1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA

3

Data e horário: 14/05/2021 – 9h via google meet

4

Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira

5

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia

6

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.

7

Posses: Deu posse e boas-vindas aos novos representantes junto ao CoAd: - Prof. Dr.

8

Leonardo Bresciani Canto e Profa. Dra. Adriana Barbieri Feliciano, representantes do Conselho

9

de Pós-Graduação, na qualidade de representantes efetivo e suplente, respectivamente. Prof.

10

Dr. Heber Lombardi de Carvalho, representante do Conselho de Centro de Ciências da

11

Natureza, como representante efetivo.

12

Foi proposto pela Presidência e aprovado pelo Conselho a inclusão de dois itens na pauta:

13

- 3.3 – d) - Análise da solicitação encaminhada pela SPDI de alteração da nomenclatura do

14

Departamento de Gestão de Suprimentos para Coordenadoria de Suprimentos e Logística,

15

com a sigla CSLog.

16

- 3.5 - Aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recurso de ressarcimento

17

oriundo de projetos financiados pela iniciativa privada, conforme Resolução ConsUni nº

18

844/2016, do Departamento de Administração do campus Sorocaba.

19

1 – APRECIAÇÃO DE ATAS

20

Foi aprovada por unanimidade a ata da 56ª reunião ordinária do CoAd, de 19/03/2021.

21

2. EXPEDIENTE

22

2.1 – Comunicações da Presidência

23

- Atualização sobre questões relacionadas à aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA),

24

cortes e bloqueios de recursos.

25

A Presidência fez um relato sobre o cenário de corte orçamentário enfrentado pelas Instituições

26

Federais de Ensino Superior (IFES) em 2021. No sistema como um todo, o valor caiu 18% na

27

comparação com o ano passado e, na UFSCar, o corte chega a 21%. Na alínea investimentos

28

algumas universidades tiveram corte de 100%, não foi o caso da UFSCar. Do orçamento

29

aprovado, 60% do total (referente a despesas discricionárias e obrigatórias) estava bloqueado

30

até hoje de manhã, quando o Ministério da Economia (ME) liberou mais um aporte desse

31

percentual, permanecendo 35% ainda bloqueado. Ontem se reuniu com parlamentares da

32

bancada paulista solicitando apoio junto ao Ministério da Educação (MEC) para recompor o

33

orçamento e garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e de ensino,

34

pesquisa e extensão das universidades e institutos federais de Educação, Ciência e

35

Tecnologia. As universidades precisam de recomposição de 1 bilhão do orçamento, além do

1

36

descongestionamento total dos 60%. Esses 60% do orçamento não envolve só o orçamento

37

das despesas discricionárias, que são despesas referentes às ações administrativas:

38

permanência estudantil, pagamento das contas comuns, mas inclui também as despesas

39

obrigatórias, então esse PLN é importante para garantia do pagamento dos salários dos

40

servidores. A análise feita na Andifes é que a recomposição de R$ 1 bilhão ainda não é

41

suficiente para dar suporte a um retorno presencial, que envolveria custos adicionais que não

42

estão disponíveis. Outro ponto de luta é a liberação dos R$ 5 bilhões previstos no Fundo

43

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) que, embora publicamente

44

anunciado pelo Ministério da Economia, até o momento não foi disponibilizada ao Ministério da

45

Ciência, Tecnologia e Inovação. Apresentou projeção dos valores de orçamento das

46

universidades considerando 2014, o orçamento foi de R$ 7,4 bilhões, se esse valor fosse

47

ajustado pela inflação, pelo IPCA, receberiam R$ 10,4 bilhões, porém o orçamento de 2021 é

48

de R$ 4,5 bilhões, com universidades maiores em relação a 2014. Diante do cenário atual tem

49

reforçado o compromisso da gestão para manter a universidade viável para minimizar toda e

50

qualquer perda. A Andifes tem deliberado por ações conjuntas e as universidades federais do

51

estado de SP e os Institutos federais se reuniram com a bancada paulista e solicitaram reunião,

52

entre os dirigentes das instituições e os parlamentares, com o Ministério da Economia para

53

discutirem a recomposição do orçamento. Tem feito manifestações na mídia local e regional e

54

isso deve se intensificar a partir de agora. Não há perspectiva de recursos adicionais pois até

55

os editais da SESu estão bloqueados.

56

empenhados serão suficientes para terminar o mês de junho e talvez parte do mês de julho.

57

Dado o contexto que se coloca propôs incluir na pauta a discussão de uma manifestação

58

pública desse conselho sobre a questão orçamentária. Inclusão aprovada por unanimidade.

59

2.2 – Comunicações dos Membros

60

- Profa. Dra. Jeanne Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. Informou que muitas unidades

61

administrativas têm solicitado a contratação de estagiários, encaminhará um ofício circular para

62

todas a unidades para coletar dados de demandas de estagiários, não tem ainda previsão

63

exata de quais recursos terão para pagamento de estagiários pois dependem de recursos de

64

custeio. É preciso fazer um dimensionamento bastante cuidadoso porque o estagiário não irá

65

suprir a falta do servidor. Será priorizado no momento o estagiário de nível superior porque as

66

escolas de nível médio estão com ensino suspenso.

67

- Sr. Djalma Ribeiro Jr. Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis informou que a

68

deputada Alice Portugal da Bahia participou do fórum de pró-reitores e se comprometeu a levar

69

a pauta da permanência estudantil para o Congresso e foi apresentado ontem um requerimento

70

de autoria dela para uma audiência pública, então haverá uma audiência pública para debater

71

o PNAES, está aguardando a definição da data.

72

3- ORDEM DO DIA

A previsão feita pela ProAd é que os recursos
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73

3.1 – Homologação das aprovações dadas ad referendum pela Presidência, abaixo

74

relacionadas:

75

3.1.1 – Adesões ao Programa de Docência voluntária:

76

a) -Dr. Júlio César de Moraes, servidor técnico-administrativo do campus Sorocaba, junto ao

77

Departamento de Ciências Ambientais – So. Proc. SEI nº 23112.002578/2021-71;

78

b) - Dr. Gabriel Vieira Cândido junto ao Departamento de Psicologia da UFSCar. Proc. SEI nº

79

23112.006175/2021-00.

80

Após apreciação, foram homologados por unanimidade dos membros presentes, os ad

81

referendum emitidos pela Presidência, explicitados no enunciado deste item, a e b.

82

Deliberações exaradas em Atos Administrativos CoAd sob n°s 128 e 129, respectivamente.

83

3.1.2 – Adesões ao Programa de Professor Sênior:

84

a)- Prof. Dr. Jorge José Correa Lopes junto ao Departamento de Tecnologia AgroIndustrial e

85

Sócio Econômico Rural - DTAISER-CCA. Proc. SEI nº 23112.005323/2021-61;

86

b)- Prof. Dr. Ivo Machado da Costa, junto ao Departamento de Matemática, ao Programa de

87

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) e ao Mestrado Profissional em

88

Matemática em Rede Nacional (PROFMAT-UFSCar). Proc. SEI nº 23112.005506/2021-86

89

Após apreciação, foram homologados por unanimidade dos membros presentes, os ad

90

referendum emitidos pela Presidência, explicitados no enunciado deste item, a e b.

91

Deliberações exaradas em Atos Administrativos CoAd sob n°s 130 e 131, respectivamente.

92

3.1.3 – Adesão ao Programa de Técnico-Voluntário da servidora aposentada Eugênia Luiza

93

Bacca Gonçalves junto à Coordenação do Curso de Graduação em Terapia Ocupacional. Proc.

94

SEI nº 005113/2021-72.

95

Após apreciação, foi homologado por unanimidade dos membros presentes, o ad referendum

96

emitido pela Presidência, explicitado no enunciado deste item. Deliberação exarada em Ato

97

Administrativo CoAd sob n° 132.

98

3.1.4 – Aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recurso de ressarcimento

99

oriundo de projetos financiado pela iniciativa privada, conforme Resolução ConsUni nº

100

844/2016, do Departamento de Química: - 1 notebook, 4 carros/mesa hidráulica pantográfica.

101

Valor total estimado: R$ 20.839,00. Proc. SEI nº 006872/2021-52.

102

Após apreciação, foi homologado por unanimidade dos membros presentes, o ad referendum

103

emitido pela Presidência, explicitado no enunciado deste item. Deliberação exarada em Ato

104

Administrativo CoAd sob n° 133.

105

3.1.5 – Ato CoAd 123 referente à inclusão de novos membros à Comissão responsável pela

106

elaboração de normas e procedimentos para redistribuição de servidores docentes e técnico-

107

administrativos, nomeada pelo Ato CoAd 403/2018. Proc. SEI nº 004629/2021-08.
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108

A Presidência informou que a comissão, criada em 2018, foi recomposta e já iniciou os

109

trabalhos. Após apreciação, foi homologado por unanimidade dos membros presentes, o Ato

110

CoAd 123.

111

3.2 – Indicação de representante docente deste CoAd para compor o Conselho Universitário,

112

como representante suplente.

113

O Prof. Dr. Henrique C. Duval, Vice-Diretor do Centro de Ciências da Natureza - CCN indicou o

114

Prof. Dr. Heber de Carvalho Lombardi. O Prof. Dr. Heber disse que aceita a indicação e que

115

poderá contribuir. Não havendo mais indicações, o Conselho aprovou por unanimidade a

116

indicação do Prof. Heber de Carvalho Lombardi como representante suplente junto ao

117

ConsUni.

118

3.3 – Análise das propostas abaixo relacionadas, de reestruturação organizacional:

119

a)- Extinção da Coordenadoria de Apoio - CAP da estrutura da Pró-Reitoria de Assuntos

120

Comunitários e Estudantis – ProACE. Proc. SEI nº 006592/2021-44

121

O Sr. Djalma Ribeiro, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, informou que essa

122

Coordenadoria tinha uma função gratificada e estava sem servidor, considerando que o

123

servidor que atuava nela se aposentou. Em conversa com outros setores da universidade

124

identificou a utilização dessa função gratificada em outra área estratégica que inclusive teria

125

relação com a própria atuação da ProACE, no caso de gestão dos restaurantes universitários.

126

Não havendo manifestações, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes a extinção

127

da Coordenadoria de Apoio – CAP da estrutura da ProACE. Deliberação exarada em

128

Resolução CoAd nº 26.

129

b) – Criação da Coordenadoria de Extensão Associada, com a sigla CEAs/ProEx. Proc. SEI nº

130

006430/2021-14

131

A Profa. Dra. Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão disse que a criação dessa

132

Coordenadoria faz parte de um estudo da estrutura organizacional da ProEx que estão

133

construindo com o Conselho de Extensão. Há um problema de fluxo no ProexWeb em que

134

existe a figura do Coordenador Associado de Extensão mas não existe a Coordenadoria, por

135

isso a necessidade de criação da Coordenadoria, cujo coordenador é o Prof. Alexandre

136

Rodrigo. Não havendo manifestações, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes

137

a Criação da Coordenadoria de Extensão Associada, com a sigla CEAs/ProEx. Deliberação

138

exarada em Resolução CoAd nº 27.

139

c) - Extinção temporária da Coordenadoria de Gestão do Espaço Físico do campus Araras e

140

criação da Unidade de Implementação e Acompanhamento do Código de Obras e Edificações

141

– UIACOE vinculado à SeGEF. Proc. SEI nº 007049/2021-64.

142

A Profa. Dra. Luciana Gonçalves, Secretária da Secretaria de Gestão do Espaço Físico

143

explicou que essa proposta em conjunto tem como objetivo suprir uma necessidade

144

emergencial que é a implantação do código de obras, aprovado em outubro/2020 e que irá
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145

regulamentar todos os procedimentos de aprovação de projetos dentro da universidade. Por

146

tratar-se de uma ação nova que precisa ser implantada precisa de um sistema informatizado de

147

base, da elaboração dos fluxos e, apesar de toda SEGEF estar envolvida, há uma questão

148

administrativa que precisa ser organizada, como não está sendo possível criar novas unidades

149

surgiu uma oportunidade temporária da Coordenadoria de Gestão do Espaço Físico de Araras,

150

cujo servidor lotado nesta Coordenadoria assumiu a Prefeitura Universitária de Araras e a

151

coordenadoria ficou vaga, entendendo que o campus Araras vai ser servido por todas as

152

demais coordenadorias da SeGEF; propuseram temporariamente que a função gratificada da

153

Coordenadoria de Araras passasse para a unidade a ser criada (UIACOE), cujo principal

154

objetivo é criar os procedimentos para implantação e acompanhamento do código de obras.

155

Essa nova unidade será gerida pelo servidor Daniel P. Moretti, lotado na SeGEF. O Prof. Dr.

156

Ricardo Fujihara, diretor do Centro de Ciências Agrárias disse compreender a importância da

157

nova unidade e assim que a implementação estiver concluída, conforme colocado, que a

158

situação da CoGEF-Ar e a FG seja reavaliada pela Administração Superior para que possam

159

reestruturar a CoGEF-Ar e ter o mesmo organograma dos outros campi. A Presidência reforçou

160

o compromisso de reavaliação e do caráter temporário dessa alteração. Encerradas as

161

manifestações, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes a extinção temporária

162

da Coordenadoria de Gestão do Espaço Físico do campus Araras e criação da Unidade de

163

Implementação e Acompanhamento do Código de Obras e Edificações – UIACOE vinculado à

164

SeGEF. Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 28.

165

d) Análise da solicitação encaminhada pela SPDI de alteração da nomenclatura do

166

Departamento de Gestão de Suprimentos para Coordenadoria de Suprimentos e Logística,

167

com a sigla CSLog.

168

O Prof. Dr. Luiz Manoel, Pró-Reitor Adjunto de Administração Multicampi, disse tratar-se de

169

uma adequação na estrutura da ProAd que se baseia nos grandes processos multicampi, onde

170

o servidor é lotado no campus mas está incluído nos grandes processos. Identificaram que

171

suprimentos e logística trata-se de grandes processos e são importantes na universidade e os

172

servidores deste departamento já estão trabalhando multicampi então há uma disfunção

173

enquanto departamento de Gestão de Suprimentos. O servidor Fábio Z. Ferreira, chefe do

174

DeGS disse que os processos estão em rede e a equipe já está trabalhando em todos os

175

campi e a alteração para Coordenadoria multicampi será um avanço importante. A Presidência

176

disse que o trabalho em rede e a gestão multicampi horizontal é o caminho que acreditam ser

177

adequado para ter uma gestão verdadeiramente multicampi, um assunto que foi discutido

178

desde o inicio da carta programa, então é uma satisfação conduzir a gestão e ver que o projeto

179

eleito está podendo ser implementado e que tem apoio para isso. Submeteu a aprovação a

180

proposta de alteração da nomenclatura que não é só a nomenclatura, mas sim toda a

181

representação que significa do Departamento de Gestão de Suprimentos para Coordenadoria

182

de Suprimentos e Logística. Encerradas as manifestações, foi aprovado por unanimidade dos

183

membros presentes a alteração da nomenclatura do Departamento de Gestão de Suprimentos
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184

para Coordenadoria de Suprimentos e Logística, com a sigla CSLog. Deliberação exarada em

185

Resolução CoAd nº 29.

186

3.4 – Análise do Relatório Científico Final referente a reserva técnica para conectividade à

187

Rede ANSP.

188

O Sr. Erick Melo, Secretário Geral de Informática informou que a Universidade recebe

189

anualmente da FAPESP uma parcela de reserva técnica muito semelhante a que os Centros

190

recebem para investimentos na área de conectividade de rede acadêmica. No último projeto foi

191

feito um grande investimento nos 4 campi na expansão da rede wifi, cuja cobertura já está em

192

todos os edifícios da área acadêmica e esse montante, dada a escassez de recursos de

193

investimentos, tem sido muito importante.

194

havendo manifestações foi aprovado por unanimidade dos membros presentes o Relatório

195

Científico Final referente a reserva técnica para conectividade à Rede ANSP. Deliberação

196

exarada em Ato Administrativo CoAd sob nº 135.

197

3.5 - Aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recurso de ressarcimento

198

oriundo de projetos financiados pela iniciativa privada, conforme Resolução ConsUni nº

199

844/2016, do Departamento de Administração do campus Sorocaba.

200

Não havendo manifestações, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes a

201

aquisição de materiais permanentes, valor estimado R$ 15.357,68, conforme explicitada no

202

enunciado deste item. Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd sob n° 134.

203

3.6 - Manifestação pública do CoAd sobre a questão orçamentária

204

A Presidência apresentou ao Conselho a proposta de texto elaborada pela equipe de

205

comunicação. Propôs que o texto seja submetido à aprovação com duas alterações que serão

206

feitas pela equipe de comunicação: - inclusão do ensino técnico; - incorporar questões que

207

envolvem os custos necessários para o retorno de atividades presenciais para além do que

208

está dito pós pandemia. O CoAd aprovou por unanimidade dos membros presentes a

209

Manifestação Pública sobre a questão orçamentária, com as respectivas alterações.

210

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

211

conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Adriane C. de Oliveira

212

Garcia,

213

_______________________, após ser assinada pela Sra. Presidente e demais membros

214

presentes.

na

qualidade

de

Foram duas aquisições de equipamentos. Não

secretária,

redigi

a

presente

ata,

que

assino,

215
216

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira

217

Prof. Dr. Ernesto C. Pereira de Souza

218

Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida

Prof. Dr. Daniel R. Leiva

Profa. Dra. Ducinei Garcia

Prof. Dr. Rodrigo C. Martins

Djalma Ribeiro Jr.
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Isaura do C. Alcoforado

Profa. Dra. Jeanne Liliane M. Michel

219

Prof. Dr. Márcio Luis L. Viola

220

Prof. Dr. Fernando A. Vasilceac

221

Ernesto Abel F. F. Pallarolas

222

Profa. Dra. Erica Pugliesi

223

Profa. Dra. Maria da Graça G. Melão

224

Profa. Dra. Ana C. Juvenal da Cruz

225

Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos

226

Profa. Dra. Heloísa Sobreiro S. Araújo

227

Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro

228

Daniel P. Moretti

Profa. Dra. Adriana B. Feliciano

Rogério Fortunato Jr.

Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento

Arquelau M. Zordão

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime

Profa. Dra. Luciana M. Gonçalves

Erick Lázaro Melo

Prof. Dr. Luiz Fernando O. Paulillo

Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara

Profa. Dra. Ana L.úcia Brandl

Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues

Prof. Dr. Henrique C. Duval

Prof. Dr. Edivaldo L. dos Santos

Prof. Dr. Oto A. Vale

Profa. Dra. Roberta Cornélio F. Nocelli

Prof. Dr. José César Cruz

Cássio Barbosa T. Martingo
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Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho

