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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 215ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 04/12/2015 – 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,  as atas das reuniões extraordinárias, realizadas em 12/12/2014 e 10 
19/12/2014.   11 

2. EXPEDIENTE  12 
2.1.  Comunicações da Presidência 13 
Posse aos novos membros.  O Sr. Presidente deu as boas vindas aos novos 14 
representantes junto ao colegiado, a saber: Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes 15 
de Morais, Diretor do Centro de Ciências Agrárias;  aos representantes  discentes 16 
da graduação: efetivos: Edmilson Lopes Junior, Valdenilson Candelário, Duino 17 
Rikbaktsa Nhambiquara, Luis Henrique Luongo Luz, Ornaldo Baltazar Sena, 18 
Bruno Williams Antunes Pereira; suplentes: Adriele da Silva Braga, Thales 19 
Casemiro Borzani, Marcondy Maurício de Souza, Natália Pressuto Pennachioni, 20 
Pedro Vinicius Gallo Menegasso, Diógenes Carneiro Eloi Monteiro. 21 

Orçamento. 1) Informou que, após o corte global no orçamento das instituições 22 
para 2015, de 10% em custeio e de quase 50% em recursos  para investimentos, 23 
houve também a suspensão do financeiro;  assim,  a cota que a UFSCar tinha 24 
para empenhar tanto em custeio quanto em orçamento, estes foram empenhados 25 
para não correr o risco de perdê-los, mas para isso é necessário ter o financeiro 26 
cuja expectativa é de breve liberação; caso contrário as IFES ficarão em situação 27 
muito complicada. 2) Quanto ao pleito junto ao Governo,  de remanejar recursos 28 
de investimentos para custeio, face ao aumento de despesas nesta alínea, a 29 
expectativa  é de que seja publicado decreto autorizando tal remanejamento.  30 

Relatório Parcial de Gestão. A exemplo da apresentação do Relatório Parcial de 31 
Gestão na última reunião deste colegiado, foram realizadas apresentações 32 
idênticas nos Campi Sorocaba e Araras; as próximas apresentações serão nos 33 
centros acadêmicos do Campus Sede e no Campus Lagoa do Sino.  34 
Proposta de criação da Universidade do BRICS. Informou integrar uma comissão, 35 
representando a Andifes, com objetivo de elaborar uma proposta de criação da 36 
Universidade do BRICS, que envolve os países Brasil, Rússia, Índia, China e 37 
África do Sul. No âmbito do governo brasileiro foi constituída comissão 38 
envolvendo representantes do MEC, CAPES, Conselho Nacional de Educação e  39 
Andifes que deverá publicar nos próximos dias  um primeiro edital contemplando 40 
seis grandes áreas (de energia, ciência computacional e segurança da 41 
informação, ecologia e mudanças climáticas, recursos hídricos e tratamento da 42 
poluição,  economia e estudos do BRICS), para oferecimento em conjunto por 43 
universidades dos cinco países participantes, de programas de mestrado e 44 
doutorado.  O prazo para submissão de propostas será até março/2016 e 45 
poderão participar do edital programas de pós-graduação níveis 6 ou 7. Estão 46 
previstas reuniões para organizar todo o processo e, em março/2017 está 47 
previsto o estabelecimento  da Universidade do BRICS. Solicitou ao Prof. Dr. 48 
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Adilson J. A. de Oliveira, Vice-Presidente, para contactar na UFSCar as áreas que 49 
poderão participar desse processo.  50 

Agradecimentos. Registrou os sinceros agradecimentos aos Profs. Drs. Néocles 51 
Alves Pereira e Antonio Francisco do Prado, Pró-Reitor de Administração e 52 
Secretário Geral de Informática, respectivamente,  os quais muito contribuíram e 53 
enfrentaram grandes desafios à frente das respectivas unidades e, por motivos 54 
pessoais, estão deixando respectivas funções.  55 

2.2.  Comunicações dos Membros 56 
Prof. Dr. Walter Libardi. Manifestou preocupação com relação ao texto da 57 
Proposta de Emenda à Constituição, PEC, que trata da extinção do abono 58 
permanência, visto que muitos servidores que já adquiriram este direito e 59 
continuam na ativa poderão se aposentar caso essa proposta seja aprovada e,  60 
solicitou informações de como a questão está sendo tratada no âmbito da 61 
Andifes. O Sr. Presidente esclareceu que o impacto dessa PEC sobre as IFES será 62 
caótica; desde que foi anunciada, tanto o MEC quanto a Andifes se manifestaram 63 
contrariamente, mas até o momento não houve avanços. O Prof. Dr. Mauro 64 
Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, com relação à questão da PEC - 65 
abono permanência - complementou informando que em reunião do Fórum de 66 
Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, realizada na semana anterior, com a 67 
participação da Sra. Dulce Tristão, representando o MEC, foi afirmado que o 68 
MEC não tem informação correta do MPOG sobre esta questão; inclusive sobre a 69 
não autorização de novos concursos de que trata a proposta; informou que 70 
dentre as 129 carreiras do Poder Executivo, as únicas que  estão pré-autorizadas 71 
até 2017 para realização de concursos são as de docente e de técnico-72 
administrativo; no entanto, se a proposta suspender também as nomeações, a 73 
situação ficará muito complicada e trará grande impacto nas universidades pois 74 
há um grande número de servidores docentes e técnico-administrativos com 75 
abono permanência. O Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira, Vice-Presidente, 76 
considerando que a questão do abono permanência poderá  impactar muito as 77 
atividades na universidade, propôs elaborar moção do colegiado para 78 
encaminhamento ao MEC e MPOG de forma a reforçar esse ponto que é vital 79 
para a universidade. Referida proposta foi acatada, por unanimidade dos 80 
membros presentes, cujo texto será elaborado no âmbito da Assessoria Especial 81 
de Comunicação da Reitoria.  82 

Profa. Dra. Maria Carla Corrochano. Sobre a reorganização escolar proposta pelo 83 
Governo do Estado de São Paulo, a qual desrespeita e irá afetar drasticamente a 84 
vida dos estudantes, informou que foi instaurada ação civil no Ministério Público 85 
e, que as notas de repúdio exaradas pela USP, UNICAMP, UFABC, UNESP e 86 
UFSCar por meio de departamentos e unidades vinculados aos Centros de 87 
Educação e Ciências Humanas (DTPP, DEd, DME, DL, DCSo, DPsi e PPGE) e de 88 
Ciências Humanas e Biológicas (DCHE, DGTH, DBio, PPGEd-So), muito 89 
contribuirão na tentativa de sustar este processo.  90 

Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann, Diretora do CECH. Em complementação à 91 
comunicação anterior, informou que a Nota de Repúdio também assinada pelos 92 
Centros: CECH e CCHB foi uma construção conjunta e divulgada no Inforede da 93 
UFSCar e no Jornal da Ciência  da SBPC, cuja expectativa é de que esta ação 94 
sirva de reflexão em todo o País; agradeceu e destacou todos os envolvidos da 95 
Educação que estão refletindo e discutindo a implementação da reorganização do 96 
ensino público no Estado de São Paulo, a qual não houve diálogo prévio. A Profa. 97 
Dra. Alice H. C. Pierson, propôs que este colegiado referendasse referida Nota.  A  98 
proposição foi aprovada por unanimidade dos membros presentes,  exarando o 99 
seguinte texto: “O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, 100 
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reunido em sua 215ª reunião ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2015,  101 
referendou a Nota de Repúdio exarada pelos Conselhos dos Centros de Educação 102 
e Ciências Humanas e de Ciências Humanas e Biológicas, CECH e CCHB, 103 
respectivamente,  contra a forma  pela qual o governo do Estado de São Paulo vem 104 
conduzindo o processo de reorganização  das  escolas da rede pública do Estado 105 
de São Paulo.”  106 

Profa. Dra. Maria Aparecida Melo, Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e 107 
Estudantis. 1) informou que a ProACE estava desenvolvendo uma série de 108 
seminários de atualização profissional com discussão sobre  a juventude e 109 
vulnerabilidade social, face ao grande impacto  das mudanças de ampliação da 110 
universidade; comentou que várias discussões têm sido realizada com alunos 111 
com relação às mudanças, como a forma de atender e garantir a  permanência 112 
desses estudantes na universidade, entendendo um pouco a questão da 113 
vulnerabilidade social e as reivindicações da juventude no século 21, seus 114 
pensamentos e suas necessidades.  Para o evento foram convidados 115 
pesquisadores da UFSCar que estudam esse assunto, um juiz de direito e as 116 
assistentes sociais da UFSCar, com expectativas de resultados  importantes que 117 
contribuam com a atualização do programa de assistência estudantil na 118 
Instituição. 2) Informou ter participado de reunião do pleno da Andifes, ocorrida 119 
no mês de novembro, ocasião em que a Profa. Dra. Vera Cepêda, DCSo, 120 
apresentou brilhantemente  ao plenário,  o estudo coordenado por ela, relativo ao 121 
perfil sócio econômico dos estudantes das universidades federais, cujos dados 122 
subsidiarão a definição de políticas públicas, de forma a balizar ações no âmbito 123 
da assistência estudantil, além de trazer um diagnóstico de como está 124 
constituído o corpo discente  das universidades. Comentou que as questões de 125 
permanência dos estudantes na universidade têm sido objeto de várias 126 
discussões e para o próximo ano serão realizados vários seminários para melhor 127 
acompanhamento da comunidade sobre esse importante trabalho. 128 

TAE Fernando Moura Fabri Petrilli. 1) Informou sobre a renovação do contrato 129 
relativo ao seguro coletivo para alunos regularmente matriculados nos cursos de 130 
graduação da UFSCar, nas modalidades presencial, alternância e a distância.  2) 131 
Que o Sistema SIGA encontra-se em pleno funcionamento e convencionou-se que 132 
a frequência seja inserida no sistema em percentual e não mais em número. 3) 133 
Informou sobre o comunicado do Sintufscar de que no próximo dia 08/12, o 134 
Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, DTPP, fará uma homenagem à 135 
ex-servidora Eveli Mhirdaui Sanches, dando seu nome à secretaria do 136 
departamento.  137 

Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. No âmbito do 138 
Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, Forgepe, como consequência da 139 
greve dos servidores técnico-administrativos, foi elencado um conjunto de  140 
questões que precisam ser encaminhadas como resultado da greve; no âmbito do 141 
MEC foi constituído um grupo de trabalho para apresentar propostas de 142 
melhorias e aprimoramento da carreira do servidor técnico-administrativo, 143 
composta por representantes do MEC, Fasubra, Finasefe, Conif e Andifes - 144 
representado pelo Forgepe. Comentou que as negociações de carreira sempre 145 
ocorreram entre governo e sindicatos, mas o Forgepe também têm discutido a 146 
evolução da carreira sob a perspectiva da gestão das universidades. 3) informou 147 
sobre os avanços no contato com o Ministério do Planejamento  Orçamento e 148 
Gestão, na área de gestão de pessoas, em relação a dificuldade de servidores 149 
acessarem o Siape; pois existe um grupo grande de universidades utilizando o 150 
sistema „Siga RH‟ e um outro grupo utilizando sistemas diversos; assim, foi 151 
acordado com o MPOG o desenvolvimento de conexões adequadas que tragam 152 
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eficiência e segurança, e que se prestem tanto ao interesse daqueles que utilizam 153 
o Sistema Siga como às demais, como é o caso da UFSCar, que está 154 
desenvolvendo seu próprio sistema. 4) Informou sobre a Portaria Normativa nº 155 
199, de 17/11/2015, que dispõe sobre a instituição do Assentamento Funcional 156 
Digital, AFD, considerado documento arquivístico e que deverá observar as 157 
orientações emanadas do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão 158 
de Documentos de Arquivo - SIGA, da Administração Pública Federal, e  será o 159 
meio de consulta ao histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e entidades. 160 
A normativa fixa que a partir de 1° de março de 2016, não serão mais aceitos  o 161 
arquivamento na forma física de documentos, devendo ser utilizado 162 
exclusivamente o AFD como repositório de documentos funcionais. 163 

Graduando Ornaldo Baltazar Sena. Por solicitação do discente e anuência do 164 
plenário, uma pós-graduanda, representando a APG,  passou à leitura de um 165 
texto em apoio à Campanha Nacional de Combate ao Assédio na Pós-Graduação, 166 
ao qual solicitou acolhimento da proposta  pelo colegiado. A Profa. Dra. Wanda A. 167 
M. Hoffmann, cumprimentando a APG, manifestou-se favoravelmente ao 168 
acolhimento da proposta de emissão de Moção do colegiado, na tentativa de 169 
coibir  esta questão de assédio. Em consulta ao plenário, este foi unânime em 170 
aprovar o texto descrito a seguir: “O Conselho Universitário da Universidade 171 
Federal de São Carlos, reunido em sua 215ª reunião ordinária, realizada em 04 de 172 
dezembro de 2015,  vem por meio desta Moção declarar seu apoio à Campanha 173 
Nacional de Combate ao Assédio na Pós-Graduação, criada no 40º Congresso 174 
Nacional de Associações de Pós-Graduandos, impulsionada pela Associação 175 
Nacional de Pós-Graduandos, ANPG. Declara também seu apoio à proposta 176 
apresentada pela APG-UFSCar, por meio do Ofício APG 03/2015, relativa ao 177 
acolhimento a vítimas de assédio na  recém criada  „Secretaria Geral de Ações 178 
Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar”. 179 

Prof. Dr. Néocles Alves Pereira, Pró-Reitor de Administração. Informou que, 180 
conforme já divulgado no Inforede, que infelizmente, por razões exclusivamente 181 
pessoais, solicitou exoneração do cargo de Pró-Reitor, mas se colocou à 182 
disposição para contribuir com a  Instituição até final do mês de dezembro. 183 
Comentou ter sido uma honra muito grande integrar a equipe de Gestão e a 184 
oportunidade de participar da formulação de ações  que muito contribuíram para 185 
o desenvolvimento da Instituição. Na sequência foram registradas as seguintes 186 
manifestações: Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann: registrou publicamente, em 187 
seu nome e também em nome do  CECH, o agradecimento especial ao Prof. Dr. 188 
Néocles por todo trabalho, pelas horas de dedicação  e atuação,  à frente do 189 
Grupo de Trabalho - GT-REUNI e também à frente da ProAd, que certamente 190 
perderá uma pessoa que têm sido muito importante nesse período.  Profa. Dra. 191 
Ana Beatriz de Oliveira: comentou estar há pouco mais de um ano na direção do 192 
CCBS, mas pode identificar a importância da ProAd para desenvolvimento, 193 
continuidade e suporte a diversos trabalhos, destacando a importância do Prof. 194 
Néocles naquela Pró-Reitoria e seu apoio nas questões relacionadas ao Hospital 195 
Universitário, bem como o trabalho anterior desenvolvido por ele junto ao 196 
Escritório de Desenvolvimento Físico, EDF; assim registrou o agradecimento do 197 
CCBS ao Prof. Néocles, por toda sua contribuição e dedicação as quais foram 198 
fundamentais à Universidade. Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes: Em 199 
reconhecimento ao  empenho e pelo complexo e árduo trabalho na  200 
administração da Universidade, registrou, em nome do CCET,  os 201 
agradecimentos ao Prof. Néocles, que em momento algum se intimidou com o 202 
desafio.  Profa. Dra. Cláudia M. S. Martinez: Em nome dos Pró-Reitores, que 203 
tiveram a grande satisfação de conviver durante a gestão, agradeceu todo 204 
empenho e colaboração, solicitando uma salva de palmas em sua homenagem.  205 
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Profa. Dra. Kelen Christina Leite: Agradeceu imensamente, em nome do CCHB,  206 
sobretudo ao trabalho primoroso realizado no Campus Sorocaba com a 207 
descentralização da ProAd, que não foi processo fácil, mas trouxe dinâmica e 208 
melhor eficiência aos centros e unidades acadêmicas e administrativas no 209 
Campus. Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira. Manifestou também grande apreço ao 210 
Prof. Néocles, que durante os últimos três anos de gestão trabalhou arduamente 211 
à frente da ProAd. O Sr. Presidente enfatizou novamente os agradecimentos  por 212 
toda dedicação nesse período.  213 

3. ORDEM DO DIA 214 

3.1. Afastamento do Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, no período de 24/10  a 215 
03/11/2015 para integrar  delegação brasileira na Cúpula Universitária 216 
Global dos BRICS, em Moscou-Rússia. Proc. nº 3468/2015-89. Ad 217 
referendum da Vice-Presidência do ConsUni.  218 

Após apreciação, por unanimidade dos membros presentes, foi 219 
homologado o ad referendum ao afastamento em tela.  220 

3.2. Normas dispondo sobre a avaliação de desempenho para fins de progressão 221 
e promoção dos docentes integrantes da Carreira do Magistério do Ensino 222 
Básico, Técnico e Tecnológico da UFSCar. Resolução ConsUni nº 825, de 223 
23/11/2015. Proc. nº 3670/2015-19. Ad referendum da Presidência do 224 
ConsUni. 225 

O Prof. Dr. Mauro R. Côrtes esclareceu que na Instituição são 13 docentes 226 
pertencentes à carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, EBTT, criada 227 
pela Lei 11.784, de 22/11/2008, que previa que o MEC deveria estabelecer 228 
diretrizes  para avaliação do desempenho dos docentes dessa carreira, as quais 229 
somente foram publicadas quatro anos mais tarde,  por meio do Decreto 7806, 230 
de 17/09/2012. Nesse período, os docentes foram avaliados sem diretrizes claras 231 
e definidas; logo na sequência foi editada nova legislação, a Lei 12.772, de 232 
28/12/2012, com diretrizes estabelecidas na Portaria MEC 554, de 20/06/2013. 233 
Em suma, na UFSCar, bem como  nas demais instituições de ensino que 234 
possuem em seus quadros docentes da carreira EBTT, não tiveram tempo para 235 
regulamentar o que era exigido pelo Decreto  7806 e logo  alterado pela legislação 236 
vigente (Lei 12772/2012 e Portaria MEC 554/2013). Na UFSCar, pelo não 237 
estabelecimento de critérios, esses docentes eram promovidos automaticamente, 238 
sem exigência de atividades de ensino, pesquisa, extensão ou gestão. Assim, com 239 
base na legislação vigente, foi elaborada minuta de norma dispondo  sobre a 240 
avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção dos docentes 241 
integrantes da carreira do magistério do EBTT na UFSCar, a qual, devido à 242 
alteração de data de reunião deste colegiado, do dia 27/11 para esta data, e 243 
verificada a necessidade de aprovação desta normativa para que referidos 244 
docentes, no total de 13, fossem avaliados e o resultado das referidas 245 
progressões/promoções pudesses ser lançadas no sistema e inserido na folha de 246 
pagamento do mês de dezembro, foi solicitado, em caráter excepcional, ad 247 
referendum à  minuta de norma. Explicou que, caso referidos valores não fossem 248 
inseridos na folha de pagamento do mês de dezembro, os mesmos só seriam 249 
pagos posteriormente como „exercícios anteriores‟, causando ainda mais 250 
transtornos para os docentes. Comentou ainda, ser esta uma situação transitória 251 
e que  nova norma será submetida à apreciação, provavelmente, no próximo ano. 252 
Após esclarecimentos, por unanimidade, foi homologado o ad referendum da 253 
Presidência, à norma lavrada na Resolução ConsUni nº 825, de 23/11/2015.  254 

2.3. Indicação de representantes do ConsUni para integrar o Conselho do 255 
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar – Co-SIBi. Of. SIBi 027/2015. 256 
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O Sr. Presidente informou que por meio da Resolução CoAd 069/2014, foi 257 
instituído o Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi da UFSCar, com vistas ao 258 
desenvolvimento articulado de políticas de gestão administrativa e informacional 259 
das bibliotecas da Instituição, cuja estrutura organizacional está prevista a 260 
instituição do Conselho do SIBi, órgão colegiado consultivo, com composição que 261 
prevê a indicação de um representante docente deste colegiado. Assim, em 262 
consulta durante a reunião, foram indicados os Profs. Drs.  Paulo Eduardo 263 
Gomes Bento e Helder Vinicius Avanço Galeti para integrarem  o Conselho do 264 
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, Co/SIBi, na qualidade de efetivo e 265 
suplente, respectivamente.  266 

2.4. Segurança. Proposta para atualização do Plano de Prevenção à Violência e 267 
Proteção às Pessoas e ao Patrimônio Público 268 

Inicialmente o Sr. Presidente historiou rapidamente o tema da segurança 269 
das pessoas e do patrimônio público na UFSCar, o qual têm sido objeto de 270 
discussões e debates permanentes já há algum tempo, bem como de 271 
investimentos significativos de recursos. Lembrou que em 2010, a partir de um 272 
contexto do aumento significativo  do número de ocorrências de furtos e de 273 
alguns assaltos, foi constituída uma comissão composta por representantes 274 
docentes, técnico-adminitrativos e discentes que elaborou seu relatório a partir 275 
de consulta à comunidade  universitária por meio de formulário encaminhado às 276 
diferentes  unidades  acadêmicas e administrativas do Campus, no qual foram 277 
solicitadas informações sobre a necessidade, recursos e sugestões  relacionadas 278 
à promoção da segurança. O relatório foi apeciado e aprovado por este colegiado, 279 
e as propostas nele contidas vêm norteando as ações da Universidade  voltadas 280 
ao aprimoramento das condições de segurança no Campus São Carlos. Em 281 
junho/2014, com o elevado número de ocorrência associadas diretamente à 282 
realização de festas nas dependências da Universidade e graves ameaças às 283 
pessoas que frequentam o Campus e ao patrimônio da Instituição, como roubos e 284 
furtos, presença de pessoas armadas, comércio de drogas ilícitas, depredação de 285 
instalações, prostituição infantil entre outras, este colegiado aprovou em caráter 286 
emergencial, em reunião realizada no dia 18/07/2014, o controle de acesso ao 287 
Campus São Carlos, o qual passou a ser restrito aos integrantes  da comunidade 288 
universitária no período noturno, a partir das 20 horas, registrando-se assim,  289 
redução significativa no número de ocorrências. A partir desta medida, foi 290 
também organizado, por uma comissão designada por este colegiado, um ciclo de 291 
debates que objetivou promover a reflexão e reunir subsídios para a formulação 292 
da política de segurança da UFSCar, sobre os temas: “Função social da 293 
Universidade”, “Os campi universitários como espaço de interação com a 294 
comunidade” e “Segurança universitária: modelos e possibilidades”. Em 295 
dezembro/2014 o ConsUni voltou a apreciar a temática, ocasião em que foram 296 
apresentados ao Conselho três documentos: - o relatório da comissão 297 
responsável pela organização dos eventos, - um documento contendo propostas 298 
da Administração Superior para atualização do „Plano de Prevenção e Proteção  299 
de Pessoas e do Patromônio Público‟, - e o documento intitulado “Projeto 300 
Alternativo de Combate à Violência  dentro do Campus da UFSCar”, elaborado 301 
pela Associação dos Pós-Graduandos e Diretório Central dos Estudantes. Como 302 
deliberação deste colegiado, tais documentos foram disponibilizados à 303 
comunidade universitaria, para conhecimento e envio de contribuições até o mês 304 
de março/2015, tendo recebido contribuições de diversos departamentos e 305 
unidades. Assim, com base no conjunto de subsídios (discussões realizadas no 306 
ciclo de debates e no documento apresentado pela APG e DCE e as manifestações 307 
encaminhadas pela comunidade universitária) o plano de prevenção e proteção 308 
de pessoas e do patrimônio público  apresentado pela Administração foi 309 
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atualizado mediante sistematização das propostas recebidas.  Informou também, 310 
que, em função do período de greve dos servidores técnico-administrativos e 311 
também pelo baixo número de ocorrências registradas no primeiro semestre de 312 
2015, o que deu, inclusive, certa tranquilidade à Administração, somente agora 313 
foi possível apresentar a proposta para atualização do Plano de Prevenção e 314 
Proteção de Pessoas e do Patrimônio Público, a qual contém 4 eixos para 315 
consideração do plenário. Antes de iniciar a análise, informou ainda, que, 316 
contrariamente ao baixo número de ocorrências no primeiro semestre deste ano, 317 
no segundo semestre o número de festas realizadas irregularmente aumentou 318 
significativamente, e associado a este contexto, o desrespeito  aos mecanismos de 319 
controle de acesso ao campus, inclusive  com o uso de força e ações de 320 
intimidação aos vigilantes responsáveis por sua operacionalização. Isso 321 
ocasionou uma situação de descontrole muito grande, tendo o DCE sido 322 
notificado de  sua responsabilidade sobre o  espaço que é utilizado pelas festas;  323 
de imediato  a diretoria do DCE entrou em contato com esta Administração, 324 
ocasião em que foi realizada uma conversa muito franca e tranquila, sendo-lhes 325 
exposto o quão insustentável e inadmissível estava a situação; os estudantes 326 
demonstraram grande abertura ao diálogo e à construção conjunta de soluções e 327 
informaram também sobre a decisão de suspenção da realização das festas no 328 
espaço sob sua responsabilidade (Palquinho) até que seja construída uma 329 
proposta alternativa. Assim, solicitou ao representante do DCE para se 330 
manifestar antes  de iniciar a apreciação do plano atualizado. O discente Leandro 331 
Moreirea Gonçalves, diretor do DCE, informou que a gestão passada da entidade 332 
não cumpriu todo o seu mandato, ocasião em que foi constituída uma gestão 333 
provisória, por membros indicados pelos centros acadêmicos. Em março deste 334 
ano foi aberto novo processo eleitoral que se estendeu até o mês de maio, tendo a 335 
nova diretoria da gestão denominada „Todos os Cantos‟ assumido no mês de 336 
junho, em meio ao movimento de greve dos servidores ta´s, que trouxe muitas 337 
dificuldades em termos de gestão. Informou que vários integrantes da gestão 338 
deixaram o grupo e outros membros que não estavam na composição inicial se 339 
incorporaram, visto a boa vontade, alinhamento político e disposição em 340 
contribuir com a gestão. Quanto a questão dos Palquinhos, comentou que o 341 
entendimento é que o  compromisso e a responsabilidade cabe aos organizadores 342 
dos eventos, que assinam termo de compromisso se resposabilizando pela festa, 343 
bem como pela contratação de limpeza, de segurança e  preservação do local; 344 
comentou que o  DCE nunca se furtou a resolver problemas que aconteceram e 345 
que  várias alternativas e ações foram levantadas nessa nova gestão, como 346 
revisão do termo de compromisso e outras, mas as decisões não são tomadas 347 
somente por sua Diretoria, é preciso ouvir o Conselho, os Centros Acadêmicos e 348 
as assembléias estudantis, e para isso  não houve tempo hábil para consultar a 349 
comunidade estudantil nem mesmo oportunidade dos estudantes debater 350 
propostas. Ao final reiterou  a abertura ao diálogo e à construção conjunta de 351 
soluções.  Na sequência, foram iniciadas as discussões, registrando-se várias 352 
manifestações em reconhecimento e valorização à postura reiterada na fala do 353 
estudante Leandro.   Após análise e ampla discussão  da proposta de atualização 354 
do Plano de Prevenção à Violência e Proteção às Pessoas e ao Patrimônio Público, 355 
com as incorporações das contribuições emanadas da comunidade, 356 
posteriormente à reunião do ConsUni, realizada em  12/12/2014, o plenário 357 
decidiu aprovar parcialmente a proposta  da forma a seguir explicitada: 1. por 358 
unanimidade dos membros presentes, foi aprovada integralmente as diretrizes 359 
constantes dos Eixos 1 e 2, relativos, respectivamente, à  „Função social da 360 
Universidade e fortalecimento das relações com a sociedade – Extensão, Cultura 361 
e Lazer‟, e „Estratégias e ações para fortalecimento de uma rede institucional de 362 
prevenção e combate à violência‟;  2. as diretrizes constantes do Eixo 3, 363 
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„Estratégias e investimentos para aprimoramento das condições operacionais de 364 
proteção às pessoas e ao patrimônio público‟, foram aprovadas com as seguintes 365 
adequações:  a) diretriz 3.2: aprovada a manutenção da diretriz original - „Manter 366 
o controle de acesso ao Campus, com acesso restrito  - das 20 horas às 6 horas - 367 
aos integrantes da comunidade universitária devidamente identificados  e 368 
integrantes da comunidade externa participantes de eventos e outras atividades 369 
acadêmicas previamente registradas, também devidamente identificados‟,  com 370 
acréscimo de revisar o fechamento da saída pela Área Norte a partir das 20 371 
horas. Esta diretriz ficou mantida registrando-se  votação unânime dos 372 
presentes; b) diretriz 3.3: „prever também identificação dos servidores e 373 
estudantes da Universidade para circulação interna aos campi (crachás), bem 374 
como aprimorar a identificação dos prestadores de serviço‟, - diretriz excluída em 375 
sua  íntegra, por unanimidade dos membros presentes; c) diretriz 3.9: aprovada, 376 
com 21 votos favoráveis,  a manutenção da redação da diretriz original: „manter a 377 
avaliação permanente das necessidades de ampliação do efetivo de segurança nos 378 
campi e em unidades específicas da Universidade‟; d) inclusão de diretriz: 379 
aprovada por unanimidade, a inclusão de nova diretriz que sinalize a preservação 380 
do Lago e do Cerrado.   3. Quanto ao Eixo 4, relativo à realização de eventos 381 
festivos nas dependências da Universidade, ficou acordado  analisá-lo  na 382 
reunião do ConsUni prevista para março/2016, em atendimento à solicitação da 383 
Diretoria do DCE, ocasião em que apresentará alternativa construída junto ao 384 
coletivo de estudantes em respeito à organização estudantil. Nesse período, 385 
continuarão suspensos os eventos acadêmicos, culturais e esportivos que não 386 
atendam estritamente às normas institucionais existentes.   387 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 388 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 389 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 390 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 391 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  392 

Prof.Dr. Targino de Araujo Filho     Prof.Dr.Adilson J.A. de Oliveira    Prof. Dr. Néocles Alves Pereira 393 

Prof. Dr. Guillermo A. L. Villagra     Profa.Dra. Heloisa S.S. Araujo    Prof.Dr. Cláudia M.S. Martinez 394 

Sr. Geraldo Costa Dias Jr.         Prof.Dr. Mauro Rocha Côrtes       Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo 395 

Prof.Dr. Armando I. S. Antonialli       Profa. Dra. Vera Alves Cepêda      Profa.Dra. Débora Burini 396 

Prof.Dr. Márcio M. Fernandes    Profa.Dra. Ana B. de Oliveira   Profa.Dra. Wanda A.M. Hoffmann 397 

Prof. Dr. Jozivaldo P. G. de Morais         Prof.Dr. Sergio D. Campos          Profa.Dra. Kelen C. Leite 398 

Prof.Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida     Prof.Dr.Walter Libardi      Prof.Dr. Francis de M. F. Nunes 399 
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Prof.Dr. Francisco T. Strixino     Prof.Dr. George Mendes T. Mattox    Prof. Dr. Alberto L. Carmassi 400 

Prof.Dr. Claudio S.Kiminami     Prof.Dr. Bento P.de A. Ferraz Neto    Profa.Dra. Alice H.C. Pierson 401 

Prof. Dr. Paulo E. G. Bento       Profa.Dra. Ana Claudia Lessinger      Prof.Dr. José Marcos N. Novelli  402 

Profa.Dra. Maria Carla Corrochano       Prof.Dr. Ismail B.N. de Melo      Prof.Dr. Flávio Y. Watanabe   403 

Prof.Dr. Helder V.A. Galeti      Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento      TA´s: Fernando M. F. Petrilli 404 

Tânia A. de Jesus Oliveira             Suenylse Antunes Pires              Ailton Bueno Scorsoline   405 

Grads.: Luis Henrique Luongo Luz     Ornaldo Baltazar Sena        Bruno Williams A. Pereira    406 


