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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1 
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

 3 

Data e horário:  18/02/2022 – 9h  via google meet 4 

Presidência: Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis  5 

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia 6 

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 7 

A Sra. Presidente congratulou e agradeceu a participação de todos(a) os(a) representantes do 8 

colegiado e os(a) convidados(a) conectados. Justificou a ausência de interpretes de libras na 9 

transmissão da reunião, face a pequena disponibilidade de interpretes na Instituição, com 10 

prioridade para atividades acadêmicas realizadas no ensino não presencial emergencial, 11 

ENPE. Na sequência. Na sequência registrou as boas-vindas a nova representante do 12 

Conselho de Administração, Profa. Dra. Cristina Paiva de Souza, representando o Conselho do 13 

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, CCET, na qualidade de representante suplente.  14 

Solicitou a retirada de pauta do item 3.1.7 - Criação da Coordenadoria de Infraestrutura Elétrica 15 

vinculada à Prefeitura Universitária, com a sigla CoIE-PU, justificando a necessidade de 16 

alinhamento e de alguns encaminhamentos. Com anuência do plenário, esse item foi retirado 17 

da pauta.  18 

1 – APRECIAÇÃO DE ATAS 19 

Após apreciação, foi aprovada por unanimidade a ata da 60ª reunião ordinária do CoAd de 20 

12/09/2021.  21 

2. EXPEDIENTE 22 

2.1 – Comunicações da Presidência 23 

A Presidência informou que a equipe da ProAd fará uma apresentação sobre o Planejamento 24 

das demandas do Orçamentário para 2022. Participou ontem de reunião na ANDIFES, com 25 

uma pauta amplamente discutida, houve um dado muito positivo, a força de mobilização dos 26 

reitores e a Profa. Ana Beatriz teve uma atuação muito presente, esteve desde setembro 27 

conversando com congressistas para garantir que o orçamento deste ano não tivesse um 28 

cenário tão lastimável como o do ano anterior e com isso tiveram a garantia de alguma 29 

recomposição, porém, ainda aquém das necessidades. Em seguida passou a palavra a Pró-30 

Reitora de Administração, Sra. Edna Augusto, para a apresentação do Planejamento das 31 

Demandas do Orçamento de 2022. Dando início a apresentação, a Sra. Edna Augusto 32 

agradeceu toda a equipe da ProAd, que trabalhou para apresentar este orçamento macro, em 33 

especial a Sra. Izaura Alcoforado, Pró-Reitora de Administração Adjunta, que elaborou a 34 

apresentação. Explicou que a proposta do planejamento orçamentário foi feita com base nos 35 

custos de funcionamento de 2019 como parâmetro por conta das atividades presenciais, 36 
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prevendo o retorno presencial em 2022, e foi aplicado um percentual de 15% como média de 37 

inflação, embora alguns itens tenham tido um aumento inflacionário maior que esse percentual. 38 

Destacou a importância de entenderem o movimento que vem acontecendo com as 39 

universidades federais, no orçamento de 2021 para o de 2022 houve um pequeno aumento, 40 

em 2019 o orçamento foi maior que o de 2022, que mesmo com a inflação atual foi menor e em 41 

relação a 2020 teve uma queda de 13,8%, se compararmos com o de 2022, o aumento 42 

proposto, efetivamente, não recompôs nada. Dando prosseguimento, a Sra. Izaura Alcoforado, 43 

Pró-Reitora de Administração Adjunta apresentou os valores do orçamento de 2022 para a 44 

UFSCar: o orçamento de custeio totaliza R$ 51 milhões, sendo R$ 41.303.882,00 para ação 45 

20RK funcionamento das IFES e R$ 10.115.972,00 para o Programa Nacional de Assistência 46 

Estudantil (PNAES), valor insuficiente para as despesas de assistência estudantil, será 47 

necessário fazer um remanejamento para complemento do pagamento das bolsas e outras 48 

demandas da ProACE totalizando  R$ 1.959.526,00, excluindo o Restaurante Universitário, que 49 

precisará de R$ 6 milhões considerando o retorno presencial. O déficit total para as despesas 50 

de custeio é de R$ 14.396.530,00. Total de despesas centralizadas ProAd R$ 48.667.945,00 51 

contra um orçamento de R$ 41 milhões. Orçamento total de investimentos (20RK–RTN, 52 

REUNE, Emenda Ivan Valente): R$ 6.433.880,00. Emendas  de custeio: R$ 1.900.000,00 e 53 

emenda de investimento: R$ 500 mil. Para recursos próprios o teto é de  R$ 3.459.627,00. A 54 

Sra. Edna Augusto destacou que além desta apresentação inicial, a equipe da ProAd está 55 

aberta a todos os conselhos de Centro para apresentar e discutir sobre o orçamento, está 56 

fazendo um controle na ProAd do quanto já foi investido em cada Centro, apesar de não ter 57 

sido possível fazer a descentralização no ano passado, mostrou que as demandas dos centros 58 

foram atendidas e irão detalhar nas reuniões dos Conselhos de Centro. Destacou ainda tratar-59 

se de uma projeção, pois alguns contratos grandes e importantes vencerão em julho e os 60 

valores poderão ser maiores ou menores em relação ao que foi apresentado. A proposta será 61 

apresentada na próxima reunião do ConsUni. A Presidência agradeceu o trabalho de toda a 62 

equipe da ProAd.  63 

2.2 – Comunicações dos Membros 64 

A Profa. Dra. Erica Pugliesi, Secretária Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade deu o 65 

seguinte informe: 66 

- Grupo de Trabalho de Produtos Controlados. Atualmente as atividades de aquisição, 67 

armazenamento e de descarte de produtos químicos e controlado, fica sob responsabilidade de 68 

órgãos fiscalizadores da Polícia Federal, Polícia Civil e do Exército que demandam a 69 

apresentação dessas licenças especiais e específicas, além de um controle mais rígido por 70 

parte da Instituição e no caso de qualquer inobservância dessas regras a Instituição fica sujeita 71 

a sanções e alguns prejuízos que possam recair sobre as atividades de ensino, pesquisa e 72 

extensão. No início da gestão atual foi constituído um grupo de trabalho para uma série de 73 

atividades, desde a renovação das licenças, preenchimento de mapas, relatórios de controle.  74 

A Reitora como dirigente máxima da Instituição é responsável por essas licenças. O grupo de 75 
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trabalho pensou em um modelo que atenda as demandas de forma ampla ao conjunto de 76 

atividades que serão elaboradas. Com o auxílio da SIn, está em fase de implementação um 77 

novo módulo no SAGUI que vai permitir o gerenciamento das requisições dos produtos, do 78 

controle de uso, armazenamento, descarte auxiliando a rastreabilidade durante todo o 79 

processo. A ProPq iniciará uma consulta junto aos Centros para os docentes e TA´s que  usam 80 

e armazenam esses produtos em laboratórios; haverá também uma  reunião com os diretores 81 

de campus e de centro com as suas respectivas SAF´s, agendada  para o dia 3/3 para dar 82 

início à discussão e a um processo de compras centralizado.  83 

 O Sr. Erick Lazaro, Secretário Geral de Informática deu os seguintes informes: 84 

- SAGUI. Foram inseridos na tela inicial do SAGUI novos recursos: - os indicadores da 85 

graduação, da pós-graduação e da extensão; - os indicadores de pesquisa serão 86 

disponibilizados em breve; -  calendário de férias. Está sendo desenvolvido no SAGUI um 87 

modulo experimental de patrimônio, a entrega dos computadores de apoio ao trabalho remoto 88 

será feita a partir do SAGUI,  por hora trata-se de  um projeto piloto.  89 

- Carteirinhas. Após um longo período, iniciará em março as solicitações para emissão das 90 

carteirinhas para a comunidade universitária. Entrega prevista para o mês de maio.  91 

A Profa. Dra. Jeanne Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas deu os seguintes informes: 92 

- Publicação pela Advocacia-Geral da União (AGU) da cartilha “Condutas vedadas aos agentes 93 

públicos federais em eleições – 2022. Esta cartilha foi elaborada com a finalidade de reunir 94 

informações e orientações para nortear os atos de agentes públicos federais durante o período 95 

eleitoral. Durante o período de 90 adias antes do pleito até a posse dos eleitos, que significa do 96 

início de julho até 31/12, não poderão fazer movimentação e nem contratação de servidores, 97 

cujos concursos não tenham sido homologados até o início de julho e também não poderão 98 

contratar substitutos neste período, o que é bastante grave para as universidades, somente 99 

para a área de saúde pública há exceção para a contratação.  100 

- Concursos Públicos. Retomaram a realização dos concursos públicos suspensos inicialmente 101 

pela lei complementar 173/2020 e depois pelas próprias restrições sanitárias para a realização 102 

de provas presenciais. Retomaram os 15 editais que haviam sido suspensos em 2020 já com 103 

as provas em andamento com um esforço grande para os concursos acontecerem ao mesmo 104 

tempo em um curto espaço de tempo para homologação antes do início de julho. No final de 105 

Março haverá o concurso de Assistente em Administração – 2661 inscritos. Agradeceu a 106 

contribuição preciosa de todas as unidades envolvidas na realização dos concursos.  107 

- Professores substitutos: estão trabalhando com a perspectiva de retificar e prorrogar os 108 

contratos de professores substitutos vigentes. A ProGPe irá consultar os departamentos.  109 

- Estagiários. Foi contratado um número pequeno de estagiários devido a restrição 110 

orçamentária e também de capacidade operacional para poder fazer o processo seletivo para 111 

locar estagiários já no modo presencial a partir de maio, conforme previsto.  112 
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3- ORDEM DO DIA 113 

3.1 – Homologação das aprovações dadas ad referendum pela Presidência, abaixo 114 

relacionadas: 115 

3.1.1 – Adesão ao Programa de Docência voluntária: 116 

a) - Dra. Larissa Trierveiler Pereira, junto ao Centro de Ciências da Natureza - CCN, campus 117 

Lagoa do Sino. Proc. nº 021303/2021-37; 118 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 175. 119 

b) Dra. Margarida Maria Adamatti junto ao Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som - 120 

PPGIS/CECH. Proc. nº 019859/2021-63; 121 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 176. 122 

c) Dr. Leandro Yokota, junto ao Centro de Ciências da Natureza – CCN. Proc. nº 024766/2021-123 

51. 124 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 177. 125 

3.1.2 – Adesão ao Programa de Serviço Voluntário da servidora aposentada Sra. Maria do 126 

Carmo M. Francischetti, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – ProGPe. Proc. nº 127 

022472/2021-94. 128 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 178. 129 

3.1.3 - Aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recurso de ressarcimento 130 

oriundo de projetos financiado pela iniciativa privada dos Departamentos: 131 

a) - de  Engenharia de Materiais: -  08 unidades de leitores padrão Mifare para sistema de 132 

acesso GeoVision, - 02 unidades de módulo eletrônico de acesso, - 01 unidade de Licença de 133 

software ASManager para uma controladora.  Valor total estimado: R$ 10.630,00. Proc. nº 134 

014743/2021-38; 135 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº179. 136 

b) – de Engenharia Química da UFSCar: 2  climatizadores e instalação. Valor total estimado: 137 

R$ 32.600,00. Proc. nº  024575/2021-99. 138 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 180. 139 

3.1.4 - Acordo de cooperação institucional entre a UFSCar e a FAI para o desenvolvimento do 140 

ProDIn para enfrentamento à Pandemia do COVID-19 e do Projeto de Extensão Vigilância em 141 

Saúde Universitária na UFSCar. Proc. nº 017409/2021-35. 142 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 181. 143 
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3.1.5 - Pedido de prorrogação de prazo, até 31/03/2023 e alteração de etapas no ProDIn da 144 

Pró-Reitoria de Extensão - ProEx : "Fomento, Institucionalização e Disseminação das 145 

atividades extensionistas da UFSCar". Proc. nº 002310/2018-34. 146 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 182. 147 

3.1.6 - Prorrogação do contrato administrativo nº 22/2020, referente ao Projeto de 148 

Desenvolvimento Institucional - ProDIn: "Acessibilidade na UFSCar - Construção de Recursos 149 

Educacionais Abertos (REA)" para 31/12/2022. Proc. nº 007013/2020-08. 150 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 183. 151 

3.1.8 - Resolução CoAd nº 47, de 27/01/2022 que revoga as Resoluções CoAd nº 35 de 152 

30/11/2012 e 75 de 15/05/2015. Proc. nº 002002/2022-95. 153 

A Presidência colocou em bloco a análise dos ad referendum dos itens 3.1.1 a 3.1.6 e 154 

3.1.8, que após apreciação, foram homologados por unanimidade dos membros presentes. 155 

3.2 – Análise, em caráter excepcional, da solicitação de adesão ao programa de docência 156 

voluntária do Ms. Raphael Ambrico Fagundes junto ao Departamento de Engenharia de 157 

Produção – DEP/CCGT-So. Proc. nº 021264/2012-78. 158 

A Presidência disse tratar-se de uma excepcionalidade considerando que o Sr. 159 

Raphael Ambrico Fagundes não possuí doutorado; a Resolução ConsUni 791/2015 que dispõe 160 

sobre a docência voluntária, em seu Art. 5º, Parágrafo único prevê que em casos excepcionais, 161 

devidamente justificados poderá ser aceito o título de mestre mediante aprovação neste 162 

Conselho. O Departamento apresentou as justificativas. Não havendo manifestações, em 163 

regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade a  adesão ao Programa de docência 164 

voluntária do Ms. Raphael Ambrico Fagundes. Deliberação lavrada em Ato Administrativo 165 

CoAd nº 184. 166 

3.3 - Análise da solicitação de adesão ao Programa de Prof. Sênior do Prof. Dr. João Virgilio 167 

Tagliavini, junto ao Departamento de Educação. Proc. nº 003088/2022-73. 168 

Não havendo manifestações, em regime de votação, o CoAd aprovou por unanimidade a 169 

adesão ao programa de Prof. Sênior do Prof. Dr. João Virgílio Tagliavini, junto ao 170 

Departamento de Educação. Deliberação lavrada em Ato Administrativo CoAd nº 185. 171 

3.4 – Análise da mudança de vinculação da Unidade de Simulação em Saúde – USS, do 172 

Hospital Universitário Dr. Horácio Carlos Panepucci, para o Centro de Ciências Biológicas e da 173 

Saúde – CCBS. Proc. nº 024751/2021-92. 174 

A pedido da Presidência o Prof. Dr. Thiago L. de Russo, Universitário, fez uma apresentação 175 

sobre a Unidade de Simulação em Saúde – USS. Essa Unidade foi criada oficialmente em 176 

2012, com a sigla USPPS e a inauguração do prédio ocorreu em 2013 e em 2014 ocorreu a 177 

gestão da USPPS para o HU, foi vinculada diretamente à Gerência de Ensino e Pesquisa do 178 
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Hospital. Essa alteração foi aprovada pelo Conselho de Administração. A expectativa era 179 

transformar a USS em um centro de simulação de excelência e atuar como polo de 180 

capacitação nacional da rede EBSERH -  Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é 181 

responsável por 40 hospitais. Quando o contrato de gestão foi firmado com a UFSCar, não 182 

houve a cessão da USS, apenas do Hospital Universitário. Em 2021 ocorreu uma 183 

reestruturação no organograma da EBSERH e a USS deixou de constar nesse novo 184 

organograma. Nesse meio tempo o Prof. Dr. Fábio F. Neves e a Reitora Ana Beatriz 185 

elaboraram proposta de criação de um Centro de Treinamento e Capacitação em Saúde para a 186 

rede EBSERH, formalizaram esse pedido, que foi levado a Brasília, porém não foi aceito e a  187 

EBSERH  também não teve interesse de assumir a gestão do prédio da USS alegando que a 188 

maioria dos hospitais já tem suas unidades de simulação. A ideia é continuar o relacionamento 189 

com o HU, mas não tem mecanismos jurídicos de manutenção da USS vinculada a EBSERH. A 190 

Profa. Dra. Isabela Lussi, diretora do CCBS em exercício informou que após reunião com o 191 

pessoal da saúde o assunto foi pautado no CoC/CCBS e foi criado um grupo de trabalho com o  192 

objetivo de fazer uma revisão do escopo da unidade, uma atualização do regimento e propor a 193 

forma de gerenciamento. Prof. Fernando Valsiceac manifestou preocupação com relação a 194 

disponibilização de uma função gratificada para o responsável pela USS, frente à situação 195 

atual das funções gratificadas na UFSCar.  Encerradas as manifestações, em regime de 196 

votação o CoAd aprovou por unanimidade a mudança de vinculação da Unidade de Simulação 197 

em Saúde – USS, do Hospital Universitário Dr. Horácio Carlos Panepucci, para o Centro de 198 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS. Deliberação lavrada em Resolução CoAd nº 48. 199 

3.5 – Análise do relatório final do Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDIn: 200 

“Eficientização do parque de Iluminação e instalação de usina fotovoltaica na Universidade 201 

Federal de São Carlos-campus Araras”. Proc. nº 018792/2020-69 202 

Com autorização do plenário, o Prof. Dr. Walter Libardi, que foi o Coordenador do referido 203 

ProDIn agradeceu a oportunidade de apresentar ao Conselho o relatório do ProDIn.  O referido 204 

projeto é de 2017 e foi aprovado dentro do programa de eficiência energética da ANEEL, que 205 

obriga as concessionárias de distribuição de energia elétrica a aplicar um percentual mínimo da 206 

receita operacional liquida nesses projetos, atualmente esse percentual é de 0,5%; a 207 

concessionária de Araras que financiou o projeto foi a ELEKTRO. Inicialmente o projeto era da 208 

ordem de R$ 1,134.839,00 cujas metas previstas era substituir 5547 lâmpadas por luminárias 209 

de tecnologia LED e também a instalação de duas usinas solares fotovoltaicas com capacidade 210 

de 38,4 KWp, porém durante a execução do projeto houve algumas mudanças: redução do 211 

número de lâmpadas para 4.440 e das usinas, que ao invés de duas de 38,4KWp passaram 212 

para 1 de 40,2 e uma de 26,8. Com as duas mudanças o projeto passou para R$ 936.261,00. 213 

Esse projeto representou economia de 377,50 MWh/ano, que representou 32% do consumo de 214 

Araras em 2017, época que o projeto foi feito. Relatou ainda que tiveram vários problemas com 215 

a ELEKTRO, inclusive de repasse de recursos, por isso foi um projeto demorado. Colocou-se à 216 

disposição para esclarecimentos. O Prof. Ricardo Fujihara, diretor do CCA agradeceu o Prof. 217 

Dr. Walter Libardi pelo trabalho frente ao projeto. A Profa. Dra. Luciana Gonçalves, secretária 218 
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da SEGEF disse que a intenção é que os próximos projetos contemplem na cobertura as 219 

células fotovoltaicas, destacou a importância de fazer uma discussão dos pós e contras e não 220 

ter essa restrição se entendido que seja favorável do ponto de vista econômico e de 221 

sustentabilidade. O Sr. Rogério Fortunato, Prefeito Universitário disse que o projeto é 222 

totalmente válido, mas é preciso pensar nos custos de manutenção das usinas fotovoltaicas, de 223 

limpeza, não há mão-de-obra, é preciso definir como isso será mantido. Em regime de votação, 224 

o CoAd aprovou por unanimidade o Relatório Final do Projeto de Desenvolvimento Institucional 225 

- ProDIn: “Eficientização do parque de Iluminação e instalação de usina fotovoltaica na 226 

Universidade Federal de São Carlos-campus Araras. A Presidência agradeceu o Prof. Walter 227 

Libardi pela disponibilidade e pelo trabalho realizado como Coordenador do Projeto.  228 

Deliberação lavrada em Ato Administrativo CoAd nº 186. 229 

3.6 – Pedido de ajustes no Plano de Aplicação do Projeto de Desenvolvimento Institucional 230 

para Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 na UFSCar. Proc. nº 23112.017409/2021-36 231 

A Profa. Dra. Maria de Jesus, Presidente do CoAd em exercício, como Coordenadora do 232 

Projeto apresentou as principais mudanças no Plano de Aplicação do ProDIn para 233 

Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 - que foi aprovado por esse Conselho em setembro 234 

de 2021. Destacou que as mudanças foram possíveis devido a redução de custos em alguns 235 

itens aprovados anteriormente. Entre os itens destacou o teste de antígeno que estava previsto 236 

no inicio do projeto, com custo unitário de R$ 34,60 e com o transitar da pandemia e o número 237 

de testes comprados, conseguiram um desconto considerável, de R$ 346 mil para R$ 58 mil 238 

(R$ 5,80 por teste) e o teste PCR cotado inicialmente  R$ 141  mil, conseguiram comprar por 239 

R$ 106 mil. Do material de acervo digital que estava previsto R$ 200 mil, utilizaram R$ 169 mil. 240 

Com essas reduções foi  possível incluir outros itens que haviam sido retirados, por esse 241 

motivo o projeto está sendo submetido agora para análise do Conselho, eles precisam estar no 242 

plano de aplicação para poderem utilizar os recursos.  Estão incluindo na atual planilha: - 243 

adaptação de infraestrutura; - equipamentos de proteção individual (EPIs), - materiais 244 

complementares de apoio ao ENPE – equipamentos e softwares necessários para atividade 245 

remota/hibrida; - assinatura anual/autodesk e também do streamyard; - Pagamento de bolsas 246 

para execução das Ações de Vigilância Epidemiológica.  Informou que houve discussão prévia 247 

junto à comunidade para todos os itens incluídos. Informou que a assinatura da plataforma 248 

digital (G-Suit) foi feita em Janeiro, já estão com a nova versão paga inclusive com salas de até 249 

250 pessoas. Será alterada também a validade do projeto, de 15/9/2022 para 31/12/2022. 250 

Todas as alterações já foram encaminhada à SPDI e pactuadas com o Comitê Fiscal. Não 251 

havendo manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade os ajustes no 252 

Plano de Aplicação do ProDIn para Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 na UFSCar. 253 

Deliberação lavrada em Ato Administrativo CoAd nº 187. 254 

3.7 – Análise da proposta de processo de recebimento e análise de demandas relacionadas 255 

aos Espaços Físicos, encaminhada pelo Grupo de Trabalho Governança em Redes 256 

Multicampi. Proc. nº 003547/2022-19.  257 
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A Presidência passou a palavra a Profa. Dra. Karina Martins, Diretora do campus Sorocaba 258 

e membro do GT. Profa. Karina Martins explicou que o GT governança Multicampi foi um 259 

dos primeiros grupos criados pela gestão e é constituído pela SEGEF, Secretarias Gerais, 260 

Prefeitos Universitários, diretores de campus e diretores de centro. A meta do grupo é 261 

implementar uma estrutura de governança multicampi com enfoque para temáticas 262 

transversais, multisetoriais, como obras, serviços, contratos, TI, energia, sustentabilidade, 263 

meio ambiente. Destacou como ações feitas a busca de problemas e dificuldades na gestão 264 

administrativa e também na destinação de recursos. Um dos primeiros temas abordados 265 

pelo grupo foi a demanda de obras.  O grupo se debruçou sobre o tema durante o primeiro 266 

semestre do ano passado e apresentou uma proposta inicial na reunião do CoAd do dia 267 

30/7/2021 e agora vem apresentar essa segunda proposta, que já foi apresentada nos 268 

Conselhos de Centro, onde puderam esclarecer dúvidas e receber sugestões.  A Profa. Dra. 269 

Luciana Gonçalves, Secretária da SeGEF apresentou a referida minuta que regulamenta os 270 

processos de recepção de demandas relacionadas ao Espaço Físico (reformas, obras e 271 

manutenção predial) por meio do sistema Central de Serviços e os critérios de priorização. A 272 

ideia é informatizar para facilitar o processo de gestão, visando regulamentar a recepção de 273 

demandas de reformas e ampliações, obras novas e de serviços de manutenção predial, 274 

além de evitar múltiplas formas de apresentação de demandas e também o extravio das 275 

mesmas. Essa norma atende o código de obras da UFSCar aprovado em 2020. Ao adotar o 276 

Sistema Central de Serviços para a recepção de demandas ao Espaço Físico, revogarão o 277 

Art. 27 da Resolução CoAd nº 22 que dispõe sobre o Código de Obras da UFSCar. 278 

Esclarecidas as dúvidas em regime de votação, o CoAd aprovou por unanimidade minuta 279 

que regulamenta os processos de recepção de demandas relacionadas ao Espaço Físico 280 

(reformas, obras e manutenção predial) por meio do sistema Central de Serviços e define 281 

critérios de prioridades das demandas de serviços e projetos de obras e reformas. 282 

Deliberação lavrada em Resolução CoAd nº 49. 283 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos(a) 284 

conselheiros(a) e demais presentes, declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, 285 

Adriane Cristina de O. Garcia, na qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, 286 

após ser assinada pela Presidência e demais membros presentes.  287 

Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis       Prof. Dr. Daniel R. Leiva      Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini       288 

Profa. Dra. Ducinei Garcia         Prof. Dr. Rodrigo C. Martins         Edna Hércules Augusto 289 

Djalma Ribeiro Jr.           Profa. Dra. Jeanne Liliane M. Michel         Prof. Dr. Márcio Luis L. Viola       290 

Prof. Dr. Leonardo B. Canto      Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento             291 
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Prof. Dr. Fernando A. Vasilceac     Rogério Fortunato Jr.       Ernesto Abel F. F. Pallarolas        292 

Ademir P. Arruda Jr.      Erick Lázaro de Melo      Profa. Dra. Erica Pugliesi 293 

Profa. Dra. Natalia S. Stofel      Profa. Dra. Luciana M. Gonçalves      Prof. Dr. Luiz Fernando O. Paulillo       294 

Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara      Profa. Dra. Isabela Ap. de O. Lussi       Prof . Dr. Adélcio C. Machado 295 

 Profa.Dra. Ana Lucia Brandl      Prof. Dr. André C.Alves dos Santos      Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues        296 

Profa.Dra. Giulianna R. Carmassi     Profa. Dra. Estela Maris P. Bereta       Profa. Dra. Maria Cecília Luiz 297 

 Profa. Dra. Heloísa S.S. Araújo      Prof. Dr. Ronaldo A. dos Santos       298 

 Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho      Daniel P. Moretti          299 

Também estiveram presentes:  300 

Sra. Izaura  do C. Alcoforado        Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida        Profa. Dra. Karina Martins      301 


