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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, de 13/05/2022 2 

Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, o Conselho de 3 

Administração da Universidade Federal de São Carlos, previamente convocado por meio do Of 4 

6-CoAd de 11/05/22, reuniu-se virtualmente , por meio da ferramenta Google Meet, com acesso 5 

pelo link meet.google.com/fpg-bnrx-xho, com pauta específica para apresentação de dois 6 

assuntos: 1 - Proposta de projeto de extensão que contempla ações voltadas à área de 7 

vegetação do campus São Carlos; 2 - Análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional – 8 

ProDIn, proposto pela SEAd, intitulado: “Ensino-aprendizagem e formação de estudantes em 9 

contextos práticos”. Proc. nº 23112.009842/2022-89. Verificada a instalação do quórum 10 

necessário para a reunião, a Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Presidente do CoAd, 11 

congratulou-se e agradeceu a presença e disponibilidade de todos (a) os (a) representantes do 12 

colegiado e os (a) convidados(a). Justificou a ausência de intérpretes de libras na transmissão 13 

da reunião. Dando início a apresentação da proposta de projeto de extensão disse ser hoje um 14 

dia muito feliz porque desde setembro do ano passado, quando aconteceu o incêndio, tem se 15 

debruçado sobre este assunto tentando encontrar saídas que fossem eficientes e esta proposta, 16 

representa uma tentativa de caminharem nesta direção. Ela é fruto de uma das frentes de 17 

trabalho do Comitê Gestor Emergencial para as áreas de vegetação nos campi da UFSCar, 18 

criado para coordenar os esforços relacionados à avaliação de impacto e aos encaminhamentos 19 

necessários envolvendo o incêndio na área de vegetação do Campus São Carlos. Tem feito um 20 

trabalho para esclarecer as pessoas que o “Cerrado” é uma área de vegetação do campus São 21 

Carlos, com parte de vegetação do tipo cerrado e parte com vegetação de eucalipto. O incêndio 22 

atingiu cerca de 107 hectares dos quais 32 de áreas naturais, 75 de eucaliptos, desses 32 23 

aproximadamente, 26 de cerrado e 5 de vegetação de mata galeria, 1 de vegetação degradada. 24 

O Comitê emergencial tem duas frentes: - Comissão de prevenção de incêndio e - Comissão de 25 

restauro. Após várias reuniões chegou-se a um projeto de extensão intitulado: “Manejo florestal 26 

como suporte para a realização de ações integradas de Educação Ambiental no campus São 27 

Carlos”. O objetivo do projeto é promover um conjunto de ações integradas, envolvendo gestão, 28 

educação e comunicação ambiental, juntamente com a melhoria das condições de infraestrutura, 29 

para o manejo e a conservação das áreas verdes do campus São Carlos. O projeto, com duração 30 

proposta de 12 meses, com início imediato e conclusão até 2023, conta com cinco metas/frentes 31 

de atuação: de infraestrutura, diagnóstico, planejamento, plano de ação e execução das ações. 32 

O projeto prevê arrecadação de recursos com a venda da madeira queimada e esse recurso será 33 

usado na própria área, o que foi muito bem-visto pelo Ministério Público Federal. O CoAd irá 34 

avaliar o mérito administrativo da proposta nos limites da sua competência e manifestar-se 35 

quanto à cessão da área para a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico 36 

e Tecnológico (FAI) da UFSCar e aprovar a proposta de contrapartida pelo uso do espaço que 37 

inclui ações ampliadas a toda a extensão de áreas verdes não apenas à área cedida (que está 38 

delimitada àquela atingida pelo incêndio – aproximadamente 106 hectares). Foi esclarecido ao 39 
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Conselho que a cessão para a FAI não representa transferência de posse e que tem a mesma 40 

duração da vigência do projeto, de modo a garantir sua plena execução. À FAI-UFSCar caberá 41 

executar as ações previstas na proposta, com acompanhamento direto da equipe do projeto – 42 

composta pela área técnica da SGAS, docentes e estudantes. A Profa. Dra. Erica Pugliesi, 43 

Secretária de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) esclareceu que o percentual de áreas 44 

protegidas da universidade, considerando o Talhão de Servidão Ambiental chega a uma marca 45 

de quase 50% da área, bastante superior ao mínimo que é exigido. Com relação à gestão 46 

financeira do projeto na proposta de atividade, haverá possibilidade de captação de outros 47 

recursos externos para etapas futuras, possibilidade de concorrer a editais e de fundos 48 

internacionais, mas tudo dependerá desta proposta inicial que vem atender essa demanda e 49 

tem caráter de urgência em função da proximidade da estação seca. Todas as ações preventivas 50 

visam a melhoria das ações de combate e controle de incêndio. A Presidência explicou que por 51 

se tratar de um projeto de extensão, a FAI irá atuar somente no que está previsto no projeto, que 52 

é coordenado pela SGAS.  Respondendo ao Sr. Prefeito Universitário disse que a ideia é ter um 53 

projeto piloto que possa ser avaliado futuramente e depois expandir, se for o caso. Encerradas 54 

as manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade : a) - a proposta de 55 

Projeto de Extensão, nos limites da competência deste Conselho; b) a cessão para a FAI, durante 56 

a vigência do projeto, da área atingida pelo incêndio ocorrido em setembro 2021 (107 hectares) 57 

para viabilizar a execução da proposta nos moldes do Projeto de Extensão apresentado; c) - a 58 

contrapartida proposta pela cessão da área, sendo esta a ampliação de ações de manutenção, 59 

preservação e proteção para toda a área verde do extremo norte do campus São Carlos e não 60 

apenas para a área cedida. Ao final, a Presidência agradeceu ao Conselho, a Profa. Dra. Erica 61 

Pugliesi e todas as pessoas que estiveram envolvidas apoiando a construção do projeto. A Profa. 62 

Erica Pugliesi agradeceu todos os departamentos da SGAS, a Profa. Dra. Ducinei Garcia, Pró-63 

Reitora de Extensão pelos esforços e esclarecimentos prestados durante o processo e a Profa. 64 

Ana Beatriz pelos esforços junto ao Ministério Público. 65 

2 - Análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional – ProDIn, proposto pela SEAd, intitulado: 66 

“Ensino-aprendizagem e formação de estudantes em contextos práticos”. Proc. nº 67 

23112.009842/2022-89. 68 

A Presidência disse que a UFSCar há alguns anos propôs como instrumento para atingir objetivos 69 

do PDI os projetos de desenvolvimento institucionais e a Secretaria de Educação a Distância 70 

(SEaD) tem tido dificuldade de apoiar a universidade para atingir algumas metas do PDI por não 71 

ter conseguido contratar estagiários e há uma particularidade importante na SEaD que é a 72 

necessidade de maior vínculo e tempo de dedicação dos estudantes às atividades da Secretaria 73 

até para que o seu processo formativo seja eficiente e, desde o ano passado, quando a Secretária 74 

da SEaD trouxe a questão, houve um longo processo de discussão que deu origem à proposta 75 
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que está sendo apresentada hoje. Informou que solicitou à Secretária da SEaD alguns ajustes na 76 

proposta para especificar de onde virá o recurso e também redimensionar os objetivos que 77 

foram propostos. A Profa. Dra. Cleonice Tomazetti, Secretária da SEaD explicou que para a 78 

elaboração deste ProDIn foram revistas todas as metas do anterior e ele foi elaborado com a 79 

ajuda de várias pessoas. O ProDIn  tem como objetivo geral promover o desenvolvimento 80 

educacional em contextos aproximados do mundo do trabalho por meio de situações 81 

reais/concretas sob a supervisão de profissional experiente; desenvolver competências e 82 

habilidades próprias do exercício profissional mediante a vivência de situações/ 83 

responsabilidades relativas às funções atribuídas, e contribuir com o aprimoramento da 84 

formação dos estudantes que atuarão como bolsistas nas atividades por meio de treinamento e 85 

atualização nas práticas e conhecimentos de natureza técnico profissional oriundos da formação 86 

acadêmica. A SEaD conta com uma equipe áudio visual que oferece serviços para várias unidades 87 

da UFSCar além de uma equipe pedagógica que trabalha com a ProGrad e entenderam que havia 88 

um espaço para expandir suas atividades. Este PDI visa aprimorar e ampliar o atendimento da 89 

SEaD às diferentes iniciativas envolvendo ações na Educação a Distância, contribuindo para a 90 

formação de nossos estudantes, assim como a expansão e a democratização da educação. Dessa 91 

forma, será possível atingir objetivos específicos do PDI, ainda não alcançados. Os recursos 92 

financeiros para a implementação do ProDIn terão como fonte parte dos recursos oriundos das 93 

inscrições dos processos seletivos para os cursos de graduação a distância que a SEaD oferece 94 

(Pedagogia e Licenciatura em Educação Especial).  O recurso no momento está empenhado na 95 

ProAd desde o ano passado, mas poderão captar novos recursos com uma nova turma para os 96 

cursos, de 2022-2025. Destacou a importância da iniciativa que irá integrar estudantes em 97 

formação com o mundo do trabalho, a partir da atuação junto aos profissionais da SEaD, 98 

contribuindo com a formação desses estudantes e a permanência deles na Universidade, uma 99 

vez que receberão bolsa para o desenvolvimento da atividade. O projeto tem cronograma que 100 

vaia de 2022 a 2025. A ideia é trabalhar com editais pela FAI para estudantes que estiverem 101 

vinculados aos cursos presenciais da UFSCar, sendo qualquer curso de graduação. A Presidência 102 

esclareceu que o CoAd irá deliberar o mérito da proposta e encaminhar para a ProAd, que dará 103 

o parecer sobre a disponibilidade financeira para execução e sendo possível segue o fluxo, caso 104 

contrário aguardam a captação de novos recursos. A Profa. Dra. Maria de Jesus parabenizou o 105 

trabalho da equipe e destacou que para produzir um ensino de qualidade a distância é preciso 106 

investir em pessoal e a proposta do ProDIn da SEaD é muito bem-vinda e representa um grande 107 

passo.  A Profa. Dra. Ana Cristina, diretora do CECH propôs que no edital das bolsas seja incluído 108 

ações afirmativas (raça, cor e gênero). A Presidência propôs que o Conselho também delibere 109 

sobre a sugestão proposta. A Profa. Dra. Natalia Stofel, Secretária da Secretaria de Ações 110 
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Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE), reforçou a ideia da Profa. Ana e pediu que seja 111 

incluído nos novos projetos e pessoas com deficiência. O Sr. Djalma, Pró-Reitor de Assuntos 112 

Comunitários e Estudantis lembrou que a universidade tem uma política de ações afirmativas 113 

aprovada desde 2016. Encerradas as manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou por 114 

unanimidade: 1 - Aprovar quanto ao mérito o Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDin, 115 

proposto pela Secretaria de Educação à Distância - SEaD, intitulado: "Ensino-aprendizagem e 116 

formação do estudante em contextos práticos", contemplando a aplicação da Política de Ações 117 

Afirmativas da UFSCar na seleção de bolsistas. 2 -  Caberá à Pró-Reitoria de Administração - 118 

ProAd, definir e readequar o recurso para viabilizar a execução deste ProDIn pela FAI. 119 

Deliberação exarada em Ato Administrativo nº 204. 120 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores 121 

conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, Adriane Cristina de O. 122 

Garcia, secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela Sra. Presidente e 123 

demais membros presentes. 124 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira       Prof. Dr. Daniel R. Leiva      Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini  125 

Profa. Dra.  Ducinei Garcia         Prof. Dr. Rodrigo C. Martins         Edna Hércules Augusto 126 

Djalma Ribeiro Jr.           Profa. Dra. Jeanne Liliane M. Michel         Prof. Dr. Márcio Luis L. Viola      127 

Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento            Prof. Dr. Fernando A. Vasilceac      Rogério Fortunato Jr. 128 

Fábia Farbelow      Ernesto Abel F. F. Pallarolas       Ademir P. Arruda Jr. 129 

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime          Erick Lázaro Melo      Profa. Dra. Natalia S. Stofel 130 

Profa. Dra. Luciana M. Gonçalves      Prof. Dr. Luiz Fernando O. Paulillo      Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara 131 

Profa. Dra. Maria da Graça G. Melão      Profa .Dra. Ana C. Juvenal da Cruz     Profa. Dra. Ana Lucia Brandl 132 

Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos      Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues       Profa. Dra. Giulianna R. Carmassi 133 
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Profa. Dra. Heloísa S.S. Araújo      Prof. Dr. Oto Araujo Vale      Profa. Dra. Roberta Cornélio F. Nocelli 134 

Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho      Daniel P. Moretti         Cássio Barbosa T. Martingo 135 

Também estiveram presentes: 136 

Profa. Dra. Diana Junkes B. Martha      Sra. Izaura  do C. Alcoforado 137 

Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida        Prof. Dr. Emerson M. Arruda      Prof. Dr. Fábio G. Pinto 138 

Antonio Roberto de Carvalho 139 


