CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Sinopse da 227ª Reunião Ordinária, realizada em 23/06/2017
1. Homologado o ad referendum autorizado pela Vice-Presidência ao afastamento do País da
Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann, no período de 23 a 26/04/2017.
2. Homologados os ad referendum autorizados pela Presidência, aos assuntos abaixo
especificados:
- Constituição da Comissão de Revisão da Pontuação de Avaliação de Desempenho dos
pleiteantes para promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira
do Magistério Superior.
- Alteração da composição da Banca Examinadora responsável pela avaliação do
desempenho acadêmico dos docentes pleiteantes à promoção para a Classe D, com
denominação de Professor Associado e respectivas progressões funcionais nesta Classe.
- Revogação das Resoluções ConsUni nºs 528 e 747, de 28/08/2006 e 30/08/2013,
respectivamente, relativas às atribuições e composição do Conselho Editorial da
EdUFSCar.
- Doação de bens móveis de patrimônio da UFSCar para a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
- Regulamento para elaboração da lista tríplice ao cargo de vice-diretor do CCTS.
3. Mediante votação formal, dentre os quatro nomes indicados para compor o Comitê
Assessor para a Área de Comunicação da Diretoria de Fomento a Cultura e a
Comunicação da FAI/UFSCar, nos termos do inciso V, Art. 11, da Resolução CD/FAI
01/2017, foram eleitos: o Jornalista João Eduardo Justi (CCS) e a Profa. Dra. Débora Burini
(DAC).
4. Foram indicados a Profa. Dra. Fernanda Keila Marinho da Silva e o Prof. Dr. Luis Carlos
Gomide Freitas para compor o Sistema Integrado de Bibliotecas SIBi/UFSCar, na qualidade
de efetivo e suplente, respectivamente.
5. Durante apreciação do recurso interposto pelo servidor técnico-administrativo Pedro Luis
Gallo contra julgamento de Processo Administrativo Disciplinar, considerando que referido
servidor não se encontrava presente no plenário pelo fato de não ter sido informado da
análise de seu recurso nesta reunião, a análise do assunto foi suspensa, devendo ser
apreciado na próxima reunião ordinária do colegiado, ocasião em que o servidor será
devidamente informado.
6. Homologado o Regimento Interno do Departamento de Engenharia Civil, DECiv.
7. Aprovada a emissão das seguintes Moções do ConsUni:
- de repúdio às manifestações LGBTfóbicas e a apologia ao nazismo estampadas em
paredes desta Universidade recentemente.
- de apoio à liberdade sindical, de expressão e de convívio pacífico
Obs.: o item 7 foi incluído em pauta durante a reunião.

