Sinopse da 62ª Reunião Ordinária do CoAd, realizada em 06/05/2022
1 - Homologadas as aprovações ad referendum dadas pela Presidência abaixo relacionadas:
1.1 – Adesões ao Programa de Prof. Sênior:
- Profa. Dra. Odila Florêncio junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais –
PPGCM-CCTS-So.
- Profa. Dra. Roseli Rodrigues de Mello junto ao Departamento de Teorias e Práticas
Pedagógicas – DTPP.
1.2 – Aquisição de material permanente com recurso de ressarcimento, oriundo de projetos
financiados pela iniciativa privada, dos seguintes departamentos:
a) - Departamento de Física: 4 aparelhos de ar-condicionado. Valor total estimado: R$
7.592,10.
b) – Departamento de Química: 1 armário corta fogo gabinete para armazenamento de
corrosivos com base interna e prateleira de contenção inox . Valor total estimado: R$ 5.300,00;
c) – Departamento de Engenharia de Materiais: acordo de Dação, previamente autorizado pelo
Departamento de Engenharia de Materiais, tendo como contrapartida o fornecimento de 41
DeskTop por parte da Secretaria Geral de Informática, com custo equivalente de R$
269.370,00.
1.3 – Adesões ao Programa de Docência Voluntária:
- Dra. Polliana Batista dos Santos, junto ao Departamento de Fisioterapia - DFisio;
- Dra. Paula Angélica Ricci, junto ao Departamento de Fisioterapia - DFisio;
- Dr. Alexandre Kannebley de Oliveira, servidor técnico-administrativo, junto ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCAM.
1.4 - Prorrogação do Projeto de Desenvolvimento Institucional - PRODIN: "Ampliação do
parque de usinas solares fotovoltaicas na Universidade Federal de São Carlos".
2 – Aprovada indicação do Prof. Dr. Fernando Augusto Vasilceac como representante efetivo
do CoAd junto ao Conselho Deliberativo da FAI.
3 – A proposta da Coordenadoria de Rede Integrada de Segurança Alimentar (CRISA/ProAd)
quanto à gestão da alimentação nos campi da UFSCar foi apresentada pelo Coordenador da
CRISA, Fernando Henrique D. Paganelli, que falou sobre o surgimento do projeto, em 2021 e
do desenvolvimento dessa proposta feita em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis (ProACE). A proposta traz um conceito de sistema integrado de
segurança alimentar que envolve os quatro campi, padronizando os serviços do Restaurante

Universitário (RU), as atividades das lanchonetes, dos serviços de food trucks, a partir da
instalação de praças de alimentação em locais e com estrutura adequadas, e dos vendedores
autônomos por meio de capacitação e normativas para a realização das atividades de forma
segura. A proposta prevê também a criação de espaços para a agricultura familiar, de hortas
comunitárias com o envolvimento dos estudantes. Destacou também as ações de
planejamento do retorno do atendimento presencial e da atuação do RU durante a pandemia
no atendimento à comunidade universitária.
4 – Proposta da Coordenadoria de Suprimentos e Logísticas (CSLog/ProAd) quanto à gestão
de suprimentos, incluindo análise do fornecimento de máscaras entre os meses de janeiro e
abril de 2022, foi apresentada pelo Coordenador Fábio Zuccolotto Ferreira, que destacou a
implementação do novo sistema de requisições de materiais, a partir de um módulo dentro do
Sistema de Apoio à Gestão Universitária Integrada (SAGUI) – SAGUI Suprimentos, com novas
funções que incluem uma vitrine de produtos, ferramentas para o levantamento de chamadas
para exercícios seguintes e as modalidades de requisição: almoxarifado, ata de registro e
licitação. Outro ponto abordado foi o orçamento da ordem de R$ 581 mil para as demandas de
materiais de estoque e do almoxarifado virtual e de R$ 1,5 milhões para investimentos em
equipamentos e mobiliários. A aquisição de materiais para o retorno total das atividades
presenciais nos campi, como máscaras e álcool 70%, bem como testes para a Covid-19, e os
necessários para as aulas práticas foram também compartilhados com os conselheiros.
5 – Sobre a Proposta de criação de unidade informal denominada Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET, na estrutura organizacional da UFSCar, o
CoAd decidiu encaminhar o tema para discussão de alinhamento entre as unidades envolvidas,
com o objetivo de definir uma normativa interna que atenda de forma generalizada outras
demandas similares
6 – Aprovada solicitação do Departamento de Computação - DC, para aquisição de materiais
permanentes adquiridos com recursos de projetos do Departamento - valor total estimado: R$
53.033,84.

Obs. Por solicitação da Presidência e aprovação do plenário foram retirados da pauta os

assuntos:
- Proposta de projeto de extensão que contempla ações voltadas à área de vegetação do
campus São Carlos
- Análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional – ProDIn, proposto pela SEAd, intitulado:
“ Ensino-aprendizagem e formação de estudantes em contextos práticos.
Foi agendada reunião extraordinária do CoAd para o dia 13/05/2022, para análise dos itens
acima.

