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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

2

Ata da 219ª Reunião Ordinária, 3ª Sessão

3
4
5
6
7

Data e horário: 13/05/2016 – 09:00 horas
Local: Anfiteatro da Reitoria
Presidência: Prof. Dr. Targino de Araújo Filho
Secretaria: Aparecida Regina Firmino Canhete

8

Após a Presidência congratular-se com os membros presentes no plenário

9

e com aqueles que acompanhavam a reunião por videoconferência nos campi de

10

Araras e Sorocaba, deu início à 3ª sessão da 219ª reunião ordinária, procedendo

11

às comunicações abaixo especificadas.

12

Comunicações da Presidência

13

- Informou que a Andifes recebeu ofício da Defensoria Pública da União no qual, a

14

partir de

15

universidades, recomendava que as universidades federais e institutos de

16

educação superior pertencentes a União, no exercício de sua autonomia didático e

17

científico, assegurassem a livre iniciativa de seu corpo discente, e de servidores

18

docentes e técnico-administrativos

19

relacionasse ao debate em torno da atual conjuntura nacional quanto ao

20

processo de impeachment em trâmite no Congresso Nacional ou de qualquer outro

21

assunto de interesse da universidade, dos docentes, dos técnicos-administrativos

22

e discentes e da sociedade em geral, sem qualquer cerceamento no exercício do

23

direito a livre

24

Comentou sobre a importância dessa manifestação visto que o Ministério Público

25

têm feito varias recomendações no sentido de que as universidades se abstenham

26

de fazer discussões políticas sobre a situação pela qual passava o País, inclusive o

27

Ministério Público determinou à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que

28

os recintos daquela

29

políticas, sob a ameaça de improbidade administrativa; por outro lado, a Câmara

30

de Vereadores de Porto Alegre que havia aprovado Moção de Repúdio à

31

Universidade Federal do Rio Grande do Sul por ‘violar o solo sagrado daquela

32

universidade’ ao promover evento para discutir a situação política do País, voltou

33

atrás e cancelou a Moção.

34

- Comentou também que foi com certa preocupação que a Andifes recebeu a

35

notícia sobre a

36

assumir a Secretaria Executiva do MEC, visto que ela já foi Secretária de Ensino

um conjunto grande de considerandos como leis e autonomia das

a atividades pacíficas, cujo tema se

expressão, independentemente de posição política ou ideológica.

universidade não fossem utilizados para manifestações

indicação da Profa. Maria Helena Guimarães de Castro para
1

37

Superior, SESu, com Paulo Renato de Souza à frente do Ministério da Educação,

38

ocasião em que o relacionamento com as universidades não era bom.

39

Comunicações dos Membros

40

- Profa. Dra. Maria Waldenez de Oliveira, Secretária de Ações Afirmativas,

41

Diversidade e Equidade. 1) Informou sobre o início do processo de construção

42

participativa e dialógica da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade

43

da UFSCar nos quatro campi, onde ocorrerão seminários temáticos nas três

44

frentes da Secretaria: direitos humanos e inclusão, diversidade e gênero e relações

45

étnico-raciais, com discussão

46

seminário estava programado para ocorrer no dia 17/05 próximo, com o tema

47

‘Inclusão e Direitos Humanos’,

48

comentou sobre as mudanças ocorridas

49

autorizada pelo Presidente Interino, Michel Temer, ao extinguir o Ministério das

50

Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, criando em

51

seu lugar o Ministério da Justiça e Cidadania, com nomeação do Sr. Alexandre

52

Moraes para Ministro, ex-Secretário de Segurança Pública de São Paulo.

53

Comentou ser muito cedo para avaliações, porém, a medida leva todos ao estado

54

de atenção e preocupação; informou que, no âmbito da SAADE, será dado

55

continuidade à política institucional desta Universidade como espaço de

56

resistência e de vigília em relação aos direitos humanos, bem como a atenção será

57

redobrada,

58

manutenção de direitos às mulheres e à comunidade lgbt desta Universidade.

59

- Prof. Dr. Guilhermo A. L. Villagra, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação. Informou

60

que para a Chamada INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014, cinco áreas

61

serão coordenadas por professores da UFSCar, a saber: Profa. Dra. Angélica Maria

62

Penteado Martins Dias, Profa. Dra. Maria Fátima das Graças Fernandes Silva,

63

Profa. Dra. Deisy das Graças de Souza, Prof. Dr. José Antonio Eiras e Prof. Dr.

64

Walter José Botta Filho.

65

- Prof. Dr. Wanda A. Machado Hoffamann, Diretora do Centro de Educação e

66

Ciências Humanas. Convidou os presentes para participarem da Aula Magna de

67

abertura da 3ª Turma do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Análise do

68

Comportamento Aplicado ao Autismo, a realizar-se no dia 14/05, às 09:00, no

69

Teatro Universitário Florestan Fernandes. O curso é iniciativa de um grupo de

70

pesquisa da Psicologia em parceria com a rede pública de ensino, sendo que as

71

duas primeiras turmas registraram 400 participantes.

e grande será o

de

questões problematizadoras. O

no Campus São Carlos.

primeiro

2) Para reflexão,

em função de medida provisória

empenho para estabelecer os canais

2

para

72

2.1. Processo de sucessão à Reitoria Processo de Sucessão à Reitoria - Gestão

73

2016-2020: procedimentos a serem adotados: normas para regulamentar a

74

Pesquisa Eleitoral

75

Em continuidade à analise da proposta de regulamento para a Pesquisa

76

Eleitoral iniciada na sessão anterior, em 06/05 pp,

77

partir do item 16, a qual demandou ampla e generalizada discussão do plenário.

78

Inicialmente, a Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Presidente da Comissão,

79

informou ter recebido documento da Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade

80

e Equidade, SAADE, contendo algumas ações para garantir a acessibilidade e

81

inclusão das diversidades neste processo de Pesquisa Eleitoral, sendo que

82

algumas ações foram inseridas na presente proposta e outras para serem

83

providenciadas pela Comissão para permitir a inclusão de pessoas com

84

necessidades especiais como eliminação de obstáculos, tradutor de libras nos

85

debates entre as chapas, leitor de tela, prazo para auto identificação das

86

respectivas necessidades para que a comissão pudesse garantir os recursos, e

87

outros. Durante análise foi realizada votação formal para a proposição de

88

identificação dos campi na contagem de votos, registrando-se 01 voto favorável à

89

identificação, 01 abstenção e os demais votos favoráveis a que os votos de todos

90

os campi sejam apurados conjuntamente a exemplo dos demais processos já

91

realizados. A Profa. Maria de Jesus, por ser membro da Comissão que elaborou as

92

normas em apreciação, informou que não estava votando. Informou ainda, que, a

93

Comissão iria iniciar

94

com relação ao processo de votação, por meio de cartazes e outras mídias, além de

95

criar uma página na Internet, dentre outras estratégias de comunicação, para

96

divulgação das normas e de todos os detalhes da pesquisa eleitoral, bem como dos

97

programas

98

parabenizou os membros da Comissão pela seriedade na condução do trabalho,

99

agradecendo

100

das

a apreciação foi iniciada

um processo educativo com a comunidade universitária

chapas

inscritas.

Concluída

a análise, o

Sr.

Presidente

todos os conselheiros pelo esforço e dedicação na reflexão desta

regulamentação. O regulamento aprovado constitui anexo desta ata.

101

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e

102

colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente reunião,

103

da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de secretária, redigi

104

a presente ata, que assino, __________________após ser assinada pelo Sr.

105

Presidente e demais membros presentes.

106

Prof.Dr. Targino de Araujo Filho

Prof Dr. Adilson J.A de Oliveira
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Profa.Dra. Cláudia R. Reyes

107

Prof.Dr. Guillermo A. L. Villagra

Prof.Dra. Cláudia M.S. Martinez

108

Prof.Dr. Mauro Rocha Côrtes

Sra. Edna Hércules Augusto Profa.Dra. Maria V.U. Guimarães

109

Profa.Dra. Marilde T.P. Santos

110

Profa.Dra. Ana B. de Oliveira

111

Prof.Dr. Danilo R.D. de Aguiar

Profa.Dra. Karina Martins

112

Prof.Dr. Francis M.F. Nunes

Profa.Dra. Maria T.M.R.Borges

113

Prof.Dr. Francisco T. Strixino

Prof.Dr. Claudio S. Kiminami

114

Profa.Dra. Ana Cláudia Lessinger

115

Prof.Dr. Ismail B.N. de Melo Prof.Dr. Helder V. A. Galeti

116

TA´s: Fernando M.F. Petrilli

117

Gisele A. Zutin Castelani

118

Grads.: Bruno Williams A. Pereira

Profa.Dra. Vera A. Cepêda

Profa.Dra.Wanda A.M. Hoffmann

Prof.Dr. José M.N. Novelli

Joaquim A. Machado

Profa.Dra. Maria A. Mello

Profa.Dra.Sheyla M.B. Serra

Prof.Dr. Júnior A. de Menezes

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis

Prof. Dr. George M.T. Mattox

Prof.Dr. Paulo E. Gomes Bento

Profa.Dra. Maria C. Corrochano

Profa.Dra. Fernanda dos S.C. Rodrigues

Suenylse A. Pires

Manoela A. Simões Marins

Ailton B. Scorsoline

Luciano Mitidieri B. Garcia

Thales Casemiro Borzani Pedro Vinicius G. Menegasso

4

