06/05/2016 

1. Homologadas as propostas de criação dos seguintes cursos de Pós-Graduação, para 

encaminhamento à CAPES, ad referendum da Presidência do ConsUni: 

- Mestrado Acadêmico em Geografia, Campus Sorocaba.  

- Mestrado Acadêmico em Sistemas Alimentares e Desenvolvimento Territorial Sustentável, 

Campus Lagoa do Sino.  

- Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, Campus São 

Carlos.  

- Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, 

Campus Araras.  

- Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente, Campus Araras.  

Obs.: na 1ª sessão desta reunião, devido ao adiantado da hora, não foi possível analisar as 

propostas acima; em atendimento ao prazo para encaminhamento à CAPES, foi emitido ad 

referendum do ConsUni, às propostas acima.  

2. Foi homologado o Regimento Interno do Centro de Educação e Ciências Humanas.  

3. Concessão do título de Professora Emérita à Profa. Dra. Tânia Pellegrini. Foi retirado de 

pauta, devendo retornar para a reunião do ConsUni prevista para o mês de junho, ocasião 

em que o proponente fará uma apresentação sobre a docente a ser homenageada.  

4. Foi homologado o Regimento Geral de Extensão da UFSCar, exceto a alínea a do   Art. 42, 

que deverá ser objeto de reanálise pelo Conselho de Extensão, de acordo com as reflexões 

e orientações apresentadas pelo plenário do Conselho Universitário, durante análise do 

regimento,  para posterior apreciação do ConsUni.  

5. Processo de sucessão à Reitoria – Gestão 2016-2020: Foi iniciada a análise do regulamento 

da Pesquisa Eleitoral, a qual será realizada no dia 23/06, como subsídio ao Colégio Eleitoral 

na elaboração das listas tríplices aos cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFSCar; dentre os 

procedimentos aprovados no regulamento destacam-se: 1) a manutenção das listas de 

controle de votantes e votação em papel, devido a inexistência de tempo hábil para o 

desenvolvimento de ferramentas de votação eletrônica que garantam a segurança 

desejada; 2) a instalação de dois locais de votação no Campus São Carlos e um em cada 

um dos demais campi. Como não houve tempo para conclusão da apreciação da proposta 

de normas,  o colegiado voltará a se reunir no próximo dia 13/05.  


