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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 3 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA  4 

 5 
Data e horário:  03/08/2018- 8:30 – Anfiteatro da Reitoria 6 

Presidência: Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann 7 

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia 8 

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 9 

Posses:  A Presidência deu posse e as boas-vindas aos novos representantes junto ao CoAd: Profa. Dra. 10 

Patricia M. da Conceição e Prof. Dr. Ricardo Augusto G. Viani, como representantes efetivo e suplente, 11 

respectivamente, indicados pelo Conselho de Centro do Centro de Ciências Agrárias; Sr. Erick Lazaro Melo, 12 

Secretário Geral de Informática.   13 

1 – APRECIAÇÃO DE ATAS 14 

 Foi aprovada por unanimidade a ata da  44ª reunião ordinária, de 09/03/2018. 15 

2- ORDEM DO DIA 16 

A Presidência solicitou inclusão na pauta do Assunto 2.6: Autorização de criação da Unidade Gestora 17 

Executora da Secretaria Geral de Informática. Inclusão aprovada pelo plenário. 18 

2.1 –  Homologação das aprovações dadas ad referendum pela Presidência, abaixo relacionadas: 19 

2.1.1 - Adesão ao Programa de Professor Sênior da  Profa. Dra. Maria Waldenez de Oliveira, junto ao 20 

Departamento de Metodologia de Ensino (DME). Proc. nº 2345/2018-73. 21 

A adesão ao Programa de Prof. Sênior da Profa. Dra. Maria Waldenez de Oliveira foi homologada por 22 

unanimidade. 23 

2.1.2 – Adesão ao Programa de Serviço voluntário da servidora aposentada Sra. Maria do Céu Ramos de 24 

Andrade, junto à Coordenação do   curso de Bacharelado em Educação Física da UFSCar. Proc. nº 2382/2018-25 

81 26 

A adesão ao Programa de Serviço Voluntário da Sra. Maria do Céu R. de Andrade foi homologada por 27 

unanimidade. 28 
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2.1.3 -  Solicitações encaminhadas  pelos departamentos abaixo relacionados para  aquisição de material 29 

permanente  junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de projetos, conforme Resolução 30 

ConsUni nº 844/2016: 31 

a) Departamento de Química: 6 carros/mesa hidráulico pantográfica 300 kg , 1 geladeira frost free.  Valor 32 

total  estimado: R$ 11.086,00. OF. DQ nº 082/2018; 33 

b) Departamento de Ciências Ambientais de Sorocaba: 1 estufa de esterilização, 1 microscópio 34 

estereoscópico, 2 ar-condicionado, 1 GPSMAP 64 portátil, 10 balizas topográfica, 1 notebook. Valor total 35 

estimado: R$ 34.521,90. OF. DCA-So nº 37/2018; 36 

c) Departamento de Ciências Humanas e Educação de Sorocaba: 1 notebook, 1 case para transporte de 37 

equipamentos de áudio e vídeo. Valor total estimado: R$ 4.059, 68. OF. DCHE-So nº 33/2018. 38 

d) Pró-Reitoria de Extensão: câmeras de monitoramento, 1 Switch de informática, 1 unidade controladora 39 

de câmeras de monitoramento. Valor total estimado: R$ 8.120,00. OF. ProEx nº 87/2018. 40 

As solicitações encaminhadas pelos departamentos relacionados de a a d foram homologadas por 41 

unanimidade. 42 

2.2 – Análise da solicitação de alteração do nome da Unidade de Simulação da Prática Profissional em Saúde 43 

(USPPS), para Unidade de Simulação em Saúde (USS). OF. SPDI nº 14/2018. 44 

A solicitação foi analisada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimentos Institucionais (SPDI) e está 45 

de acordo com as normas internas. A solicitação de alteração do nome da USPPS para Unidade de Simulação 46 

em Saúde (USS), foi aprovada por unanimidade. 47 

2.3 – Análise da proposta de regulamento das viagens didáticas dos cursos de graduação da UFSCar. Proc. nº 48 

85/2018-00. 49 

A pedido da Presidência o Prof. Dr. Ademir Caldeira, Pró-Reitor de Graduação fez um breve relato sobre a 50 

proposta. Disse que o regulamento visa estabelecer normas internas para realização das viagens didáticas 51 

descritas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da UFSCar e também aquelas constantes nas 52 

diretrizes curriculares dos cursos. As viagens são didáticas quando supervisionadas por docentes da UFSCar 53 

que necessitam de deslocamento dos alunos para ambiente externo à universidade. O regulamento foi 54 

elaborado por uma comissão com membros indicados pelos diretores de centro e alguns representantes 55 

administrativos. Não havia na universidade uma norma que permitisse aos professores oferecer nos planos 56 

de ensino a possibilidade de levar os alunos para um trabalho de campo.  A Profa. Dra. Sheyla Serra, diretora 57 

do CCET parabenizou a equipe responsável pelo regulamento e destacou que a demanda é grande por parte 58 

da comunidade. No formulário da descrição da atividade, anexo ao regulamento, sugeriu que seja melhor 59 

detalhado, além da data de ida e de volta, prever o deslocamento interno. O Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-60 

Reitor de Administração destacou a importância deste regulamento, porque a ProAd poderá alocar um 61 
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recurso no início de cada ano, quando da aprovação do orçamento e a ProGrad ficará responsável em atender 62 

as demandas dos cursos. A Presidência sugeriu aprovar o regulamento e  encaminhar para a ProGrad que 63 

fica responsável pela adequação conforme as novas demandas que vão sendo encaminhadas pelos cursos.  64 

Em regime de votação, o CoAd aprovou por unanimidade o Regulamento das viagens didáticas dos cursos de 65 

graduação da UFSCar.  66 

2.4 – Análise da solicitação de mudança de regime de trabalho de TP-20 para DE da Profa. Dra. Cristiane  67 

Bueno, do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar . Proc. nº 2323/2018-11 68 

A presidência esclareceu que o processo passou por todos os trâmites exigidos. A Profa. Dra. Sheyla Serra, 69 

diretora do CCET fez um breve relato acerca da vaga de DE. A vaga era de uma professora do DECiv que pediu 70 

transferência para outra instituição federal. A professora entrou na UFSCar como DE e logo no início da sua 71 

carreira solicitou a mudança para TP-20 e em 2006, quando pediu transferência,o departamento solicitou a 72 

ProGPe que aproveitasse um concurso já realizado de DE para aquela vaga. Em função do panorama de 73 

discussão que estavam naquela época, das solicitações do CCBS e do CECH a ProGPe não aprovou a 74 

solicitação e o DECiv fez um novo concurso para TP-20 e a professora que passou em 1º lugar no concurso é 75 

a mesma que passou em 2º no concurso para DE vigente a época, no caso a Profa. Cristiane Bueno,  que já 76 

está há dois anos na instituição e já desempenhou várias funções que a habilitam para esta mudança.  O 77 

CoC/CCET e o CoPq aprovaram a solicitação. A Profa. Dra. Ana Beatriz, diretora do CCBS  disse ser favorável 78 

ao pedido, estão num momento obscuro  de não saber o que vai acontecer com o ensino superior; quanto 79 

aos encaminhamentos fez duas observações, a primeira de que a aprovação do CoPq foi ad referendum e há 80 

um acordo do próprio CoPq para que este tipo de  aprovação não ocorresse ad referendum, foi uma 81 

solicitação do Pró-Reitor de Pesquisa em 2016 e a outra observação é que ficou muito satisfeita com a 82 

agilidade do trâmite deste processo, gostaria de pedir que todos os processos deste tipo fosse assim. A 83 

Presidência esclareceu que não farão uso de vaga do banco. Em regime de votação a solicitação de mudança 84 

de regime de trabalho de TP-20 para DE da Profa. Cristiane Bueno foi aprovada com 24 votos favoráveis e 1 85 

abstenção. 86 

2.5 – Indicação de representante docente (suplente) do CoAd para o Conselho Deliberativo da FAI. 87 

O Prof. José Paliari indicou o Prof. Dr. Cleiton Libardi como representante suplente junto ao Conselho 88 

Deliberativo da FAI. O CoAd aprovou por unanimidade a indicação.  89 

2.6 - Autorização para criação da Unidade Gestora Executora da Secretaria Geral de Informática. 90 

O Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração disse que agora, as Unidades Gestoras criadas em 91 

Dezembro/2017 no CoAd, estão na fase de implantação, que consiste em estruturar  cada unidade em termos 92 

de pessoas que vão atuar, essencialmente precisam de pelo menos 4 pessoas em cada UGE, normalmente 93 

duas são gestores, no caso dos Centros o diretor e o vice e mais dois TA´s para atuar nas funções de execução 94 

financeira. Inicialmente optaram por iniciar por Sorocaba, porque já há uma estrutura centralizada de 95 
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administração e irão trabalhar em parcerias com as SAF; foram feitas algumas realocações de pessoas, porém 96 

devido a paralisação ocorrida lá deverão retornar agora no segundo semestre. A SIn é uma unidade 97 

administrativa com atribuição em todos os campi, não possuí prerrogativa de ordenação de despesas, tendo 98 

todas as suas demandas processadas pela ProAD, porém há situações que exigem um pronto atendimento 99 

de modo que o trâmite regular pela ProAd não é conveniente. A SIn possui requisitos singulares em relação 100 

a necessidade de disponibilidade para execução de despesas e essas singularidades poderiam ser melhor 101 

atendidas caso a SIn fosse classificada como Unidade Gestora, com a prerrogativa de ordenar suas despesas, 102 

além de contribuir com o próprio processo de consolidação da implantação das UGES conduzido pela ProAd.  103 

Quando da criação das unidades gestoras, a SIn já era uma ideia eventualmente de ser uma unidade gestora, 104 

estão fazendo isso agora porque a implantação da unidade gestora envolve toda uma logística de 105 

reformatação de processos, de suportes de TI e a SIn está bem posicionada para isso. Em regime de votação 106 

o CoAd aprovou por unanimidade a criação da Unidade Gestora Executora da SIn. 107 

3 – EXPEDIENTE 108 

3.1 – Comunicações da Presidência 109 

- ANDIFES.: Ocorreu no dia 27/07 mudança da diretoria da Presidência da Andifes, houve uma única chapa e 110 

houve consenso na votação. Todos os 63 Reitores estão num movimento integrativo para que possam estar 111 

superando os desafios com os outros órgãos superiores a qual as universidades estão ligadas.  112 

- Participou com os reitores do estado de SP, das universidades estaduais, alguns institutos e do ITA na 113 

elaboração de um texto para ser entregue aos candidatos a governadores pelo estado e aos candidatos a 114 

Presidente da República. O texto está sendo filtrado no sentido de mostrar uma manifestação porque grande 115 

parte da ciência,  tecnologia e formação de pessoas vem do estado de SP, e é este estado que tem fortalecido 116 

muito todas as posições do Brasil, por isso não podem se calar.  117 

- Foi aprovado recentemente para o campus São Carlos o Projeto de Eficiência Energética que consiste na 118 

troca de 2464 luminárias externas por lâmpadas de LED e a construção de uma usina fotovoltaica de 2,2 KWp 119 

que será usada para fins didáticos. Em Araras o projeto é de R$ 1,3 milhões, em Sorocaba serão substituídas 120 

7433 lâmpadas fluorescentes por LED e construção de uma usina fotovoltaica de 12,6 KWp. No Hospital 121 

Universitário (HU) também há um projeto para troca de 1295 lâmpadas fluorescentes por LED. Agradeceu o 122 

vice-reitor, Prof. Dr. Walter Libardi que está à frente dos projetos.   123 

- HU.   Aconteceu no dia 1º de agosto, no Hospital  Universitário Dr. Horácio Carlos Panepucci (HU) da UFSCar, 124 

a apresentação do  projeto arquitetônico para a implantação da Unidade de Ensino e Pesquisa do HU.O 125 

projeto, apresentado pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital, pretende criar um centro de 126 

desenvolvimento científico e está baseado nas necessidades que vêm surgindo durante as atividades de 127 

ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo HU. O objetivo da iniciativa também é estimular as residências 128 

médica e multiprofissional em Saúde, os programas de pós-graduação (mestrado acadêmico, profissional e 129 
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doutorado), cursos de aperfeiçoamento e de especialização profissional e, principalmente, a pesquisa. O 130 

projeto de construção do prédio e a aquisição dos equipamentos estão orçados em R$ 10 milhões. O projeto 131 

será apresentado aos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Educação e também 132 

às agências de fomento. A nossa intenção é que São Carlos se torne um polo de tecnologia voltado para a 133 

saúde. Disse ainda que a implantação dessa Unidade de Ensino e Pesquisa significa a expansão da área da 134 

Saúde.  135 

3.2 – Comunicações dos  Membros 136 

Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração:  137 

- Nas próximas semanas a ProAd em conjunto com a SIn irá organizar dois eventos de treinamento e 138 

capacitação com TA´s e gestores, um deles ligado ao SEI, porque vão começar a expandir o uso do SEI para 139 

as unidades, um outro relacionado com compras que envolve uma série de procedimentos que estão 140 

mudando para viabilizar compras sobretudo de itens pequenos, de baixo valor.  141 

- Impressoras: as impressoras locadas já foram distribuídas em sua maioria e a ideia é chamar os diretores 142 

de centro e chefes de departamentos para explicar de fato qual é a política de locação dos equipamentos, os 143 

recursos e tudo mais, estarão convocando nas próximas semanas.  144 

Prof. Dr. Itamar Lorenzetti, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas:  145 

- Já estão recebendo os novos servidores e no dia 14 p.f., a ProGPe estará oferecendo um mini curso 146 

presencial  para os novos servidores docentes e técnico-administrativos,  para explicar o funcionamento do 147 

trâmite, folha de frequência, etc. O mini curso será ministrado nas dependências da ProGPE.  148 

Prof. Dr. Ademir Caldeira, Pró-Reitor de Graduação: 149 

- Há um grupo de trabalho já bastante avançado de pedagogia universitária que está sendo coordenado pelo 150 

Prof. Fernando do CECH, que está fazendo um levantamento visando criar  uma política de formação de 151 

professores, até o final deste ano talvez já tenham um documento mais elaborado para apresentar.  Outro 152 

trabalho que está sendo desenvolvido é uma capacitação para coordenadores, trabalho este que envolve a 153 

questão de formação de professores, a parte da divisão acadêmica, de ingresso e de acompanhamento de 154 

aluno e uma boa parte deste trabalho já está pronta e até o final do ano esperam ter condições de oferecer 155 

capacitação aos professores que tem interesse em ser coordenadores de curso.  156 

 Prof. Dr. Ronaldo Faria, Pró-Reitor de Pesquisa Adjunto 157 

-  A FINEP lançou no mês de Julho quatro chamadas públicas a saber: CT-Infra 01/2018 – Complementação 158 

de obras; CT-Infra 02/2018 – Novos campi, somente o campus Lagoa do Sino se encaixa  e poderão submeter 159 

um projeto de R$ 2 milhões; CT-Infra 03/2018 – Manutenção preventiva de equipamentos e manutenção de 160 

infraestrutura de biotérios e de coleções biológicas de microorganismos; CT-Infra 04/2018 – Temática, que 161 

irá selecionar propostas para apoio a projetos institucionais de infraestrutura  científica que contemplem 162 

pelo menos linhas temáticas de biotecnologia, engenharias, ciências sociais e nanotecnologia. Todas as 163 

chamadas tem prazo muito curto, fez  uma reunião com os diretores de centro para definir a melhor forma 164 

de atender as chamadas. Duas diferentes chamadas estão bem encaminhadas, a chamada CT-Infra 01  165 
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submeteram três obras: Botânica, Matemática e Genética. As outras duas chamadas, CT-Infra 3 e 4 estão 166 

bem encaminhadas, são cinco linhas.  Todas as informações estão no site da ProPq e se colocou à disposição 167 

para qualquer informação extra.  168 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores conselheiros, 169 

declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Adriane C. de Oliveira Garcia, na qualidade de 170 

secretária, redigi a presente ata que assino, _____________________________ após ser assinada pela 171 

Presidência e demais membros presentes.  172 

Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann             Prof. Dr. Ademir D. Caldeira           Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr. 173 

Prof. Dr. Ronaldo C. Faria            Profa. Dra. Audrey Borghi E Silva           Prof. Dr. Márcio M. Fernandes 174 

Sra. Francy Mary A. Back                Prof. Dr. Itamar Ap. Lorenzon           Profa. Dra. Maria Iolanda Monteiro 175 

Prof. Dr. Cleiton A. Libardi             Prof. Dr. Mariano E. Moreno            Prof. Dr. José E. Marques Baioni        176 

Sr. Sérgio Ricardo P. Nunes             Sr. Rogério José H. Mello Ribeiro        Sr. Erick Lázaro Melo 177 

Sra. Maria Estela A. P. Canevarolo          Profa. Dra. Sheyla Mara B. Serra           Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira 178 

Profa. Dra. Maria de J. Dutra Reis          Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara           Profa. Dra. Ana L. Brandl  179 

Prof. Dr. André C. dos Santos          Prof. Dr. Danilo Rolim D. de Aguiar         Prof. Dr. Marcos Arduim            180 

Prof. Dr. Francisco A. de M. Prata Gaspar       Profa. Dra. Patrícia M. da Conceição            Sra. Claudete Schiabel            181 


