
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse das deliberações da 248ª Reunião Ordinária realizada em 30/04/2020 

1. Homologado o do ad referendum à 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 desta 

Classe, constante do  Ato Administrativo do ConsUni nº 137.  

2. Após apresentação do  Relatório ‘Avaliação dos 10 anos do Programa de Ações Afirmativas e 

do Ingresso por reserva de vagas’, foram aprovados os seguintes encaminhamentos  a serem 

instituídos e/ou coordenados no âmbito da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e 

Equidade, SAADE: a). Criar uma Comissão Permanente de Avaliação do Programa de Ações 

Afirmativas e do Ingresso por Reserva de Vagas; b) Aprimorar as ferramentas de coleta e análise 

de dados sobre ingresso e sobre indicadores acadêmicos e de permanência estudantil; c) Apoiar 

a criação de portal de egressos e, a partir desse portal, avaliar o desempenho dos egressos da 

UFSCar participantes do Programa de Ações Afirmativas e do Ingresso por Reserva de Vagas; 

d) Operacionalizar as  diretrizes constantes da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e 

Equidade da UFSCar; e) Registrar o entendimento do Conselho Universitário quanto à 

necessidade de manutenção do Programa de Ações Afirmativas e do Ingresso por Reserva de 

Vagas independentemente do que se suceda à discussão que deverá se realizar no ano de 2022 

no âmbito do Congresso Nacional.  

3. Após apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2020, foram 

apreciadas e aprovadas as seguintes normativas: a)  instituição do Programa de Gestão e 

Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna (PGMQ) da FUFSCar; b)  alteração do 

Regimento da Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de São Carlos.  

4. Aprovada a  composição para o Conselho de Gestão de Pessoas. 

5. Aprovadas as normas e procedimentos para a promoção à Classe de Titular da carreira do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da UFSCar 

6. A  apresentação do cenário referente ao Orçamento 2021 a partir da aprovação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), recém sancionada, será apresentada em reunião oportuna.  

7. Proposta de controle de circulação nos campi da UFSCar, elaborada pelo Comitê Gestor da 

Pandemia (CGP), foi retirado de pauta para alterações e  deverá ser apresentada brevemente.  

Obs: os Itens 4 e 5 foram incluídos em pauta na inicio da reunião, com anuência dos membros 

presentes. 


