UFSCAR e UFSOR - As referências, propostas e planos pactuados.
Conforme relatado nos textos da nossa página “UFSCAR e UFSOR - As razões
para requerer o prometido”, na etapa de desenvolvimento do projeto original, a
UFSCAR incluiu em seu Plano Diretor do campus Sorocaba, de 2006, a sua
declarada proposta e intenção de, no futuro, criar a Universidade Federal de
Sorocaba - UFSOR, por meio do desmembramento do campus Sorocaba, a
exemplo do registrado em seu título 1, página 2, - “Com o objetivo de criar a
Universidade Federal de Sorocaba, (...)” e, “(...) até evoluir para a condição de
Universidade, (...)” -, além de outras abordagens, conforme exibe a Figura 1
seguinte, extraída do referido Plano Diretor. Adiante, poderão ser vistas mais
abordagens que reconheciam o então pactuado.
Figura 1 - Plano Diretor do campus Sorocaba, p. 2

Fonte: UFSCAR; 2006; p.2; com grifos nossos.

Ainda na página 3 do mesmo documento, exibe-se uma imagem e um breve
histórico do planejado e ajustado com as autoridades de Sorocaba: “Na
expectativa que o campus seja o embrião de uma universidade independente, a
opção foi implantar inicialmente cursos de diferentes áreas do conhecimento. (...)”
Figura 2 - Plano Diretor do campus Sorocaba, p. 3

Fonte: UFSCAR; 2006; p.2; com grifos nossos.

Depois, já em seu Plano de Desenvolvimento Institucional de 2012 - PDI, a
Reitoria da UFSCAR não se inibe em ignorar o pacto original, fato antes declarado
e documentado, e neste segundo documento implicitamente demonstrado que
existia e conhecia, passando, então, a declarar seu descontentamento com aquela
realidade, e a se opor à continuidade do planejado, conforme exibem as imagens
que seguem, de trechos deste segundo documento.
Figura 3 - Detalhe da capa do PDI, com o título do trabalho

Fonte: UFSCAR; 2012; capa.

Figura 4 - Detalhe do PDI com a “lista de abreviaturas e siglas”,
com referência à “Universidade Federal de Sorocaba”

Fonte: UFSCAR; 2012; p.7; com grifo nosso.
Figura 5 – Detalhe do PDI, p. 35

Fonte: UFSCAR; 2012; p.35; com grifos nossos.
Figura 6 - Detalhe do PDI, p. 21

Fonte: UFSCAR; 2012; p.35; com grifos nossos.

São estas algumas das informações que subsidiam o IDS nas razões para requerer
o prometido, junto tanto ao Ministério da Educação, quanto a UFSCAR.
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