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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 209ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 27/03/2015 – 09:00 horas 3 
Local: Anfiteatro da Reitoria  4 
Presidência: Prof. Dr. Adilson Jesus A. de Oliveira 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 7 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 8 
Foram aprovadas, por unanimidade, após alterações sugeridas,  as atas 9 

das seguintes reuniões ordinárias:  10 
- 205ª reunião, realizada em 29/08/2014; 11 
- 208ª reunião, realizada em 06/03/2015. 12 

2. EXPEDIENTE 13 
2.1. Comunicações da Presidência  14 
Reunião do Conselho de Curadores da FUFSCar, (23/03). Informou que no dia 15 
23/03 p.p. foi realizada a reunião do Conselho de Curadores da Fundação, onde 16 
foi-lhes apresentado os relatórios de prestação de contas e de atividades da 17 
UFSCar, referentes ao exercício de 2014. Na reunião, o empenho no sentido da 18 
internacionalização do Ensino Superior recebeu atenção especial e positiva dos 19 
conselheiros, com destaque à presença de estudantes estrangeiros nos cursos de 20 
graduação e pós-graduação, observando-se o grande percentual de   estudantes 21 
provenientes  de países das Américas do Sul e Central, do Caribe e da África. 22 
Nesse mesmo sentido, foi objeto de destaque o afastamento de docentes para 23 
realização de estágios de pós-doutorado no exterior, além da participação em 24 
eventos científicos em diversos países, demonstrando o elevado grau de 25 
internacionalização do corpo docente da UFSCar. Foi observado também, o 26 
crescimento da UFSCar em todos os seus indicadores, exceto em relação ao 27 
número de alunos de graduação na modalidade a distância, que teve sensível 28 
redução, motivado pela não realização de concurso vestibular, devido à não 29 
liberação de recursos por parte do Ministério da Educação. Na sequência, foi 30 
realizada a reunião do Conselho Fiscal da FAI, constituído pelo mesmo grupo de 31 
pessoas, cujos relatórios, da FUFSCar e da FAI, foram devidamente aprovados.   32 

Observatório de Turismo, celebração de parceria, (24/03). Informou que foi 33 
firmada  parceria entre a UFSCar e a Secretaria de Turismo do Estado de São 34 
Paulo para desenvolvimento do projeto que prevê a realização de diagnóstico das 35 
potencialidades do turismo nos municípios paulistas, coordenado pela Profa. 36 
Dra. Telma Darn, do DGTH/CCHB, Campus Sorocaba. No  projeto, mais de 600 37 
municípios  serão observados com o objetivo de verificar suas potencialidades na 38 
utilização e gestão sustentável de seus recursos naturais, históricos e culturais. 39 
Também deverá ser constituída uma rede de informações sobre o turismo em São 40 
Paulo. Os projetos de pesquisa do Observatório abrangem a definição de 41 
indicadores e estudos da cadeia produtiva, da demanda e impactos do turismo, 42 
dentre outros temas. Destacou a importância do Observatório, não só por ser um 43 
grande campo de pesquisa com envolvimento de estudantes, mas também por 44 
contribuir para o resgate da cultura do Estado.  O Sr. Presidente parabenizou o 45 
Campus Sorocaba, o CCHB e,  em particular, à Profa. Telma.  46 

Reunião do Conselho de Inovação (26/03). Nesta reunião foi apresentado o 47 
Relatório de Atividades de Inovação da UFSCar; na sequência, como 48 
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reconhecimento à contribuição dos pesquisadores da UFSCar para o 49 
desenvolvimento do País, foram homenageados todos os inventores e criadores 50 
que depositaram suas patentes ao longo de 2014. 51 

Bibliotecária do Ano. Registrou congratulações à servidora Lígia Maria Silva e 52 
Souza, pelo título ‘Bibliotecária do Ano”, concedido pela Câmara Municipal de 53 
São Carlos, além de destacar os esforços pelo  trabalho realizado pela servidora 54 
na Biblioteca Comunitária, no Campus São Carlos  55 

Orçamento. Informou que o orçamento da União foi aprovado,  mas ainda não 56 
sancionado pela  Presidenta; a princípio, o MEC não sofreu cortes,  mas aguarda-57 
se uma definição bem como a indicação do novo Ministro do MEC. 58 

2.2. Comunicações dos Membros  59 
Prof. Dr. Néocles Alves Pereira, Pró-Reitor de Administração. Informou que na 60 
semana subsequente estava agendada reunião com os Diretores e Vice-Diretores 61 
de Centro  com objetivo de dialogar sobre o orçamento deste ano, dada a situação  62 
até o momento e, também, além de outros pontos, tratar de questões 63 
operacionais para dar prosseguimento  às requisições de compras pendentes, 64 
geradas no ano de 2014.  65 

Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. Informou sobre a 66 
realização, nos dias 23 a 25/03, do Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, 67 
com participação de representantes de 45 universidades; dentre as várias 68 
questões em andamento, foi aprovada uma proposta de substitutivo ao Projeto de 69 
Lei 6004, que disciplina os concursos públicos no âmbito do poder executivo no 70 
País; também será encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 71 
Gestão (MPOG) um documento relativo às normativas que tratam da contagem 72 
de tempo especial para aposentadoria e  que impôs às universidades  a 73 
recontagem em aposentadorias dessa natureza concedidas até 23/12/2013; no 74 
entanto, nenhuma universidade procedeu à recontagem, pois todas estão se 75 
posicionando contrariamente a esta medida;  na UFSCar são 17 pessoas nesta 76 
situação. Informou que foi discutida também a racionalização de cargos do 77 
PCCTAE, com encaminhamento de algumas sugestões. Informou ainda que está 78 
sendo desenvolvido, no âmbito do  MPOG, o software SIGEPE em substituição ao 79 
SIAPE, com solicitação do Fórum de que as iniciativas de  gestão não sejam 80 
descontinuadas  quando do início de operação do novo sistema.   81 

Profa. Dra. Cláudia Raimundo Reyes, Pró-Reitora de Graduação. Informou sobre o 82 
Seminário de Desempenho Acadêmico dos Estudantes das Universidades 83 
Federais, realizado no dia 24/03,  proposto pelo Colégio de Pró-Reitores de 84 
Graduação – CoGrad/Andifes, do  qual participou representando este, além da 85 
participação de reitores, pró-reitores de graduação e representantes do Conselho 86 
Nacional de Graduação, para refletir sobre métricas e sugestões para otimizar o 87 
desempenho acadêmico; os debates tiveram foco no fortalecimento de ações 88 
visando incrementar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, bem como na 89 
reflexão sobre os suportes que podem ser oferecidos nesse sentido. Foram 90 
abordadas três frentes para esse fortalecimento: a qualidade do ensino de 91 
graduação oferecido; a assistência estudantil e garantia de permanência com 92 
qualidade de todos os estudantes na Universidade; e o apoio oferecido aos 93 
estudantes de Ensino Médio para ingresso na Educação Superior. Os processos 94 
de avaliação das universidades também foram objeto  importante nas discussões, 95 
pois os indicadores gerados nesses processos são fundamentais para mobilizar 96 
as universidades no sentido de reprogramar as ações já instituídas e formular 97 
novas estratégias.    98 
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3. ORDEM DO DIA  99 

3.1. Regulamento para o processo de avaliação de desempenho para fins de 100 
progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior 101 
da UFSCar. Proc. nº 2312/2014-08.  102 

Na reunião anterior deste colegiado, realizada em 06/03 p.p., a proposta 103 
de norma relativa à adequação do regulamento para o processo de avaliação de 104 
desempenho para fins de progressão e de promoção dos docentes pertencentes à  105 
carreira do Magistério Superior à legislação vigente foi devidamente analisada até 106 
o artigo 34 da minuta; assim, foi iniciada a apreciação e discussão dos demais  107 
artigos destacados pelo plenário para análise, em reunião realizada em 108 
19/12/2014, a saber: artigos 36, 37, 40, 41, 42 e 45. Durante análise desses 109 
artigos que demandaram ampla e generalizada discussão do plenário, registrou-110 
se que os  principais debates e preocupações relacionaram-se à: - avaliação das 111 
atividades de ensino (em função das diferentes configurações de disciplinas e 112 
estágios nas distintas áreas do conhecimento); - avaliação da produção 113 
intelectual (especificamente quanto aos critérios de avaliação de periódicos 114 
científicos); - avaliação das atividades de representação (em função dos esforços 115 
relativos à participação nos diferentes órgãos colegiados da Instituição). Após 116 
análise dos artigos explicitados, que resultou na alteração dos mesmos, bem 117 
como na inclusão de incisos, parágrafo único e de um novo artigo, ficou 118 
concluída a apreciação da minuta, cujas alterações foram todas submetidas à 119 
votação formal pelo plenário.  No entanto, considerando a demanda apresentada 120 
pela Diretoria do CCBS, explicitando a necessidade de discussão acerca da 121 
progressão de docentes contratados em regime de tempo parcial, de 20 horas 122 
semanais, com sinalização para uma regulamentação específica para estes casos, 123 
a minuta voltará a ser objeto de apreciação  pelo colegiado em sua  próxima  124 
reunião, para discussão da demanda apresentada, tendo em vista a falta de 125 
tempo hábil para debater a questão.   126 

Durante análise do item acima explicitado,  por volta das 11 horas e 30 127 
minutos, o  Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento, justificando a importância 128 
das discussões e votações que estavam sendo realizadas, questionou  sobre a 129 
existência do quórum mínimo para continuidade dos trabalhos; foi então  130 
realizada a recontagem dos presentes, constatando-se a necessidade de três 131 
membros para compor o quórum mínimo, ou seja, 32 membros. Assim, o 132 
colegiado aguardou por alguns instantes o retorno de membros que se 133 
encontravam fora do plenário, tanto nas dependências do Campus São Carlos, 134 
quanto do Campus Sorocaba, que acompanhavam a reunião por webconferência, 135 
para retomada dos trabalhos.  136 

Por volta das 13 horas, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 137 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 138 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 139 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 140 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  141 

Prof.Dr. Adilson J.A.de Oliveira       Prof. Dr. Néocles A. Pereira          Prof. Dr. Mauro R. Côrtes 142 

Profa.Dra. Cláudia R. Reyes         Profa.Dra. Débora C. Morato Pinto       Prof. Dr. Ronaldo C. Faria 143 

Prof.Dr. Rodolfo A. de Figueiredo       Profa. Dra. Maria A. Mello        Prof. Dr. Thiago L de Russo 144 
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Prof. Dr. Marcos Arduin           Prof.Dr. Carlos A. R. Diniz       Profa.Dra. Fabiana L. de Oliveira 145 

Profa.Dra.Sheyla M.B. Serra     Profa.Dra.Ana Beatriz de Oliveira   Profa.Dra.Wanda A.M. Hoffmann 146 

Prof.Dr. Jozivaldo P. G. de Morais       Prof. Dr. Sérgio D. Campos          Profa.Dra. Kelen C. Leite  147 

Prof.Dr. Danilo R. Dias Aguiar      Prof.Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida     Prof. Dr. Walter Libardi 148 

Prof.Dr.Francis de M. F. Nunes     Prof. Dr. Francisco T. Strixino      Profa.Dra. Neila C.V. da Cunha 149 

Prof.Dr. Ângelo L.F.Cavallieri    Prof.Dr. Bento P.de A. Ferraz Neto   Profa.Dra. Haydée T. de Oliveira 150 

Prof. Dr. Paulo E. G. Bento        Profa.Dra. Ana C. Lessinger           Prof.Dr. José Marcos N. Novelli 151 

Prof.Dr. Ismail B. N. de Melo     Prof.Dr. Flávio Y. Watanabe    Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento 152 

Profa. Adriana M. Caram             Téc.Adms: Fernando Moura F. Petrilli              Suelen Rodrigues  153 

Joaquim Antonio Machado                Suenylse Antunes Pires                Ailton Bueno Scorsoline 154 

Pós-Grad. Daniel P. Moretti              Grads.: Bruna Jandoso         Márcio Junior V. Martins 155 


