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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA

3
4

Data e horário: 04/10/2019 – 8:30h - Auditório I da Biblioteca Comunitária

5

Presidência: Profa. Dra. Wanda aparecida Machado Hoffmann

6

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia

7

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.

8

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

9

Profa. Dra. Mariana Luz Pessoa de Barros e Prof. Dr. Helder Vinicius A. Galetti, efetivo e suplente

10

respectivamente, indicados pelo Conselho de Graduação. Prof. Dr. Antonio José Gonçalves da

11

Cruz, como membro efetivo indicado pelo Conselho de Pós-Graduação.

12

1 – APRECIAÇÃO DE ATAS

13

Foram aprovadas com 1 abstenção as atas da 49ª e 51ª reuniões ordinárias do CoAd de

14

29/03/2019 e 23/08/2019, respectivamente.

15

2- ORDEM DO DIA

16

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

17

2.1.1 - Adesão ao Programa de Professor Sênior:

18

a) Prof. Dr. Edgar Dutra Zanotto junto ao Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar.

19

Proc. nº 1708/2019-34

20

b) Profa. Dra. Georgina Carolina de O. Faneco Maniakas junto ao Departamento de Psicologia e

21

ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar. Proc. nº 2632/2019-64.

22

c) Profa. Dra. Claudia Maria Simões Martinez, junto ao Departamento de Terapia Ocupacional e

23

aos Programas de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional e Educação Especial. Proc. nº

24

2596/2019-39.

25

As adesões ao Programa de Professor Sênior, de a a c, foram homologadas por unanimidade.

26

2.1.2 – Adesão do Programa de Serviço Voluntário de Felipe Cassaro Vechin junto ao Laboratório

27

Musculab do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar. Proc. nº

28

2588/2019-92.

29

A adesão ao Programa de Serviço Voluntário de Felipe Cassaro Vechin foi homologada por

30

unanimidade.
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31

2.1.3 – Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) intitulado “Divulgação das linhas de

32

pesquisa do Departamento e da Pós-Graduação

33

Departamento de Sociologia da UFSCar. Proc. nº 2123/2019-31.

34

O ProDIn do Departamento de Sociologia foi homologado por unanimidade.

35

2.1.4 – Solicitação encaminhada pelo Departamento de Química para aquisição de material

36

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

37

conforme Resolução ConsUni nº 844/2016: 1 titulador Karl Fischer Coulométrico, 1 purificador

38

de água. Valor estimado: R$ 32.819,00.

39

A solicitação encaminhada pelo Departamento de Química para aquisição de material

40

permanente foi homologada por unanimidade.

41

2.2 – Análise de solicitação de adesão ao Programa de Professor Sênior da Profa. Dra. Josette

42

Maria Alves de Souza Monzani, junto ao Departamento de Artes e Comunicação. Proc. nº

43

807/2019-07.

44

A solicitação de adesão ao Programa de Professor Sênior da Profa. Dra. Josette Maria Alves de

45

S. Monzani foi aprovada por unanimidade.

46

2.3 – Análise do relatório final do ProDIn denominado “ Apoio à Gestão das Atividades de

47

Extensão da UFSCar em 2016” da Pró-Reitoria de Extensão. Proc. nº 1670/2016-57.

48

Por solicitação da Presidência o Prof. Dr. Leandro Faria, Secretário da SPDI, disse ser este o

49

primeiro relatório de ProDIn que está passando pelo CoAd. O relatório foi aprovado pelo

50

Conselho de Extensão, foi analisado pela SPDI e os compromissos estabelecidos pela ProEx

51

foram cumpridos, as metas foram atingidas e os recursos não utilizados foram realocados em

52

projetos especiais da ProEx. Não havendo manifestações, em regime de votação o CoAd

53

aprovou, com duas abstenções o relatório final do ProDIn da Pró-Reitoria de Extensão.

54

2.4 – Análise da proposta de alteração na estrutura organizacional das Pró-Reitorias:

55

a) - de Gestão de Pessoas (ProGPe). Of. Nº 9/2019- SPDI; (SEI 23112.100761/2019-17).

56

b) - de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE). Parecer SPDI nº 003/2019.

57

c) - de Administração (ProAd). Parecer SPDI 2/109; Arquivo ProAd (SEI 23112.100702/2019-49)

58

O Prof. Dr. Prof. Leandro Faria, Secretário da SPDI disse que alguns ajustes na estrutura

59

organizacional foram necessários para atender orientações recentes de equipe do Ministério da

60

Economia no que diz respeito ao Sistema de Informações Organizacionais - SIORG e legislação
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e incentivo à produção científica “ do

61

correspondente. As Pró-Reitorias Adjuntas serão extintas, e os servidores afetos a esse cargo

62

ficarão vinculados diretamente à Pró-Reitoria. Da estrutura organizacional da ProGPe será

63

extinta a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Adjunta e da Assessoria Multicampi de Gestão de

64

Pessoas. Da ProAd serão extintas a Pró-Reitoria Adjunta de Administração Multicampi e a

65

Assessoria da ProAd, com realocação de cargos e funções diretamente à ProAd; da ProAd ainda,

66

será alterada a denominação da Secretaria Executiva da ProAd para Secretaria de Apoio da

67

ProAd. Na ProACE haverá as seguintes mudanças na estrutura organizacional: I) Alterar o nome

68

das seguintes unidades: a) - do Serviço de Apoio à ProACE para Coordenadoria de Apoio à

69

ProACE; b) - da Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis do campus Lagoa do Sino para

70

Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis-LS; c) - da Secretaria Executiva da Pró-

71

Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis para Secretaria da Pró-Reitoria de Assuntos

72

Comunitários e Estudantis; II) Extinguir as seguintes unidades: a) - Divisão de Saúde e Esportes

73

e atribuir as funções desta Divisão diretamente à ProACE; b) - Seção de Assuntos Comunitários

74

e Estudantis do campus Sorocaba e atribuir as funções ao Departamento de Assuntos

75

Comunitários e Estudantis do campus Sorocaba; c) - do Serviço de Apoio Administrativo ao

76

Usuário e atribuir as funções deste Serviço ao Departamento de Atenção à Saúde. d) - o Serviço

77

de Atendimento à Saúde campus Lagoa do Sino e atribuir as funções ao Departamento de

78

Assuntos Comunitários e Estudantis do campus Lagoa do Sino. Não havendo manifestações, em

79

regime de votação o CoAd aprovou, com 4 abstenções a alteração na estrutura organizacional

80

das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas, de Administração e de Assuntos Comunitários e

81

Estudantis.

82

2.5 – Extinção das Pró-Reitorias Adjuntas. Parecer SPDI 3/2019. (SEI 23112.103985/2019-81)

83

Conforme relatado no assunto 2.4, serão extintas do atual do atual organograma das Pró-

84

Reitorias de Extensão, de Pós-Graduação, de Graduação e de Pesquisa as respectivas Pró-

85

Reitorias Adjuntas e vincular as funções e atribuições das Pró-Reitorias Adjuntas às respectivas

86

Pró-Reitorias de Extensão, de Pós-Graduação, de Graduação e de Pesquisa. Não havendo

87

manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou, com 4 abstenções a extinção das Pró-

88

Reitorias Adjuntas de Extensão, de Pós-Graduação, de Graduação e de Pesquisa.

89

2.6 – Extinção das Assessorias da Reitoria. Parecer SPDI 4/2019. (SEI 23112.104013/2019-11).

90

O Prof. Dr. Leandro Faria, secretário da SPDI disse que seguindo a mesma legislação, as

91

Assessorias serão extintas e deixarão de ter unidades próprias e ficarão realocadas na unidade

92

organizacional Reitoria. Serão extintas do organograma da UFSCar as seguintes Assessorias: I -

93

Assessoria da Reitoria para Projetos Institucionais (AsPi);II - Assessoria Técnica para Assuntos de
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94

TV e Vídeo (AsTV); III - Assessoria de Comunicação (AsC); IV - Assessoria da Direção para

95

Articulação Institucional (AsDAI-LS). Vincular as funções e atribuições das Assessorias extintas

96

diretamente à Reitoria da UFSCar. Não havendo manifestações, em regime de votação o CoAd

97

aprovou, com 4 abstenções a extinção das Assessorias da Reitoria.

98

2.7 – Plano Diretor Físico e Ambiental do campus Lagoa do Sino.

99

O Diretor do EDF Prof. Dr. José da C. Marques Neto fez uma introdução sobre o Plano Diretor

100

dizendo que o mesmo vem sendo discutido há dois anos tendo como base um trabalho feito

101

por uma empresa contratada entre 2012 e 2013 e que tinha como objetivo a ocupação

102

acadêmica do campus na sua plenitude. Em reuniões com o pessoal do campus detectou se a

103

necessidade de uma primeira expansão acadêmica e que esta ocorreria de médio a longo prazo,

104

foi feita então uma releitura do plano avaliando as dimensões ambientais da própria fazenda

105

produtiva que no primeiro plano não havia sido considerada e também avaliando a questão da

106

parte de expansão acadêmica porque parte dos cursos demandam muito áreas de laboratórios

107

experimentais em campo, então essas áreas foram definidas também para utilização de

108

laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. O estudo que foi feito refere-se ao ZAU -

109

Zoneamento Ambiental Urbano, ou seja não é ainda a descrição do plano diretor. Em seguida

110

passou a palavra à Arquiteta Patrícia Gaion que disse estar acompanhando o trabalho desde o

111

início e fez a revisão baseada em muitas reuniões com os professores, sempre tentando atender

112

as intenções do campus Lagoa do Sino. Continuando com as propostas de conceito essencial, o

113

Plano Diretor tem como objetivos: - Legalização da área ambiental; - Disciplinar o uso e ocupação

114

do espaço físico, importante porque mostra os locais possíveis para se construir, -

115

Sustentabilidade, Acessibilidade e Mobilidade. A lei ambiental exige 20% de área de preservação

116

permanente e no campus, as áreas alagáveis, que são muitas, foram consideradas como área

117

de reserva legal. As demandas na área acadêmica representam tudo o que precisa ser feito,

118

construções de edificações, viário e infraestrutura, áreas de plantio experimental e acadêmico.

119

A demanda de cultivo, que é toda a parte administrativa do campus, envolve as áreas produtivas

120

que são divididas em sequeiro e as irrigadas, que são os pivôs e toda a área administrativa,

121

maquinários e cílios. Neste sentido conseguiram fazer “manchas” que chamam de zonas: - ZPP

122

zona de preservação permanente que seria toda a área ambiental, os ZCU1 que é a zona de

123

cultivo 1 sequeiro, o ZCU2 que é a zona de cultivo irrigada, ZACE que é a zona acadêmica de

124

experimentação que envolve toda a área para pesquisa e para os cursos, o ZAC que é a zona

125

acadêmica, onde estão os edifícios, laboratórios, o ZCO que é zona comunitária que envolve

126

toda a área comum, os ZAD que seria a zona administrativa da fazenda , os ZSE que é zona de

127

serviço da fazenda e o ZPH que é a zona de patrimônio histórico, a intenção é preservar a sede
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128

da fazenda como marco histórico, transformar o espaço atualmente ocupado pela

129

Administração em Museu, um espaço cultural e preservar também o gramado que há em frente.

130

As zonas de cultivo representam 21,81% (ZCU1) e 27,92% (ZCU2), a zona acadêmica de

131

experimentação 7,63% (ZACE), a Zona Urbana, sem área construída, 5,58, e as áreas verdes que

132

não estão incluídas na área de reserva, as represas, as vias projetadas que já estão construídas

133

somam o valor final de 9,74%. A Profa. Dra. Giulianna Carmassi, diretora do Centro de Ciências

134

da Natureza, disse que no dia 01/10 a equipe do EDF e da SGAS estiveram no campus para

135

apresentar o documento, primeiramente para a direção e posteriormente para toda a

136

comunidade, e nessa apresentação a comunidade entendeu que as solicitações que vinham

137

sendo pontuadas foram atendidas de acordo com as necessidades do campus, incluindo as

138

atividades acadêmicas, foi consenso que o plano atende ao campus. A Profa. Dra. Marilde

139

Santos solicitou ao Prof. Neto um esclarecimento sobre essa questão de não estarem aprovando

140

realmente um plano diretor mas apenas as ZAU´s e se existe algum cronograma para aprovação

141

do plano diretor. O diretor do EDF explicou que o desenvolvimento das partes descritivas dos

142

planos diretores leva um tempo bem maior e são discussões que podem mudar os rumos não

143

só da parte de construções mas de toda a urbanização dos campus , são coeficientes, indicadores

144

que precisam ser criados segundo uma lógica que seria melhor para o crescimento do campus.

145

Quando foi realizado o primeiro esboço do que seria um plano diretor para o campus, inclusive

146

tendo sido discutido em conselho superior, só que não aconteceu sua aprovação final por conta

147

de um entendimento de que justamente essa descrição, do que seriam as possibilidades de

148

crescimento, não foram muito bem ajustadas e hoje teriam que partir quase do zero para fazer

149

esse plano descritivo com indicadores. Entende que plano diretor são as diretrizes gerais e isso

150

pode e deve ser feito. Não há um cronograma no momento. Encerradas as manifestações em

151

regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade o mapa do Zoneamento Ambiental Urbano

152

(ZAU) do campus Lagoa do Sino da UFSCar. A Presidência agradeceu toda a equipe envolvida no

153

trabalho.

154

3 – EXPEDIENTE

155

3.1 – Comunicações da Presidência

156

A Presidência deu os seguintes informes:

157

- Sessão junto a bancada paulista. Esteve no dia 1º de outubro, na Câmara dos Deputados para

158

reivindicar recursos junto aos Deputados Federais da bancada paulista. A sessão também contou

159

com os Reitores da UNIFESP, UFABC e IFSP. O resultado da aplicação de emendas parlamentares

160

da bancada paulista será divulgado até o dia 24/10. A expectativa é que a UFSCar, UFABC,

161

UNIFESP e IFSP obtenham recursos para manutenção e fortalecimento das Instituições, bem
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162

como avanço da ciência e tecnologia no Brasil. No ano passado conseguiram emenda no valor

163

de R$ 10 milhões, R$ 7,8 milhões após os cortes, que será usado para a construção do novo

164

prédio da Anatomia.

165

- Reformas. A demanda de reformas é enorme e dentro do possível conseguiram concluir

166

algumas reformas, entre elas a da Unidade de Atendimento à Criança – UAC, do Auditório Bento

167

Prado, da ProACE (troca do telhado, pintura interna e externa e reurbanização do entorno), no

168

Teatro Florestan

169

Bibliotecas, de

170

apartamentos em situação caótica, expectativa é reformar aos poucos os apartamentos.

171

- Orçamento para Investimento: A UFSCar recebeu aproximadamente R$ 2 milhões, sendo que

172

1 milhão foi transferido para o RU. Deste total receberam até o momento 20%. Orçamento de

173

Custeio: A UFSCar recebeu até o momento 80% do orçamento previsto, dos 30% que foi

174

contingenciado no início do ano, recebeu 10% e esperam receber os 20% restante até o final

175

deste ano. Mesmo o MEC liberando 100% do custeio ainda não seria suficiente para as

176

demandas de funcionamento da universidade.

177

- Implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência – SISREF. Trata-se de uma

178

questão administrativa e a UFSCar só não foi mais pressionada porque fez uma interlocução e

179

argumentou junto ao Ministério Público que não havia pessoal suficiente e nem recursos para

180

implantação do ponto eletrônico. Muitas das universidades já têm o ponto eletrônico sem

181

utilizar o SISREF.

182

- Prof. Itamar Lorenzon, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, com relação ao SISREF, deixou claro

183

que o ponto já existe de forma manuscrita, só estão mudando a forma de registrar que será o

184

ponto digital, mas ainda não está disponibilizado; haverá treinamento para os servidores da

185

ProGPe e para as chefias. O link dos manuais já está disponível e irá disponibilizar e-mail para

186

responder todas as dúvidas.

187

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

188

- Situação financeira. Nos últimos meses o governo tem liberado parcelas do orçamento abaixo

189

do proporcional mensal o que tem prejudicado o pagamento das contas. A Administração tem

190

dado prioridade ao pagamento de bolsas assistenciais, estagiários, RU e algumas contas

191

menores. A expectativa é que no início de novembro, com a liberação de mais recursos, a

192

situação melhore um pouco, mas ainda assim é bastante delicada.

193

- SEI.

194

treinamento, a implantação foi gradual e de maneira geral tem sido bem sucedido e vai se

195

aprofundar. A tendência é que até março todos os processos físicos estarão digitalizados no SEI,

196

será um ganho para toda a universidade. Agradeceu a todos pelo empenho.

Fernandes (troca de lâmpadas), do Auditório da Reitoria, da SIn, das
algumas unidades acadêmicas e da Moradia, que estava com alguns

Foi implantado totalmente na UFSCar, mais de 1.000 servidores participaram do
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197

- Sra. Silmara Capovilla: com relação ao ponto eletrônico, entendia que havia um acordo de que

198

a implantação seria discutida com a categoria dos TA´s que é a maior impactada com a medida;

199

a categoria foi desrespeitada porque ficaram sabendo da implantação do ponto eletrônico por

200

meio de portaria publicada pela Reitora. Este assunto não foi ponto de pauta deste CoAd sendo

201

que há representação de TA´s e o SINTUFSCar, que representa a categoria não foi procurado

202

para debater o assunto. Entende que gestão participativa deveria ser para todas as pessoas que

203

se interessam em participar da gestão de uma unidade, de uma instituição pública. Pediu que

204

fosse registrado em ata: “ sou servidora pública federal, passei em concurso como todos os

205

meus amigos aqui que estudaram e que se dedicam até hoje para a universidade, em toda

206

profissão existem péssimos profissionais mas a grande maioria dos técnico administrativos da

207

universidade veste a camisa e queremos respeito”. A categoria quer saber como vai ser a

208

implantação do SISREF, como isso vai impactar na vida profissional de cada um. Como

209

representante dos TA´s quer ser ouvida, e quer garantia de que a conversa ainda vai ser uma

210

meta de toda a gestão, qualquer que seja desta universidade. A Presidência esclareceu que em

211

2017 fez reuniões com o sindicato mensalmente e na época do acordão, o ponto eletrônico foi

212

discutido e que a administração iria retardar a implantação até quando fosse possível tanto que

213

durante o ano de 2018 tentou interlocução com o MEC no sentido de mostrar que a UFSCar não

214

tinha infraestrutura e agora em 2019, a UFSCar foi uma das últimas a implantar o ponto

215

eletrônico. Por este motivo foi chamada várias vezes no Ministério Público e levou pacotes de

216

frequência dos TA´s, justificando que o ponto já existe na UFSCar. Entende a grande

217

preocupação dos servidores, na UFSCar é 1 professor por 0,8 TA, realmente os servidores estão

218

num esforço muito grande. Prof. Itamar Lorenzon disse que mais de 400 mil servidores federais

219

já utilizam o SISREF, o horário oficial da UFSCar é das 7 às 23h, ou seja o servidor vai continuar a

220

fazer o que já faz, a única mudança é que será um sistema eletrônico, outra vantagem é que

221

haverá um banco de horas, se houver alguma situação diferente será resolvida na ProGPE.

222

- Profa. Maria da Graça, diretora do CCBS, disse estar preocupada com alguns prédios do CCBS,

223

com a parte elétrica, precisa ser feita uma investigação aprofundada nos prédios. O Sr. Erick

224

Mello, Secretário da SIn disse ter realizado no ano passado um estudo das condições das cabines

225

do campus e há algumas situações alarmantes, está organizando uma força tarefa para tentar

226

sanar os vícios encontrados em infraestrutura, isso engloba área sul e área norte. Com relação

227

à colocação da Profa Maria da Graça, realmente tem ocorrido queima de equipamentos, de

228

switch nos departamentos por conta de problemas elétricos, esse diagnóstico já nos deu

229

horizonte dos principais pontos do campus, de como está a situação.

230

- Com relação à manifestação da Profa. Dra. Maria da Graça, o Prof. Dr. Claudionor Nascimento

231

colocou o Departamento de Engenharia Elétrica à disposição da Reitoria e demais unidades da
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232

UFSCar, para análise e discussão da qualidade de energia e eficiência energética. A Presidência

233

agradeceu o Prof. Claudionor por colocar o Departamento de Engenharia Elétrica à disposição

234

da Universidade.

235

- Prof. Dr. Luiz Fernando Paulillo, diretor do CCET: Apenas contribuindo com a proposta do Prof.

236

Claudionor propôs aproveitar também os programas PET da Engenharia Elétrica como de outros

237

departamentos e também as empresas juniores, seria um momento interessante para os alunos

238

que adoram a UFSCar, poder ajudar.

239

- Prof. Dr. Ademir Caldeira, Pró-Reitor de Graduação. Informou que aconteceu nos dias 02 e

240

03/10 a Universidade Aberta, que tem como objetivo divulgar junto aos estudantes do ensino

241

médio as atividades realizadas na UFSCar, buscando aumentar o interesse desses jovens pelo

242

conhecimento pela ciência, pelas profissões e pela continuidade de seus estudos.

243

Aproximadamente 10 mil alunos passaram pela Universidade Aberta. Agradeceu a ProAd por ter

244

financiado totalmente o evento, que nos últimos anos teve apoio do Banco do Brasil, o que não

245

ocorreu este ano. Além deste evento a ProAd está bancando mais dois eventos da ProGrad este

246

mês, - o Seminário de Graduação que acontecerá nos dias 21 e 22/10 e também o Seminário

247

para formação de professores da educação básica. A ProAd, nestes momentos difíceis de

248

questão orçamentária, não tem medido esforços para manter a graduação com a qualidade de

249

sempre.

250

- Profa. Dra. Ana Cristina J. da Cruz, vice-diretora do CECH: solicitou a abertura para discussão

251

sobre protocolo de segurança, relatou um fato ocorrido na sua sala, quando o ventilador de teto

252

se desprendeu e caiu. Solicitou ainda abertura de um processo para discussão sobre onde

253

investir os recursos.

254

- Prof. Dr. João Batista, Pró-Reitor de Pesquisa informou que de 21 a 27 de outubro acontecerá

255

a Semana de Ciência e Tecnologia a nível nacional e haverá atividades relacionadas ao tema

256

ciência e tecnologia. Na UFSCar as atividades acontecerão na área norte, no entorno da BCO,

257

serão várias atividades entre elas o evento da AUGM, de 23 a 25/10; dia 23 haverá o dia C da

258

Ciência, evento realizado em colaboração com a Prefeitura Municipal de São Carlos. Entre os

259

dias 21 e 23/10 circulará pela cidade o ônibus da Ciência, que contará com a presença de

260

monitores, professores e técnico-administrativos da UFSCar, os quais apresentarão pesquisas e

261

experimentos aos passageiros; No dia 25 acontecerá o Workshop de grupos de pesquisa. No dia

262

27 acontecerá o Circo de Ciência na Praça XV. A grande reclamação é a não participação dos

263

docentes no evento, esperavam uma média de 400 painéis, porém se inscreveram apenas 40.

264

- Sra. Maria Estela Canevarolo, Secretaria da SeRInter : AUGM, de 23 a 25/10 acontecerá a XXVII

265

jornada de jovens pesquisadores da AUGM – Associação Universidades Grupo Montevidéu onde

266

se tem 39 universidades que trabalham em rede de 6 países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
8

267

Paraguai e Uruguai. Terão cerca de 602 trabalhos que serão apresentados na forma oral e

268

pôster, e além dos alunos terão cerca de 150 docentes que virão das universidades, esses

269

docentes estão dentro de 30 eixos temáticos que a AUGM trabalha. Dúvidas e informações

270

podem ser esclarecidas no site jornadasaugm.faiufscar.com. O evento faz parte dos 50 anos da

271

UFSCar.

272

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

273

conselheiros, declarando encerrada a presente reunião e desejando a todos um feliz natal e um

274

ano novo com muita paz, saúde e motivação e eu, Adriane C. de Oliveira Garcia, na qualidade

275

de secretária, redigi a presente ata que assino, _____________________________ após ser

276

assinada pela Presidência e demais membros presentes.

277

Profa. Dra. Wanda A. Machado Hoffmann

278

Prof. Dr. João Batista Fernandes

279

Prof. Dr. Leonadro A. de Andrade

Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon

280

Prof. Dr. Antonio José G. da Cruz

Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento

281

Sr. Sérgio Ricardo P. Nunes

282

Sr. Alex Elias Carlino

283

Profa. Dra. Marilde Terezinha P. Santos

284

Sra. Keila Maria Cândido

Prof. Dr. Ademir D. Caldeira

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva

Sr. Edilson Moserle

Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr.

Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes

Profa. Dra. Mariana Luz P. Barros

Prof. Dr. Luiz F. Takase

Sr. Rogério José H. Mello Ribeiro

Prof. Dr. Leandro I. Lopes de Faria

Sr. Erick Lázaro Melo

Sra. Maria Estela A. P. Canevarolo

Prof. Dr. Luiz Fernando de O. e Paulillo
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Sr. Altair José Dovigo

Profa. Dra. Maria da Graça G. Melão

285

Profa. Dra. Ana C. Juvenal Cruz

286

Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos

287

Prof. Dr. Marcos Arduim

Prof. Dr. Ricardo Augusto G. Viani

288

Prof. Dr. José César Cruz Jr.

Silmara H. Capovilla

Profa. Dra. Marystela Ferreira

Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues

Profa. Dra. Giulianna R. Carmassi

Profa. Dra. Eliana Akie Simabukuro

Cristina Ap. Motta
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Prof. Dr. Fabrício T. Paziani

