
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse das deliberações da 239ª Reunião Ordinária, realizada em 06/09/2019 

 

1. Homologados os ad referendum abaixo especificados: 

- Regulamento para elaboração das listas tríplices aos cargos de Diretor e Vice-Diretor do 
Centro de Ciências da Natureza, CCN.  

- propostas de novos cursos de pós-graduação para encaminhamento à CAPES: 

- Doutorado em Economia, no Programa de Pós-Graduação em Economia, Campus 
Sorocaba.  

- Mestrado Acadêmico em Conservação e Sustentabilidade, vinculado ao Centro de 
Ciências da Natureza.  

- Mestrado Profissional em Transmídia,  vinculado ao Centro de Educação e Ciências 
Humanas.  

1.3. Designação da Profa. Dra. Sandra Regina C. Antonini, para integrar a 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 dentro dessa Classe.   

2. Aprovada a designação 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 dentro dessa Classe.  

3. Acatado o recurso impetrado por discente do Curso de Engenharia Civil  face a decisão de 
desligamento exarada pelo Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis.  

4. Aprovada a alteração do nome do Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção 
Civil para Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PPGECiv, níveis mestrado e 
doutorado acadêmico, com áreas de concentração em Construção Civil, Estruturas e 
Geotecnia.   

5. Aprovada a baixa patrimonial das seguintes bens:  

- livros abandonados na Biblioteca Comunitária da UFSCar para doação ao Sistema de 
Bibliotecas do município de São Carlos.  

- livros e materiais bibliográficos inservíveis constantes do acervo da Biblioteca Comunitária da 
UFSCar.  

- elevador hidráulico automático para ônibus, patrimônio 128173.  

- ônibus Scânia, Modelo K112, ano/modelo 1989/199, patrimônio 171142. 

- três motocicletas  patrimoniadas sob nºs 46760, 46761 e 71722.  

 

Obs.: Devido ao adiantado da hora e falta de quorum mínimo para deliberação, os demais 
itens constantes da pauta serão analisados em reunião oportuna.  

 


