
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Sinopse das deliberações da 253ª Reunião Ordinária, de 24/09/2021 

 

1. Aprovado Manifesto do Conselho Universitário contra cortes de recursos orçamentários na 

pós-graduação, para encaminhamento à CAPES, MEC e Andifes.  

2. Aprovada proposta apresentada pela  Comissão de Modelo de Esforço Docente - CMEDoc 

relativa  a alocação de 24 vagas docente, obtidas em negociações com o MEC,  dentre as 26 

vagas disponíveis. Essas 2 (duas) vagas remanescentes, bem como  outras 4 vagas 

provenientes da troca de cargos de Titular Livre, além de outras vagas que possam vir a ser 

obtidas em acordos futuros com o MEC, serão utilizadas por ocasião da primeira rodada de 

aplicação do Modelo de Alocação de Vagas definitivo, em construção pela Comissão(CMEDoc). 

3. Aprovado o  Relatório Final da Eleição para escolha de representantes docentes, técnico-

administrativos e discentes junto ao Conselho de Gestão de Pessoas.  

4. Considerando o resultado da eleição para representantes junto ao Conselho de Gestão de 

Pessoas, em que duas vagas para docentes (uma da categoria de titular e outra da categoria de 

auxiliar de ensino), não foram preenchidas, bem como  o atendimento a proporcionalidade de 

70% de docentes na composição de colegiados deliberativos, estabelecido pelo Art. 56, § Único, 

da Lei 9394/96, e ainda que a ampla  maioria dos docentes da Instituição se concentram nas 

categorias de Adjuntos (484) e de Associados (631), conforme proposição da  Comissão 

Eleitoral, foi aprovada a alteração na composição do Conselho de Gestão de Pessoas, 

anteriormente estabelecido pelo Ato Administrativo ConsUni nº 139, de 30/04/2021, com relação 

a representação docente, com a seguinte composição: 11 (onze) Representantes docentes das 

categorias: EBTT (1), Auxiliar de Ensino (1), Assistente (1); Adjunto (3), Associado (4), Titular 

(1). Foi registrada também a sugestão ao Conselho de Gestão de Pessoas, que avalie e 

apresente uma proposta de sua composição definitiva, antes do seu próximo processo eleitoral 

ou quando da elaboração do seu respectivo Regimento Interno. 

5. Aprovada a concessão do Título de Doutor Honoris Causa ao Prof. Dr. Dermeval Saviani. 

6. Devido ao adiantado da hora, a Comissão Eleitoral para escolha de representantes discentes 

(graduação e pós-graduação) para compor o Conselho Universitário será constituída 

posteriormente.  

Obs.: Os itens 1 e 4 foram inseridos em pauta no início da reunião, com  anuência do plenário.  


