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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 213ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 28/08/2015 – 09:00 horas  3 
Local:  Anfiteatro da Reitoria  4 
Presidência: Prof. Dr. Targino de Araujo Filho 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.  7 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 8 
Após apreciação, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, 9 

a ata da 207ª reunião ordinária do ConsUni, realizada em 05/12/2014. 10 

2. EXPEDIENTE  11 
2.1.  Comunicações da Presidência 12 

Novos representantes junto ao ConsUni: Deu posse e as boas vindas aos seguintes 13 
representantes junto ao Conselho Universitário: Prof. Dr. George Mendes Taliaferro 14 
Mattox, na qualidade de representante efetivo  do Centro de Ciências Humanas e 15 
Biológicas; Profa. Dra. Janice Rodrigues Placeres Borges, como representante efetiva do 16 
Centro de Ciências Agrárias; Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo de Almeida, 17 
Diretor do Centro de Ciências da Natureza; Profs. Drs. Alberto Luciano Carmassi e Waldir 18 
Cintra de Jesus Junior, representantes do Centro de Ciências da Natureza, na qualidade 19 
de efetivo e suplente, respectivamente. 20 

67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.  Registrou 21 
as seguintes parabenizações  à organização da 67ª Reunião da SBPC,  realizada no 22 
Campus Sede da UFSCar, no período de 12 a 18/07/2015: 1) Ofício enviado pelo  23 
Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil do Município de São Carlos  pela 24 
organização da área de segurança  e primeiros socorros para o evento da SBPC;  2)  25 
Moção de Congratulações enviada pela Câmara Municipal de São Carlos pela organização 26 
do evento  e agradecimentos  pela contribuição  científica e tecnológica que se somou à 27 
cidade;  3) Aclamação de Louvor enviada pelos integrantes da Loja Maçônica Acácia de 28 
São Carlos pela realização do evento da SBPC na cidade de São Carlos.  Em 29 
complementação, o Sr. Presidente registrou que, de fato, o evento foi muito bem 30 
sucedido, com participação de grandes cientistas do País e discussões muito 31 
importantes. Além da programação concebida pela SBPC, com grande  quantidade de 32 
eventos e mesas redondas, dois eventos realizados pela UFSCar – SBPC Inovação e  SBPC 33 
Indígena, com  vasta programação cultural  realizada em parceria com o SESC, contou 34 
com participação maciça de estudantes da educação básica e do ensino médio de São 35 
Carlos e região. Em particular, a SBPC Inovação contou com a presença dos Secretários 36 
Executivos do MEC e do MCTI, além dos Presidentes da FINEP, CNPq, CAPES e FAPESP, 37 
proporcionando discussões importantes em relação a vários assuntos abordados na 38 
ocasião. Em geral, a avaliação do evento na UFSCar foi muito positiva; aproveitou para 39 
registrar os agradecimentos ao Prof. Dr. Adilson J. A de Oliveira, Vice-Reitor, e Lourdes 40 
de Souza Moraes, Diretora da FAI, coordenadores do evento na UFSCar, extensivo a 41 
todos os demais envolvidos - servidores técnico-administrativos, alunos (em torno de 350 42 
voluntários) e toda equipe da FAI.  Em complementação, o Prof. Dr. Adilson, Vice-43 
Presidente, informou que a SBPC na UFSCar foi muito marcante, oportunidade única 44 
que contou com a presença de muitos pesquisadores de todas as  áreas do 45 
conhecimento, não só  do ponto de vista da ciência, mas também da política científica. 46 
Inclusive, o Ministro do MCTI permaneceu na cidade por três dias, tendo realizado na 47 
UFSCar reunião com toda sua equipe.  Informou que foram 800 pessoas trabalhando no 48 
evento, que contou com cerca de 10 mil participantes  diários, sendo que no dia 49 
destinado à família, certamente este número dobrou. Comentou que toda organização  foi 50 
preparada com muito cuidado e carinho,   tendo sido considerada  impecável  pelos 51 
participantes, com  presença, inclusive, de dentista e pediatra, para casos de emergência. 52 
Registrou os agradecimentos a todos participantes na organização do evento e à Profa. 53 
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Dra Ana Lúcia V. Torkomian pelo trabalho despendido na SBPC Inovação. Na sequência, 54 
durante as comunicações dos membros, foram registradas várias parabenizações à 55 
organização da SBPC; assim, o  plenário decidiu encaminhar moção de congratulações à  56 
Comissão Organizadora da 67ª Reunião Anual da SBPC, por sua grandiosa estrutura e 57 
ao sucesso do evento, face à relevância e qualidade dos debates sobre Ciência, 58 
Tecnologia, Inovação e Educação, que proporcionaram momentos de intensa 59 
aprendizagem com  impactos  positivos na UFSCar, no município de São Carlos e 60 
também para as novas gerações.  61 

Projetos Finep. Lembrou que, após várias gestões da Andifes junto  à FINEP, no final de 62 
2014  foi publicado edital relativo à complementação de recursos adicionais destinados à 63 
conclusão das obras  contempladas em editais anteriores, as quais não haviam sido 64 
finalizadas  em função do valor do metro quadrado praticado pela FINEP; as submissões 65 
foram então realizadas totalizando R$ 326 milhões; houve cortes e o valor abaixou para 66 
R$ 120 milhões, em seguida as propostas foram analisadas por um comitê  da 67 
FINEP, que, em um primeiro momento o montante total dos projetos ficaria em  68 
R$ 70 milhões e muitos projetos estavam sendo reprovados por erros formais. 69 
Após pedido de reconsideração da Andifes, houve certa demora na divulgação do 70 
resultado, mas  foram aprovados projetos totalizando R$ 81 milhões, destes, a 71 
UFSCar foi contemplada com R$ 18.021.231, um valor que representa 20% dos 72 
recursos distribuídos.  Comentou que na última reunião da Andifes, enquanto 73 
Presidente da entidade, ficou em uma  situação delicada, pois a instituição 74 
contemplada com o segundo maior volume de recursos, depois da UFSCar, foi a 75 
Universidade Federal da Bahia, com R$ 7.175.548. Registrou  o reconhecimento 76 
às equipes da ProPq e da FAI que se dedicaram na elaboração da proposta da 77 
UFSCar, que foi coordenada pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Prof. Dr. 78 
Ronaldo Censi Faria. A proposta  foi composta por 10 obras, incluídas a partir 79 
dos critérios previstos pela Finep, que priorizou as construções iniciadas há mais 80 
tempo e que ainda estavam com convênios vigentes. Destas, nove foram 81 
contempladas no resultado preliminar, e a Universidade irá recorrer em relação 82 
ao subprojeto ainda não aprovado (do Centro de Pesquisa Integrada da 83 
Biodiversidade Tropical – Biotrop –, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e 84 
da Saúde).  Das nove obras  contempladas, as duas com maior valor referem-se à 85 
conclusão dos edifícios de laboratórios de pesquisa nos campi Sorocaba e Araras, 86 
que receberão, respectivamente, R$ 3.780.400 e R$ 2.586.251.  Informou ainda 87 
que em breve deverão ser publicados novos  editais, ocasião em que as 88 
instituições poderão optar em submeter projetos para equipamentos ou obras, 89 
sendo este último com o valor do metro quadrado praticado em cada região. 90 
Foram registradas várias parabenizações à ProPq em virtude das aprovações dos 91 
projetos da  UFSCar pela  FINEP, em especial, ao Prof. Dr. Ronaldo C. Faria.   92 

Orçamento. Em função do corte global no orçamento das instituições para 2015, 93 
de 10% em custeio e de 50% em recursos para investimentos, informou que, 94 
internamente, após muito trabalho, foi absorvido o corte em custeio das 95 
atividades das pró-reitorias, das prefeituras universitárias e das unidades 96 
vinculadas à reitoria, preservando, no entanto, a área acadêmica; quanto às 97 
obras, o ritmo de execução das mesmas ficou mais lento, com previsão de 98 
finalização de novo cronograma, o qual será apresentado brevemente aos 99 
departamentos acadêmicos, por ocasião da apresentação do Relatório  de Gestão. 100 
Comentou que a situação da UFSCar é mais tranquila em comparação a algumas 101 
instituições que não terão recursos para encerrar o ano, mas, de fato, a  questão 102 
orçamentária é muito séria; internamente, além dos cortes, outra preocupação é 103 
de que este ano as requisições não sejam processadas em sua totalidade 104 
novamente em função da greve dos servidores técnico-administrativos deflagrada  105 
desde o final do mês de maio/2015. Lembrou que em 2014, em função do 106 
movimento de greve, a UFSCar deixou de processar em torno de R$ 7 milhões, 107 
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recursos estes que foram absorvidos  no orçamento de 2015, conforme decisão 108 
da Reitoria;  mas, pelas dificuldades decorrentes dos cortes já anunciados, não 109 
será possível garantir este procedimento para o próximo ano.  Informou que a 110 
Administração Superior da UFSCar vêm tentando negociar com  o movimento 111 
paredista para que a universidade não arque novamente  com tantos prejuízos, 112 
mas não há respostas por parte dos representantes do Sintufscar ou do 113 
Comando Local de Greve. Comentou ainda, que, a proposta orçamentária para 114 
2016, embora continue menor que o necessário e desejável, está melhor que o 115 
esperado, pois amplia o orçamento de 2015 em  12% em custeio e 20% em 116 
investimento. Informou ainda que houve desencontro de informações quanto aos 117 
cortes nos recursos do PROAP e do Ensino a Distância, os quais ocorreram em 118 
função da transição de equipes  da CAPES, anterior e atual, cujos 119 
esclarecimentos foram efetuados a partir da efetiva participação da  Andifes.  120 

Inauguração. Registrou a inauguração, no dia 14/08, do  Centro de Pesquisas em 121 
Materiais Avançados e Energia (CPqMAE), que reúne um conjunto de oito 122 
laboratórios de pesquisa e espaços de convivência e realização de eventos, com 123 
3.600 m2 de área coberta e outros 2.000 m2 de construções complementares. O 124 
projeto  foi coordenado pelo Prof. Dr. Ernesto A. U. Gonzalez e a obra  foi 125 
financiada com recursos da ordem de R$ 20 milhões, investidos também em 126 
equipamentos para os laboratórios, por meio de convênio com a Petrobras. No 127 
Centro serão desenvolvidas pesquisas que envolvem diferentes departamentos do 128 
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) com foco na temática do 129 
desenvolvimento de novos materiais e produção de energia. 130 

2.2. Comunicações dos Membros  131 
Profa. Dra. Cláudia R. Reyes, Pró-Reitora de Graduação. Informou que em reunião 132 
do Colégio de Graduação da Andifes,  contou com a participação do membro da 133 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CNE, Luiz 134 
Fernandes Dourado, cujo tema foi a discussão da diretriz nacional sobre ensino a 135 
distância, EaD, que será apreciada pelo CNE no mês de setembro. Comentou que 136 
a posição do CoGrad é semelhante a do CNE  e a contribuição do Colégio será 137 
uma proposta de modalidade de ensino a distância no ensino presencial, 138 
apresentado na forma de minuta de termo de referência.  Comentou que  na 139 
sequência foi realizada uma reunião do Fórum  de Graduação, ForGrad,  do qual 140 
participa pró-reitores de graduação de instituições estaduais, municipais e 141 
privadas, onde houve uma massificação do ensino a distância. Portanto, o 142 
CoGrad, que luta contra essa posição, irá apresentar e defender no CNE a EaD 143 
como um ensino de qualidade, cuidadoso e não precarizado.  144 

Cons. Diego Profiti Moretti.   Greve. Manifestou sua preocupação com o cenário 145 
envolvendo os assuntos da greve, visto que as pessoas da comunidade 146 
universitária estão se „degladiando‟ ao invés de achar soluções em comum; 147 
preocupação também com a  opinião pública que financia os salários dos 148 
servidores e vê esse embate acontecer internamente, e isso deve-se ao fato da 149 
comunidade universitária ter  públicos  muito diferentes, alguns mais radicais 150 
outros menos, alguns que aderiram totalmente à greve, outros trabalhando 151 
100%; enfim, públicos com pensamentos diferenciados. Assim, registrou que as 152 
assembléias dos servidores técnico-administrativos poderiam ser utilizadas  153 
como espaço para exposição dessa multiplicidade de pensamentos existentes na 154 
comunidade universitária, bem como a Administração Superior poderia se 155 
utilizar para expor, por exemplo, até que ponto o não processamento de 156 
requisições seriam impactantes ou não para o funcionamento da Instituição; pois  157 
considerou complicado dizer que a greve traz prejuízos irrefutáveis e complexos,  158 
especialmente quando se pensa no motivo que leva os servidores à greve; os 159 
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quais estão relacionados a questões salariais e  de benefícios, envolvendo os 160 
Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, que   161 
perpassam os limites de autonomia da  universidade. Dessa forma, registrou que 162 
sua fala se constitui em um apelo na tentativa de reforçar as mesas de 163 
negociação, pois não existe inimizade entre  as categorias dentro da 164 
universidade, portanto, a necessidade de  debater e tentar sensibilizar os grupos 165 
para encontrar  soluções, por considerar um momento muito difícil onde se 166 
espera que logo termine,  com as atividades voltando  à normalidade; afinal  os 167 
servidores não fazem greve  porque querem,  mas por imposição do cenário 168 
nacional, e a greve se constitui na  única forma de mostrar como os fatos estão 169 
acontecendo. 170 

Prof. Dr. Guillermo A. L. Villagra.  Informou que  a docente do Departamento de 171 
Psicologia, Mariana de Lima Isaac Leandro Campos, defendeu pelo Programa de 172 
Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs), seu doutorado em libras,  173 
intitulado “O processo de ensino-aprendizagem de Libras por meio do Moodle da 174 
UAB-UFSCar”. A docente é  a primeira deficiente auditiva a defender o título de 175 
doutora no Estado de São Paulo. 176 

Prof. Dr. Walter Libardi. Informou que no período de 01 a 09/08 foi realizada na 177 
UFSCar, a Escola São Paulo de Estudos Avançados em Vidros e Vitrocerâmicos, 178 
financiada pela FAPESP, sob a coordenação do Prof. Dr. Edgar Dutra Zanotto, do 179 
Departamento de Engenharia de Materiais.  Participaram mais de  100 180 
estudantes de diferentes países que ficaram muito impressionados com a 181 
UFSCar e com o evento que foi considerado um sucesso.  Registrou os 182 
cumprimentos ao Prof. Zanotto pela empreitada.  183 

Prof. Dr. Ismail Barra Nova de Melo. Informou que o  Programa Futuro Cientista 184 
do Campus Sorocaba foi uma das iniciativas selecionadas no Prêmio Fundação 185 
Banco do Brasil de Tecnologia Social 2015 e recebeu o selo de Tecnologia Social 186 
como projeto com efetivas soluções para a transformação da sociedade. Registrou  187 
os cumprimentos  ao  coordenador do projeto, Prof. Dr. Fábio Leite, docente do 188 
Departamento de Física, Química e Matemática, DFQM, Campus Sorocaba.   189 

Prof. Dr. Danilo Rolim Dias de Aguiar. Registrou que no dia 17/08 foram 190 
inaugurados três novos prédios no Campus Sorocaba, totalizando quase 10 mil 191 
m2 de área construída. Além de autoridades locais, estiveram presentes no 192 
evento dois deputados estaduais, um federal e um representante do MEC.  193 

3. ORDEM DO DIA 194 
Antes de iniciar a discussão dos itens constantes da ordem do dia, o Sr. 195 

Presidente passou à leitura da carta encaminhada pela Comissão responsável 196 
pela avaliação do desempenho acadêmico dos docentes pleiteantes à progressão 197 
funcional (vertical e horizontal)  na Classe de Professor Associado, na qual 198 
solicita exoneração de todos os membros da Comissão. Justifica que a decisão se 199 
deu  em função da deliberação deste colegiado, exarada no Ato Administrativo do 200 
ConsUni nº 227, que acatou o recurso interposto pelo Prof. Dr. Glauber L. Alves 201 
Santiago  relativo à avaliação  de seu desempenho acadêmico para promoção da 202 
Classe de Professor Adjunto nível IV para a Classe de Associado nível I. O Prof. 203 
Irineu Bianchini Jr, Presidente da Comissão, esclareceu que na análise da 204 
documentação do Prof. Glauber, a Comissão atendeu rigorosamente as normas  205 
em vigor na UFSCar no momento, Portaria GR 910/08, inclusive em todos os 206 
processos analisados pela comissão  seguiu-se os mesmos critérios; no caso em 207 
questão, o professor  havia solicitado  pontuação em atividades de EaD 208 
desenvolvidas por ele, as quais não estavam sendo computadas, com base na 209 
norma vigente. Considerou que, do seu ponto de vista, este colegiado deixou de 210 
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fazer a discussão relativa a este tipo de atividade, bem como de outras também, 211 
além do Parecer emitido pela Procuradoria Federal que desqualificou todo o 212 
trabalho da Comissão; registrou o descontentamento dos membros da Comissão 213 
pela situação desagradável causada, informando  que não era  intuito  prejudicar 214 
o professor, apenas seguiram os critérios constantes da norma, estabelecida por 215 
este Conselho.  O Sr. Presidente informou que recentemente este Conselho 216 
aprovou nova regulamentação para progressão na carreira do Magistério 217 
Superior, onde a questão da EaD e outras foram normatizadas. Lembrou  que 218 
durante apreciação do recurso, em nenhum momento o colegiado entrou na 219 
análise de desqualificar a Comissão, pelo contrário, entrou no entendimento da 220 
norma destacando os pontos relativos às atividades de EaD e das atividades 221 
remuneradas com pagamento de bolsas, pontos estes regulamentados na nova 222 
norma.  Após esclarecimentos, o Sr. Presidente registrou o reconhecimento pelo 223 
trabalho desenvolvido pela Comissão, e o agradecimento pela colaboração 224 
prestada à Instituição.   225 

Com anuência do plenário, os itens da pauta foram discutidos conforme 226 
sequência abaixo: 227 

3.6. Instituição do Hospital Universitário como unidade organizacional na 228 
estrutura da UFSCar. Proc. nº 4812/2013-95. 229 

Inicialmente, o Prof. Dr. José Rubens Rebelatto, Superintendente do Hospital 230 
Escola „Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci‟, congratulou-se com todos os 231 
presentes e  agradeceu  a  oportunidade para fazer um breve relato sobre o 232 
Hospital Escola.  Em sua  exposição  apresentou a situação encontrada no 233 
Hospital, a partir do mês de fevereiro/2015, bem como as  realizações no período 234 
e  as perspectivas e planejamento futuro. Comentou que embora o momento seja 235 
de crise, tanto a Ebserh quanto  o Hospital Escola encontram-se em situação 236 
razoavelmente privilegiada; em comparação ao orçamento de investimento da 237 
Ebserh executado em 2014 que foi de R$ 900 milhões para o conjunto de 29 238 
hospitais universitários que aderiram à Ebserh, para este ano o corte no 239 
orçamento para a Ebserh foi pequeno, e o orçamento ficou em torno de R$ 800 240 
milhões para ser executado em um período muito menor,  portanto, o Hospital 241 
estará em situação confortável quanto aos recursos para investimentos,  e estes 242 
estão além dos recursos que recebe dos SUS para manutenção.  Na sequência 243 
apresentou o plano de ações para 2015-2016, elaborado pela equipe de 244 
governança do Hospital, incluindo ações muito importante para aquela Unidade 245 
como ações  imediatas,  administrativas, bem como ações de infraestrutura física  246 
e operacionais. Dentre as ações destacou:  a constituição da equipe de 247 
governança com participação de docentes cedidos da UFSCar, destacando a 248 
participação do Prof. Dr. Sérgio Luiz Brasileiro Lopes, Gerente de Ensino e 249 
Pesquisa do HE, e da Profa.  Dra. Tânia de Fátima Salvini, presente no plenário;  250 
a transferência do recebimento dos recursos provenientes do SUS para a 251 
UFSCar, os quais eram enviados para a Prefeitura Municipal;  aquisição de novos 252 
equipamentos como tomógrafos, mamógrafos, raio x  e outros de grande porte, 253 
visto que os lá existentes já encontravam-se  em deterioração; revisão do projeto 254 
executivo do Hospital;  contratação de pessoal pela Ebserh  por  concurso 255 
público de provas e  títulos, com 14.300 candidatos inscritos para  288 vagas, 256 
com todas as carreiras contempladas mesmo para aquelas que tem maior 257 
dificuldade, como pediatria. Informou sobre a contratação dos primeiros 88 258 
servidores, no próximo mês serão mais 86, até completar o total de vagas.  259 
Apresentou o organograma do Hospital Escola, informando que todos HU´s  260 
possuem estrutura organizacional e padrão tradicional adotado pela Ebserh, com  261 
superintendência vinculada à Ebserh e à Reitoria da Universidade específica, 262 
com três gerências, cujos organogramas são diferenciados de acordo com a 263 
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característica de cada hospital. Ao final, informou que apresentação idêntica será 264 
feita em sessão da Câmara Municipal de São Carlos.  Respondendo a 265 
questionamento, o Prof. Dr. José Rubens informou que a SAHUDES, Sociedade 266 
de Apoio, Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde,  a qual tem 267 
contrato de gestão  com a Prefeitura Municipal de São Carlos, para  268 
gerenciamento do Hospital, está com seu encerramento  programado, e se dará  269 
em assembléia da entidade. O Sr. Presidente registrou os agradecimentos ao 270 
Prof. Dr. José Rubens pela apresentação e a toda  equipe pelas ações e avanços 271 
desenvolvidos no Hospital face aos desafios encontrados. Na sequência, foi  272 
apreciada a proposta de alteração do nome do Hospital Escola Municipal, o qual 273 
foi aprovado por unanimidade dos membros presentes, passando a denominar-se 274 
„Hospital Universitário Prof. Dr. Horário Carlos Panepucci‟ e instituído como 275 
unidade organizacional na estrutura da UFSCar como unidade multidisciplinar 276 
vinculada à Reitoria, com a sigla HU/UFSCar. Esta deliberação foi lavrada em 277 
Resolução do colegiado sob nº 820.  278 

3.1.  Propostas de criação dos seguintes cursos de Pós-Graduação, para 279 
encaminhamento à CAPES, ad referendum da Presidência do ConsUni:  280 
3.1.1. Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação, Campus 281 
Sorocaba.  Parecer CoPG 126/2015. Proc. nº 2458/2015-26. 282 
3.1.2. Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de 283 
Recursos Renováveis, Campus Sorocaba. Parecer CoPG 125/2015. Proc. nº 284 
2461/2015-40. 285 
3.1.3. Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e 286 
Monitoramento Ambiental, Campus Sorocaba. Parecer CoPG 124/2015. 287 
Proc. nº 2462/2015-94. 288 
3.1.4. Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 289 
Desenvolvimento Rural, Campus Araras. Parecer CoPG 123/2015. Proc. nº 290 
2463/2015-39. 291 
3.1.5. Mestrado acadêmico em Engenharia Mecânica, Campus São Carlos. 292 
Parecer CoPG 120/2015. Proc. nº 2467/2015-17. 293 
3.1.6. Mestrado acadêmico em Desenvolvimento Territorial e Sistemas 294 
Agroalimentares, Campus Lagoa do Sino. Parecer CoPG 121/2015. Proc. nº 295 
2466/2015-72. 296 
3.1.7. Mestrado acadêmico em Gerontologia, Campus São Carlos. Parecer 297 
CoPG 122/2015. Proc. nº 2464/2015-83. 298 

A Presidência informou que os ad referendum acima listados foram 299 
autorizados em função do prazo para encaminhamento dos projetos à CAPES. 300 
Após apreciação, foram homologados, por unanimidade, o encaminhamento das 301 
propostas especificadas para apreciação no âmbito da Coordenação de 302 
Aperfeiçoamento  de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Em complementação, o 303 
Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, registrou que 304 
para as secretarias dos novos programas de pós-graduação não será possível 305 
destinar servidor técnico-administrativo; as mesmas poderão ser atendidas  com 306 
estagiários.  O Sr. Presidente registrou os cumprimentos a todos os envolvidos 307 
nas respectivas propostas.  308 

3.2. Criação do Mestrado Profissional em Ensino de Física, no âmbito da 309 
parceria firmada com a Sociedade Brasileira de Física. Proc. nº 2426/2015-310 
21.   311 

O Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira, Vice-Presidente,  informou que o  312 
mestrado profissional existente nos Campi  São Carlos e em Sorocaba é ofertado 313 
em parceria com a Sociedade Brasileira de Física em todo o País. No Campus São 314 
Carlos, a parceria já está estabelecida com  estrutura definida; para o  Campus 315 
Sorocaba a estrutura ainda não existe, assim, propõe-se a criação do Mestrado 316 
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Profissional e respectiva estrutura administrativa. Após, por unanimidade dos 317 
membros presentes, foi aprovada a formalização da criação do Mestrado 318 
Profissional em Ensino de Física, com a sigla PROFIS-So, vinculado ao Centro de 319 
Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, no Campus Sorocaba, no âmbito 320 
da parceria firmada entre a UFSCar e a Sociedade Brasileira de Física, relativa ao 321 
Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física, bem como foi 322 
aprovada a criação da coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de 323 
Física. Esta deliberação consta da Resolução ConsUni nº 821. 324 

3.3. Autorização da doação, com encargos, do imóvel situado na cidade de 325 
Santos. Proc. nº 2392/2015-74.   326 

A Dra. Patricia Ruy Vieira, Procuradora Federal junto à UFSCar, informou 327 
que recentemente a UFSCar recebeu contato da Secretaria de Patrimonio da 328 
União, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para fazer  329 
resgate antigo de um imóvel  que justamente remonta a época da ditadura 330 
militar. Explicou que no final da década de 60 algumas entidades estudantis e 331 
sindicais foram dissolvidas por serem consideradas  subversivas,  dentre elas,  o 332 
Centro de Estudantes de Santos, tendo a União Federal, em 1969, proposto ação 333 
judicial  visando a dissolução daquela entidade; a ação foi julgada procedente  e 334 
a sentença proferida em 1975, na qual foi determinada  a dissolução do Centro 335 
de Estudantes de Santos e o patrimônio da entidade fosse integrado ao 336 
patrimônio da União,  com base no Decreto Lei 228, de 1967, que previa que os 337 
bens de propriedade  das entidades extintas  passariam a integrar o patrimônio 338 
da União, para serem destinados a estabelecimentos de ensino federal existentes 339 
no Estado, o que ocorreu em 1980, sendo a UFSCar a única instituição federal 340 
do Estado na época. No entanto, em 1984, este Conselho deliberou pela não 341 
incorporação do imóvel ao seu patrimônio, manifestando-se no sentido de que o 342 
referido imóvel fosse restituído aos estudantes de Santos. Enfim, a UFSCar 343 
nunca ocupou o imóvel; em tese, a devolução já foi objeto de discussão por este 344 
colegiado. Em 1990, foi editada a Lei 8047, autorizando a UFSCar a  doar 345 
referido imóvel ao Centro dos Estudantes, mas os anos se passaram e nada foi 346 
feito.  Além de um aparente conflito de legislação (Lei 6120/1974 que proibia a 347 
doação ou cessão de gratuíta a qualquer título de bens  imóveis  de instituições 348 
federais de ensino superior, e outra, a Lei 8047/1990 que autorizava a doação e 349 
que deve  prevalecer sobre a anterior), a doação não foi efetivada.  O imóvel 350 
permaneceu sob a titularidade da União Federal, conforme Cartório de Registro 351 
de Imóveis, mas é a UFSCar quem tem a autorização legislativa para efetivar a 352 
doação ao Centro de Estudantes. Assim, para regularizar a situação e toda 353 
documentação em cartório, a UFSCar precisa receber o imóvel e tomar as 354 
providências cabíveis para doação ao Centro de Estudantes. Após apreciação, por 355 
unanimidade dos membros presentes, foi aprovada a doação com encargos, a ser 356 
realizada pela União Federal em favor da Universidade Federal de São Carlos, 357 
referente ao imóvel situado na Avenida Ana Costa, 308 – cidade de Santos, cujo 358 
encargo deverá consistir, exclusivamente, no dever da UFSCar em proceder à 359 
doação do mesmo imóvel em favor do Centro de Estudantes de Santos. A Reitoria 360 
da UFSCar ficou autorizada a adotar as providências necessárias à formalização 361 
dos instrumentos jurídicos necessários à efetivação de ambas as doações, com o 362 
menor encargo financeiro possível à Universidade. Esta deliberação foi lavrada 363 
em Resolução ConsUni nº 822.  364 

3.4. Homologação do Regimento interno do Departamento de Administração, 365 
Campus Sorocaba. Proc. nº 3648/2013-07.  366 

A Presidência informou que a presente proposta de regimento foi 367 
elaborada a partir da minuta padrão estabelecida por este Conselho, Resolução 368 
ConsUni nº 789, de 20/11/2014, tendo sido apreciada no âmbito do respectivo 369 
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Conselho de Centro e parecer favorável da Procuradoria Federal. Em discussão, 370 
não havendo manifestações, a proposta foi submetida à votação, sendo aprovada 371 
por unanimidade dos membros presentes, com pequena ressalva no § 1º do art. 372 
21, que ficou com a seguinte redação: „§ 1º. Os representantes dos servidores 373 
técnico-administrativos exercerão mandato de dois anos, permitida uma única 374 
recondução consecutiva.‟  Referido regimento encontra-se anexo à Resolução 375 
ConsUni nº 823.  376 

3.5. Alteração do Regimento interno da Unidade Saúde Escola, devido à recente 377 
reestruturação administrativa da Unidade. Proc. nº 1844/2007-28.  378 

A Presidência lembrou que a alteração do regimento interno da Unidade 379 
Saúde Escola se fez necessária em função da recente reestruturação 380 
administrativa implementada na Unidade. Durante análise da proposta de 381 
regimento,  considerando os vários destaques apresentados para discussão, 382 
acordou-se  retirar o assunto de  pauta para adequação de redação e posterior 383 
apreciação deste colegiado.  384 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 385 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 386 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 387 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 388 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  389 

Prof.Dr. Targino de Araujo Filho   Prof.Dr. Adilson Jesus A. de Oliveira  Profa.Dra. Cláudia R. Reyes 390 

Prof.Dr. Guillermo A. L. Villagra      Profa.Dra. Heloisa S.S. Araujo    Prof.Dr. Cláudia M.S. Martinez 391 

Sr. Geraldo Costa Dias Jr.         Prof.Dr. Mauro Rocha Côrtes       Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo 392 

Profa.Dra.Vera Alves Cepeda           Profa.Dra.Sheyla M.B. Serra       Prof. Dr. Paulo T. Lacava 393 

Prof.Dr. Jozivaldo P.G. de Morais   Prof.Dr. Aparecido J. de Menezes    Profa.Dra. Kelen C. Leite 394 

Prof.Dr. Danilo R.Dias de Aguiar     Prof.Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida    Prof.Dr.Walter Libardi 395 

Prof.Dr. Francis de M. F. Nunes    Profa.Dra. Janice R. P. Borges    Prof.Dr. Francisco T. Strixino  396 

Prof.Dr. George M.T. Mattox       Profa.Dra. Neila C.V. da Cunha      Prof. Dr. Alberto L. Carmassi  397 

Profa.Dra. Alice H.C. Pierson      Prof.Dr. Paulo E. G. Bento     Profa.Dra. Ana C. Lessinger  398 

Prof.Dr. José M.N. Novelli      Profa.Dra. Maria Carla Corrochano     Prof.Dr. Ismail B.N. de Melo 399 
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Prof.Dr. Flávio Y. Watanabe    Prof.Dr. Helder V. A. Galeti     Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento 400 

TA´s: Fernando Moura F. Petrilli          Ailton Bueno Scorsoline            Diego Profiti Moretti    401 

Antonio Roberto de Carvalho  402 


