CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Sinopse da 232ª Reunião Ordinária, realizada em 29/06/2018
1. Homologados os ad referendum da Vice-Presidência do ConsUni, aos afastamentos do País da
Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann.
- de 06 a 09/05/2018 para participar da LXXIII Reunião do Conselho de Reitores da
Associação de Universidades Grupo Montevideo, AUGM, em Val Paraíso, Chile.
- de 12 a 23/05/2018, para participar da Reunião do ‘Projeto CAMINOS: Study Visits 2018’, em
Porto, Portugal (de 14 a 18/05), e do IV Encontro Internacional de Reitores - Universia, em
Salamanca-Espanha (21 e 22/05).
2. Homologados os seguintes ad referendum autorizados pela Presidência do ConsUni:
- Regulamento para elaboração das listas tríplices para escolha do Diretor e Vice-Diretor do
Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, CCTS.
- Proposição de abertura de novos cursos de graduação na modalidade a distância no âmbito
do Programa Universidade Aberta do Brasil, UAB, dos seguintes cursos:

Pedagogia

Bilíngue Libras - Lingua Portuguesa e Licenciatura em Educação Especial.
- Propostas de novos cursos de pós-graduação na UFSCar, para encaminhamento à CAPES:
a) Mestrado acadêmico em Engenharia Elétrica, Campus São Carlos;

b) Mestrado

acadêmico em Ciências da Natureza, Campus Lagoa do Sino; c) Doutorado acadêmico em
Ciência dos Materiais no Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Campus
Sorocaba; d) Doutorado acadêmico em Sustentabilidade e Tecnologia em Biorrecursos,
Campus Araras.
- Relatório de Atividades da Auditoria Interna, RAINT 2017.
- Designação de representante titular do CECH para integrar a Banca Examinadora
responsável pela avaliação do desempenho acadêmico dos docentes pleiteantes à
promoção para a Classe D - Professor Associado e respectivas progressões funcionais.
3. Revogadas as deliberações do ConsUni (Pareceres nºs 490 e 494, de 18/01 e 28/06/2013,
respectivamente) relativas à expansão física no Campus São Carlos relacionada à área com
vegetação de Cerrado.
4. Homologada a baixa patrimonial de bens semoventes (três animais) pertencentes ao Centro de
Ciências da Natureza, CCN, Campus Lagoa do Sino.
5. Homologados os regimentos internos dos departamentos de Computação - DComp-So, de
Economia - DEc-So, de Estatística - DEs e de Medicina - DMed.
6. Homologada a alteração do Regimento Interno da Unidade Especial de Informação e Memória,
UEIM.

Obs.:

1. O Afastamento da Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann no período de 10 a

15/06/2018 para participar da III Conferência Regional de Educação Superior, CRES

2018, em Córdoba, Argentina, foi cancelado e devidamente publicado no Diário Oficial da
União, DOU.
2. A Proposição de abertura do cursos de graduação na modalidade a distância no âmbito
do Programa Universidade Aberta do Brasil, UAB, constantes do Of. SEaD 037/2018,
foram retirados de pauta tendo em vista a desistência do departamento - DME, na
continuidade do processo.
3. O recurso administrativo interposto por ex-servidor técnico-administrativo da UFSCar,
resultante em exoneração decorrente de avaliação de estágio probatório (Proc. nº
535/2014-22), voltará a ser pautado na próxima reunião do colegiado, ocasião em que o
envolvido será convidado a participar da reunião, bem como um representante da gestão
anterior (ocasião em que o servidor foi exonerado), além do envio aos membros do
colegiado, de documentação complementar constante do processo, como forma de
contribuir e elucidar a análise do assunto.
4. O Relatório de Avaliação dos 10 anos do Ingresso por Reserva de Vagas e do Programa
de Ações Afirmativas da UFSCar será analisado em reunião oportuna.

