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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 206ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 31/10/2014 – 09:00 horas 3 
Local: Anfiteatro da Reitoria  4 
Presidência: Prof. Dr. Targino de Araújo Filho 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 7 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 8 
Após apreciação, foram aprovadas, por unanimidade dos membros 9 

presentes, com a correção solicitada, as atas das reuniões extraordinárias, 10 
realizadas em 16/05 e 06/06/2014.  11 

2. EXPEDIENTE 12 
2.1. Comunicações da Presidência  13 
Posses. Registrou as boas vindas aos novos membros junto ao Conselho 14 
Universitário, na qualidade de representantes dos conselhos dos centros a seguir 15 
especificados: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: Prof. Dr. Francis de 16 
Morais Franco Nunes e Profa. Dra. Maria José Salete Viotto, efetivo e suplente, 17 
respectivamente; Centro de Ciências da Natureza:  Profs. Drs. Ângelo Luiz Fazani 18 
Cavallieri (efetivo) e Waldir Cintra de Jesus Junior (suplente); Centro de 19 
Educação e Ciências Humanas: Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis 20 
(efetiva) e Prof. Dr. Marcelo Coutinho Vargas (suplente).  21 

Hospital Escola.  Informou sobre a assinatura, no dia 14/10, do contrato de 22 
adesão da UFSCar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH, 23 
vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela gestão operacional do 24 
Hospital Escola de São Carlos; mediante adesão e  autorização do  Ministério de 25 
Planejamento Orçamento e Gestão, MPOG, a EBSERH poderá tomar as 26 
providências cabíveis para realização de concurso público para seleção de 392 27 
servidores para o Hospital.   No mesmo período, aconteceu também  a visita de 28 
uma equipe de representantes do  Ministério da Saúde, para reunião sobre a 29 
conclusão do processo de prestação de contas, por parte da Prefeitura Municipal, 30 
referente aos recursos já investidos no Hospital, a qual foi  aprovada e entregue 31 
ao Ministério da Saúde,  e estruturação do repasse do saldo financeiro à 32 
Universidade. Será também oficializado junto ao Ministério Público, um termo de 33 
ajuste de conduta envolvendo UFSCar, FAI/UFSCar, Prefeitura Municipal, 34 
EBSERH e SAHUDES, visando finalizar   a  transferência do Hospital. Comentou  35 
sobre os resultados  bastante positivos naquele  momento, com ótimas  36 
expectativa para o futuro, inclusive de retomar as obras do Hospital que estavam  37 
paradas, além de ter uma atuação  mais orgânica com o município.  38 

Reunião Andifes. Informou sobre a reunião da Andifes, prevista para realizar-se 39 
na semana subsequente em São Paulo, com a presença de representantes da 40 
Controladoria Geral da União para discutir questões relacionadas ao regime de 41 
dedicação exclusiva dos docentes, o qual tem sido objeto de análise pelas 42 
auditorias nas Instituições. Informou ainda sobre o acórdão do TCU  relacionado 43 
à segurança  das informações veiculadas via internet, tendo o MEC alertado as 44 
universidades sobre esta questão, especificamente no que diz respeito à 45 
fragilidade das universidades quanto ao controle de informações. Informou que 46 
na UFSCar foram tomadas algumas medidas para garantir melhorias na 47 
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segurança, mas este aspecto envolve também  ampliação de pessoal da área de 48 
informática. Portanto, nesta reunião a expectativa é de  dialogar  com a CGU 49 
quanto aos dois assuntos, além de almejar uma parceria quanto às questões 50 
relacionadas à demanda de pessoal, em função do acórdão existente sobre a 51 
política para  pessoal da área de informática.  52 

Vagas para servidores técnico-administrativos. Informou sobre o  compromisso do 53 
MEC em autorizar  mais vagas ainda em 2014, além daquelas destinadas no 54 
início do ano, com as quais foi possível minimizar questões mais urgentes, mas 55 
muito pouco frente às necessidades desta Instituição; há certa indefinição das 56 
vagas a serem distribuídas, mas a expectativa é de que a UFSCar seja 57 
contemplada.  58 

2.2. Comunicações dos Membros  59 
Profa. Dra. Marilde Terezinha P. Santos. Informou que nos dias 20 e 21/10 foi 60 
realizada a 5ª Reunião Nacional de Coordenadores PIBIC e PIBITI, Programa 61 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e  Programa Institucional de Bolsas 62 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, respectivamente, tendo 63 
sido discutida a proposta relativa à inclusão de um parágrafo na Resolução 64 
17/2006-CNPq,  que estabelece normas gerais e específicas para as diversas  65 
modalidades de bolsas por quota no País,  relativa à vedação de concessão de 66 
bolsa a estudante de curso de educação a distância, por considerar a  67 
incompatibilidade com o desenvolvimento de trabalho de pesquisa. Portanto, 68 
registrou sua preocupação com a contradição da proposta, inclusive  com relação 69 
à política  inclusiva do governo federal; comentou que não há como generalizar se 70 
um estudante tem ou não  condições de desenvolver um trabalho de pesquisa 71 
simplesmente pelo fato de pertencer a curso a distância. Solicitou que, caso este 72 
parágrafo seja incluído na norma, este Conselho se manifeste com 73 
encaminhamento de moção de repúdio.  O Sr. Presidente informou que no 74 
âmbito da Andifes foi recriada a Comissão de Educação a Distância que está 75 
discutindo este ponto, inclusive em recente reunião com o Ministro da Educação, 76 
José Henrique Paim Fernandes, dentre os vários assuntos discutidos, este ponto 77 
específico da EaD foi pautado, juntamente com a questão da redução de recursos 78 
destinados ao ensino a distância.  Em complementação, a Profa. Dra. Heloisa S. 79 
S. de Araujo, Pró-Reitora de Pesquisa, reforçou a necessidade da Andifes abordar 80 
a questão das bolsas PIBIC, tendo em vista a redução gradativa do número de 81 
bolsas de iniciação científica em função da transferência de recursos para o 82 
Programa Ciência Sem Fronteiras; disse que é preciso ficar clara a política do 83 
CNPq quanto à iniciação científica. O Sr. Presidente lembrou ainda que o 84 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, passou por um conjunto de 85 
reformas, com queda em seus recursos, cuja grande fonte de apoio era o FNDCT, 86 
advindo dos recursos do petróleo, que deixaram de ser repassados ao MCTI.  87 

Geraldo Costa Dias Junior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. 88 
Considerando as deliberações deste colegiado nas últimas reuniões,  com relação 89 
à segurança do campus (controle de acesso ao campus e realização de eventos  90 
acadêmicos, culturais e esportivos em conformidade com as normas internas 91 
existentes sobre eventos nos campi, até deliberação pelo Conselho Universitário 92 
que deverá ocorrer após realização de ciclo de eventos e debates abertos à 93 
comunidade interna e externa à UFSCar), relatou que  os dois últimos  eventos 94 
esportivos realizados na instituição foram o TUFSCar e o TUSCA, que apesar de 95 
controvérsias quanto à normatização dos eventos, houve o entendimento por 96 
parte  das associações esportivas quanto ao nível de responsabilização que cabe 97 
à Instituição e também aos organizadores dos eventos. Dos eventos detectados 98 
no período, os organizadores foram chamados para uma conversa, e, em uma 99 
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única oportunidade,  uma das organizadoras  entendeu  toda a sistemática de 100 
controle da normatização existente para eventos dentro da instituição e,  101 
inclusive, cancelou o evento que estava se propondo a  fazer. Listou um conjunto 102 
de eventos ocorridos no campus  naquela semana: Festival Universitário de 103 
Educação e Cultura, com uma programação extensa com festas, mas não 104 
submetido às instâncias competentes para autorização; final de tarde da Bio nos 105 
arredores do CCBS, com aproximadamente 130 pessoas; Lual, ao lado do 106 
Ginásio, com bebidas alcoólicas; Gruverada, evento musical com participação de 107 
300 pessoas;  ocupação do Centro de Eventos, ao lado da Pista de Saúde, das 108 
22:00 às  03:00 horas,  por um grupo de estudantes, com pixação de palavras de 109 
ordem relacionadas à questão do movimento estudantil em grande parte do 110 
prédio. Enfim, nesses eventos não foram registradas ocorrências com relação à 111 
segurança, mas também,  a deliberação do ConsUni não foi respeitada.   112 

Profa. Dra. Cláudia M. S. Martinez, Pró-Reitora de Extensão. Como membro da 113 
comissão constituída na reunião anterior deste colegiado para realização do ciclo 114 
de eventos e debates abertos à comunidade interna e externa à UFSCar, com 115 
temas relacionados à segurança,  para subsidiar a reflexão deste Conselho sobre 116 
a política de segurança nos campi, informou que a comissão realizou duas 117 
reuniões e definiu uma proposta preliminar de trabalho, cujos eventos estão 118 
programados para os meses de novembro e dezembro.  Lembrou que os eventos e 119 
debates deverão abordar temas relativos a função social da Universidade, 120 
relações entre UFSCar e sociedade e questões diretamente relacionadas ao tema 121 
da segurança nos campi, levando em consideração as propostas já apresentadas 122 
até o momento e as diretrizes vigentes.  123 

Profa. Dra. Kelen C. Leite, Diretora do CCHB. Conforme informações solicitadas a 124 
respeito da recente declaração do Presidente da CAPES, em um debate sobre 125 
educação superior, de que  a CAPES, o MCTI e MEC pretendiam criar uma 126 
organização social, OS, para contratar docentes para as instituições federais de 127 
ensino superior, o Sr. Presidente afirmou não ter informações a respeito; o que 128 
existia era a intenção de facilitar a contratação de professores estrangeiros, mas 129 
nenhuma proposta formal sobre o assunto.  130 

Prof. Dr. Jozivaldo P. G. de Morais, Diretor do CCA.  1) Informou sobre o prêmio 131 
recebido pelo Prof. Dr.  Ciro Paulino da Costa, docente voluntário  do 132 
DBPVA/CCA, durante a sexta edição do “Fórum Inovação: Agricultura e 133 
Alimentos para o Futuro Sustentável”, realizado pela Organização das Nações 134 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), pela Associação Nacional de 135 
Defesa Vegetal (Andef), pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e pela 136 
Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa).  O prêmio é concedido  para 10 137 
pessoas que tenham contribuído, ao longo de suas trajetórias, para um país 138 
capaz de atender as demandas por alimentos, bem como para o olhar sobre as 139 
demandas do restante do Planeta. Parabenizou o docente em nome do Centro. O 140 
Sr. Presidente  congratulou-se com o homenageado.  2. Informou sobre a 141 
reportagem a ser apresentada no Globo Rural, no domingo subsequente, sobre o 142 
cultivo de alface, produzido no Campus Araras e também em várias regiões do 143 
Brasil.  144 

Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann, Diretora do CECH. Prêmio Jabuti. Registrou o 145 
prêmio recebido pelas Profas.  Cristina B. F. de Lacerda e Lara Ferreira dos 146 
Santos,  na categoria  Educação.  O Sr. Presidente registrou os cumprimentos às 147 
docentes.  148 

ORDEM DO DIA 149 
3.1. Apreciação dos ad referendum autorizados pela Presidência:  150 
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3.1.1. Afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho para participar 151 
dos seguintes eventos: II Fórum Franco-Brasileiro de Ensino Superior e de 152 
Pesquisa (Paris, de 12 a 16/09); 26ª Conferência Universitária da Associação 153 
Européia para a Educação Internacional, EAIE, (Praga, de 17 a 19/09); 154 
Conferência Universitária da América Latina, Caribe e União Européia, ALC-155 
EU, (Salamanca, 27 a 30/09). Proc. nº 2662/2014-66.  156 

3.1.2. Regulamento para elaboração das listas tríplices para os cargos de 157 
Diretor e Vice-Diretor do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia. Proc. nº 158 
2586/2014-99.  159 

Após análise, foram homologados, por  unanimidade dos membros 160 
presentes, os ad referendum acima explicitados. 161 

3.2. Regulamento para elaboração das listas tríplices para os cargos de Diretor e 162 

Vice-Diretor do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia. Proc. nº 163 

2585/2014-44.  164 

Após apreciação, foi aprovado por unanimidade, o regulamento acima 165 
especificado.  166 

3.3. Criação da Coordenação do Curso de Bacharelado em Tradução e 167 
Interpretação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS/Língua Portuguesa, 168 
vinculado ao Centro de Educação e Ciências Humanas. Parecer CoG nº 169 
047/2014.  170 

Após análise, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade, a 171 
criação da Coordenação do Curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação 172 
em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS/Língua Portuguesa, vinculada ao 173 
Centro de Educação e Ciências Humanas, com a sigla CCTILSP.  174 

3.4. Apreciação da minuta de Regimento Interno do Conselho Universitário. Proc. 175 
nº. 775/2013-46.  176 

A Dra. Patricia Ruy Vieira, Procuradora Geral da Procuradoria Federal 177 
junto à UFSCar, na qualidade de Presidente da comissão designada para 178 
proceder atualização do Regimento Interno do Conselho Universitário,  informou 179 
que a  minuta em análise foi elaborada para disciplinar o funcionamento  deste 180 
Conselho, seguindo basicamente  todas as diretrizes e determinações constantes 181 
do Estatuto e Regimento Geral da UFSCar. Comentou que a expectativa é que 182 
este modelo possa ser proposto para os demais conselhos superiores que não 183 
tenham regulamentação ainda. Em análise, considerando as contribuições 184 
apresentadas durante a reunião, em especial, pelo conselheiro Leonardo F. Reis, 185 
o assunto foi retirado de pauta para apreciação no âmbito da comissão 186 
juntamente com o conselheiro,  para posterior apreciação do colegiado.   187 

3.5. Apreciação de minuta padrão para elaboração de regimentos internos dos 188 
departamentos acadêmicos da UFSCar. Proc. n. 1735/2014-01.  189 

A Dra. Patricia Ruy Vieira, relatou que a minuta em análise visa 190 
uniformizar os textos   dos regimentos dos departamentos  acadêmicos, tendo em 191 
vista que os regimentos encaminhados para análise no âmbito da Procuradoria 192 
eram muito díspares,  alguns eram muito superficiais,  outros tratavam  de 193 
matéria que não eram de sua competência; portanto, a minuta se constitui em 194 
uma proposta padrão, não que obrigatoriamente deva ser adotada, mas desejável 195 
justamente para uma  maior uniformidade na Universidade.  Explicou que a 196 
minuta foi elaborada de modo a contemplar as especificidades dos 197 
departamentos acadêmicos. Assim, destacou que os artigos 7º, 9º e 22 198 
apresentam redações alternativas,  que poderão ser adotadas, de acordo com as 199 
peculiaridades de cada departamento acadêmico. Após análise, esclarecimentos e 200 
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observações, a minuta foi aprovada com pequenas alterações de redação e 201 
encontra-se anexa à Resolução ConsUni nº 789.  202 

3.6. Alteração da regulamentação do Programa de Docência Voluntária da 203 
UFSCar. Proc. nº 1562/2013-31. 204 

3.7. Proposta de criação do Programa de Pós-Doutorado na UFSCar. Proc. nº 205 
3232/2013-81.  206 

3.8. Proposta de regulamentação para admissão de Pesquisador Visitante na 207 
UFSCar. Proc. nº 022/2014/11.  208 

Em análise as minutas de regulamentação acima explicitadas, conforme 209 
orientação da Dra. Patricia R. Vieira, PF/UFSCar, face à recente edição da 210 
Orientação Normativa CGU nº 02/2014, que trata de matéria correlata à 211 
docência voluntária nas universidades e órgãos federais, acordou-se retirar o 212 
item 3.6 da pauta para análise jurídica e apreciação deste colegiado em reunião 213 
oportuna. Na sequência, a  Profa. Dra. Heloisa S. S. de Araujo, Pró-Reitora de 214 
Pesquisa, fez uma apresentação comparativa entre as três normas: docência 215 
voluntária, pós-doutorado e pesquisador  visitante, lembrando que este último é 216 
conhecido na UFSCar como pesquisador associado, mas pesquisador visitante é 217 
o termo utilizado pela CAPES e CNPq.  Explicou que o que há em comum  nas 218 
três propostas  é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; seja qual 219 
for a maneira como o profissional  se vincule à Universidade,  ele terá 220 
oportunidade de exercer as três atividades fim: ensino, pesquisa e extensão, as 221 
quais deverão estar explicitadas em seu plano de trabalho. No caso do 222 
pesquisador visitante e do pós-doutorado, estes  deverão ter um  plano de 223 
trabalho que envolva a pesquisa; já para a docência voluntária, a prioridade é 224 
para o ensino de graduação e pós-graduação,  sendo  conferido ao  profissional a 225 
possibilidade de atuar nas demais frentes, mas não obrigatoriamente nas três 226 
frentes. Explicou que, para o exercício de qualquer das atividades a que o 227 
profissional se candidate, se faz necessária a aprovação pelas instâncias 228 
competentes, assim, apresentou  as tramitações que cada atividade deve ter. 229 
Durante apreciação, registrou-se ampla e generalizada discussão sobre as 230 
minutas de pós-doutorado e de pesquisador visitante. Após análise, em regime de 231 
votação, a regulamentação para admissão de Pesquisador Visitante e a criação 232 
do Programa de Pós-Doutorado na UFSCar foram aprovadas, registrando-se duas 233 
abstenções, sendo lavradas em Resolução do Colegiado sob nºs 786 e 787, 234 
respectivamente.  235 

3.9. Alteração do Regimento Interno da Auditoria Interna, AudIn. Proc. nº 236 
1944/2014-46. 237 

O Sr. Presidente explicou, com complementações da Sra. Wânia Maria 238 
Recchia, Coordenadora da Auditoria Interna da UFSCar, que a presente 239 
adequação ao regimento da AudIn foi elaborada por comissão designada para 240 
esta finalidade e se fez necessária  em função das recomendações contidas no 241 
Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 3384, de 04/12/2013 e também na 242 
Portaria da Controladoria Geral da União nº 915, de 29/04/2014, que diz 243 
respeito à nomeação e exoneração  dos titulares das unidades de auditoria 244 
interna, além de considerar as determinações constantes  de legislação superior 245 
(Decreto nº 3.591, de 06/09/2000 e Instrução Normativa nº 01, de 06/04/2001, 246 
do Ministério da Fazenda), que normatizam o assunto. Dentre as alterações 247 
propostas no regimento, destacou a inclusão da elaboração pela AudIn,  do 248 
Relatório Anual de Auditoria Interna,  RAINT, o qual demonstra o resultado dos 249 
trabalhos realizados  no exercício, atividade esta  não constante do regimento 250 
anterior. Após apreciação, em regime de votação, a presente alteração foi 251 
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aprovada com  duas abstenções.  O Regimento Interno da Auditoria Interna, 252 
encontra-se anexo à  Resolução ConsUni nº 788.   253 

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença e 254 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 255 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 256 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 257 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  258 

Prof.Dr. Targino de Araujo Filho        Prof.Dr. Adilson J.A.de Oliveira       Prof.Dr. Néocles A. Pereira 259 

Profa.Dra. Claudia R. Reyes     Profa.Dra. Débora C. Morato Pinto      Profa.Dra. Heloisa S.S. Araujo 260 

Profa.Dra. Claudia M. S. Martinez            Geraldo Costa Dias Jr.        Márcia C. S. B. de Oliveira  261 

Profa.Dra. Marilde T.P. Santos    Profa.Dra. Maria Cristina C. Ferraz     Prof.Dr. Paulo A. S. Caetano 262 

Prof.Dr. Paulo T. Lacava     Profa.Dra. Wanda A. M. Hoffmann     Prof.Dr. Jozivaldo P. G. de Morais 263 

Prof.Dr. Sérgio D. Campos          Profa.Dra. Kelen C. Leite           Prof.Dr. Danilo R. Dias Aguiar   264 

Prof.Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida     Profa.Dra. Ivani A. Carlos    Profa.Dra. Maria José S.Viotto  265 

Prof.Dr. Francisco T. Strixino     Profa.Dra. Mônica F.B.M. Thiersch     Prof.Dr. Ângelo L.F.Cavallieri  266 

Profa.Dra. Haydée T. de Oliveira       Prof. Dr. Paulo E. G. Bento       Profa.Dra. Ana C. Lessinger 267 

Prof. Dr. Flávio Y. Watanabe     Prof.Dr. Helder V. A. Galeti    Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento 268 

Profa.Dra. Fernanda S.C. Rodrigues   Profa.Dra. Jane B. O. Santos   Fernando F.M.Petrilli 269 

Tânia A. J. Oliveira         Suelen Rodrigues       Suenylse Antunes Pires      Joaquim A. Machado  270 

Ailton Bueno Scorsolin            Leonardo Ferreira Reis        Gustavo H. R. Canevazzi  271 

Amanda dos S. Carneiro     Bruna Jandoso      Arquiminio B.da Silva Neto    Pedro H.Sousa Martins 272 


