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Ata da 224ª Reunião Ordinária
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Data e horário: 16/12/2016 – 09:00 horas
Local: Anfiteatro da Reitoria
Presidência: Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.
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1. EXPEDIENTE
1.1. Comunicações da Presidência
Após a Sra. Presidente congratular-se com os membros presentes no
plenário e com os membros que acompanhavam a reunião por videoconferência
nos campi de Araras e Sorocaba, procedeu aos informes abaixo relacionados,
lembrando ser esta a última reunião do ano deste Conselho e a primeira da nova
gestão.
Posses. Deu posse e as boas vindas aos novos membros junto ao Conselho
Universitário: Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitora de Pós-Graduação;
Profs. Drs. Ademir Donizeti Caldeira, Pró-Reitor de Graduação; João Batista
Fernandes, Pró-Reitor de Pesquisa; Luiz Carlos de Faria, Pró-Reitor de Extensão;
Márcio Merino Fernandes, Pró-Reitor de Administração; Itamar Aparecido
Lorenzon, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Leonardo Antonio de Andrade, PróReitor de Assuntos Comunitários e Estudantis; Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra
dos Reis, Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas; Prof. Dr.
Eduardo Rodrigues de Castro e Profa. Dra. Yeda Regina Venturini, efetivo e
suplente, respectivamente, representando o Conselho do Centro de Ciências em
Gestão e Tecnologia; Profa. Dra. Mônica Loyola Stival e Prof. Dr. Douglas
Aparecido de Campos, efetivo e suplente, respectivamente, representando o
Conselho do Centro de Educação e Ciências Humanas; como representantes do
corpo discente da graduação: efetivos: Vinicius Bachmann Laguzzi, Adriele da
Silva Braga, Juliana Perim Sena,- Flávia Caroline Augusto Salmázio, Giovanna
Ferreira Oliveira, Camila Ignácio;
suplentes: Leandro Moreira Gonçalves,
Diógenes Carneiro Eloi Monteiro, Rosangela Batalha Braga,
Lauro André
Coutinho Lourenço, Victor Scripnic dos Santos, Henrique Succi Lopes; como
representantes do corpo discente da pós-graduação: efetivos: Clara Italiano
Monteiro, Anna Caroline Santana da Silva, Isabela Alline Oliveira, Beatriz
Carrascosa Von Glenn Schwenck, David Ferreira Camargo, Denise Bachega;
suplentes: Thiago Rodrigues da Silva, Daniela Mara Gouvêa Bellini, Samira
Cecília Custódio Ferro, João Paulo Perim Zago.
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Reuniões em Brasilia, de 13 a 15/12. Informou ter participado nesse período, de
várias reuniões em Brasília, com diversos momentos de discussão, sobre o
cenário nacional atualmente vivenciado, e principalmente sobre o cenário das
universidades federais e sobretudo da UFSCar. No dia 13/12, juntamente com o
Prof. Dr. Márcio M. Fernandes, ProAd, em reunião no Ministério da Educação
que contou com a presença do Secretário de Educação Superior, Paulo Barone,
foram apresentadas as solicitações específicas da UFSCar, nas quais grande
parte envolvem recursos financeiros, foi-lhes relatado a atual situação da
UFSCar e oficializado os seguintes pleitos: 1) transformação de 15% dos 50% dos
recursos para investimento contingenciados, totalizando R$ 3,6 milhões, para
serem transformados em custeio; informou que este valor está previamente
1
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aprovado, mas ainda não há o desembolso financeiro, a expectativa é de
liberação até a próxima semana. Lembrando que os recursos para custeio foram
garantidos integralmente para 2016, mas não foi suficiente para honrar com os
compromissos. 2) Que o superávit de recursos próprios da UFSCar no valor de
R$ 2,4 milhões de 2016 retorne para a UFSCar. Informou que o limite da
UFSCar em recursos próprios - fonte 250, para 2016, foi em torno de R$ 5
milhões, os quais já foram gastos; no entanto, a UFSCar arrecadou mais de R$ 7
milhões, ultrapassando o valor autorizado que retornou para o governo; assim,
foi solicitado ampliação do limite e que a diferença de R$ 2,4 milhões seja
incorporado aos recursos da UFSCar. A expectativa é de que todos os pleitos da
UFSCar sejam atendidos, caso contrário será adicionado um negativo em torno
de R$ 10 milhões para o exercício de 2017 e a situação ficará muito complicada,
principalmente pelo fato do orçamento para as IFES ficar inferior, em torno de
6,7% em relação ao orçamento de 2016, conforme anunciado pela Andifes. Em
resumo, entenderam a situação a UFSCar e a esperança que a decisão seja no
sentido operacional e efetiva da academia para continuidade das atividades da
Instituição. Face à situação financeira das instituições federais de ensino
superior, a Andifes pleiteou suplementação orçamentária para o conjunto das
IFESde forma que esta situação seja resolvida ainda neste ano e iniciar 2017
com situação financeira pouco mais favorável. No dia 14/12: 1) acompanhada
do Prof. Dr. Ademir D. Caldeira, ProGrad, informou ter participado de reunião
sobre as mudanças no ensino médio, cuja medida provisória havia sido aprovada
pela Câmara dos Deputados na semana anterior, com discussões intensas e
participação do Senador Pedro Chaves, relator da proposta, além de deputados
de vários partidos. Na ocasião foi apresentada a forma de condução da questão,
os seus impactos para a sociedade, universidade e principalmente para os jovens
e instituições; houve uma pequena abertura e a Andifes participará mais
intensamente dessa questão. 2) em reunião com a presença do Ministro do
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, face aos
vários problemas com o CT-Infra foi-lhe apresentada a importância do apoio da
Finep para a infraestrutura de pesquisa para as universidades e para o País,
ocasião em que o Ministro apresentou várias considerações, mas, com muito
otimismo, informou que se empenhará, na medida do possível, para resolução
dos problemas. 3) comentou em reunião com o Ministro da Educação e depois
também na manifestação da Secretária Executiva do MEC, Maria Helena G.
Castro, não foi declarado, mas foi sensível a percepção do movimento que está
tendo de deixar muitos curso novos na inanição até sua extinção. Dia 15/12:
Reunião do Pleno da Andifes - reunião muito intensa com várias temáticas
discutidas, como: 1) orçamento de 2016, desembolso financeiro para 2016,
situação das universidades e as negociações com relação a custeio, capital,
recursos próprios - fonte 250, orçamento 2017, além de outras ações. Em
resumo, apesar do cenário instável, as expectativas são boas, e espera-se que
nas reuniões do Governo na próxima semana resulte em boas notícias para o
conjunto das universidades. 2) Greves. Este assunto também foi muito discutido
com questões muito complexas, pois a greve é considerada
um direito
constitucional, mas há uma pressão muito forte do Supremo Tribunal Federal,
STF, principalmente sobre os reitores e pró-reitores de gestão de pessoas,
envolvendo sérios problemas jurídicos, em especial, com o Parecer 004/2016 da
Advocacia Geral da União, AGU, favorável ao desconto dos dias de paralisação
decorrentes de greve dos servidores públicos. Informou que apesar das
especificidades das universidades de norte a sul do País, haverá uma estratégia
única do conjunto de instituições; inclusive o mesmo Parecer da AGU faculta a
possibilidade de firmar acordos para compensação das horas não trabalhadas,
mas a Fasubra posiciona-se para reposição de trabalho, portanto, esta situação
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deverá ser conduzida por meio de diálogo, sem prejudicar os movimentos e
reivindicações mas também sem colocar a universidade em situação jurídica
muito complexa; um dado pesado colocado pelo Governo é que nos últimos três
anos, 1/3, ou seja, 1 ano foi de greve do funcionalismo, portanto, no futuro os
movimentos de greve serão muito complicados, mas na Andifes é unânime a
posição de preservação das universidades e buscar formas integradas para
superar este desafio. Em resumo, um cenário nacional não favorável, com
quedas nos investimentos, evolução dos gastos e muitas mudanças que
impactam várias áreas complexas, incluindo os hospitais universitários onde
haverá grupos de trabalho para rever a questão de forma integrada, com
participação de representantes da UFSCar; há também previsão de mudanças
na definição de terras indígenas e quilombolas. Por outro lado, foi previsto para
março/2017, a destinação de R$ 51 milhões para o ProExt.
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Recesso. Informou sobre a Portaria GR 2099/2016, estabelecendo o recesso
natalino para os campi da UFSCar, no período de 16/12/2016 a 02/01/2017,
com as devidas compensações, nos termos do inciso II, art. 44 da Lei 8112/1990.
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Cerrado. Solicitou a retirada de pauta do item 2.3, informando que o assunto foi
pautado por solicitação da Procuradoria Federal junto à UFSCar em função de
uma audiência com o juiz, mas devido a fato de documentos nos autos foi
solicitado e aceito, 120 dias de prazo para apreciação e deliberação por este
colegiado; assim, o assunto será apreciado em reunião oportuna. Com anuência
do plenário, a Dra. Sara, advogada do Grupo ‘Coletivo Cerrado’, manifestou-se
inicialmente agradecendo a nova reitoria ao posicionamento de voltar a discutir o
assunto; disse que ao assumir o caso, em 2014, o processo já estava em
licitação para abertura de estrada no cerrado, mas por intervenção dos alunos e
também popular, o processo não pode ter andamento, para o qual manifestou
sua felicidade quanto ao poder do povo; comentou que, face à importância desse
assunto, que diferentemente do Conselho anterior, os conselheiros realmente
estejam conscientes de se instrumentalizar para votação; registrar sua
estranheza pelo fato do Ministério Público - MP, que estava acompanhando a
questão ter feito vários acordos trocando o cerrado por eucaliptos e que durante
o processo de licitação, o MP tentou convencer a todos que o melhor seria
construir a estrada, mas já se passaram dois anos e isso ainda não ocorreu.
Considerou a necessidade de constituir grupos de debates com participação e
esclarecimentos por especialistas na área, lembrando que a legislação via de
regra é assim e é bom que seja, pois as questões são muito maiores e sempre
mudam e todos devem questionar as leis para dar conta das necessidades e da
sociedade. A Sra. Presidente comentou que as decisões foram tomadas há
alguns anos e que era membro deste Conselho, portanto, participou das
decisões anteriores e que naquele cenário e momento este colegiado debateu e
deliberou por um encaminhamento; no entanto, a situação foi mudando com o
tempo, como o entorno da UFSCar com vários bairros, a necessidade de seguir
legislação e regras, a existência de outras variáveis e posições, portanto, o
momento é de discutir novamente e valorizar o cerrado que é muito valioso.
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1.2. Comunicações dos Membros
Prof. Dr. Isaías Torres. 1) Solicitou às pessoas que fossem se identificassem ao
manifestar, para que os demais membros que acompanhavam a reunião por
videoconferência pudessem saber quem estava falando e também para avaliar as
intervenções. 2) Solicitou à Reitoria utilizar os canais de comunicação - Blog da
Reitoria e Inforede - e outros, para divulgação de questões cotidianas como as da
Andifes apresentadas nesta reunião, dada a importância das mesmas para toda
a comunidade. A Sra. Presidente concordou com as solicitações, especialmente
3
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quanto a segunda, informou que a nova equipe assumiu há apenas um mês e
várias questões estão em estudos para serem resolvidas, mas haverá melhorias
na comunicação, inclusive com previsão de unificação de informações no
Inforede para os 4 campi, que atualmente são elaborados separadamente, com
vistas a informar os acontecimentos no cenário nacional.
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Profa. Dra. Maria Virginia U. Guimarães. Informou que, com bastante apreensão,
ouviu as informações aqui apresentadas sobre o orçamento de 2016, que já
sofreu com a vinda das despesas de 2015, e que provavelmente se encaminhe
para a mesma situação para o próximo ano, no entanto, disse ter se manifestado
no CoAd com relação ao seu departamento - DBio que terá um corte de 100%;
apesar do empenho da Reitora e sua equipe, solicitou que, caso as liberações de
verbas prometidas pelo governo federal
realmente se concretizem, que a
Administração tenha sensibilidade de priorizar as áreas acadêmicas evitando
assim, prejuízos com as atividades para 2017. A Sra. Presidente informou que
no início do próximo ano será feito planejamento de como será conduzido o
orçamento para 2017, com definição de priorização, ouvindo a comunidade, e
dentro do possível, aplicar na área acadêmica, que com certeza é o ‘coração’ da
Universidade.
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Prof. Dr. Jozivaldo P. G. de Morais. 1) Considerando a falta de serviços de limpeza
no Campus Araras desde o dia 18/11, sugeriu a possibilidade de estabelecer
ponto facultativo no campus a partir do dia 02/01, por considerar caso de saúde
pública; comentou saber das dificuldades, mas em reunião do Conselho do
Centro do CCA a realizar-se no período da tarde do corrente dia, a previsão é de
uma deliberação solicitando um embasamento jurídico para encaminhamento
à Reitoria com vistas à solução do problema. 2) Com relação ao Projeto de
Desenvolvimento Institucional (ProDin) do Centro de Ciências Agrárias, no valor
de R$ 500 mil, com recursos adquiridos no próprio campus, informou que o
Projeto cumpriu toda a tramitação burocrática exigida, foi aprovado pelo CoAd
em junho/2016, e deveria custear uma série de atividades no campus, no
entanto, este recurso juntamente com outros ficaram retidos pelo governo,
assim, disse se sentir na obrigação de procurar a Procuradoria Jurídica para
esclarecer o que aconteceu; disse que em todo o processo se buscou segurança
jurídica mas só conseguiram insegurança. A Sra. Presidente informou que a
Administração está ciente de todas as questões; quanto ao ProDIn, explicou que
os recursos próprios tem um limite que ficou em torno de R$ 5 milhões em 2016,
mas houve um superávit na arrecadação desses recursos no valor de R$ 2,4
milhões, os quais retornaram para os cofres do Governo. A administração tem se
empenhado na recuperação desses recursos, pois não faz sentido a universidade
ser incentivada a captar recursos e ser impedida de sua utilização.
Em
complementação o Prof. Dr. Márcio M. Fernandes, ProAd, informou que além da
recuperação dos recursos próprios (R$2,4milhões), foi solicitado também o
superávit de recursos anteriores, possibilidade esta que várias universidades
estão pleiteando, com boas expectativas na recuperação desses recursos.
Informou também que foi feito em regime de urgência todo o processo para
contratação emergencial de limpeza para o Campus Araras; no momento o
contrato está aguardando a liberação de recursos para empenhar a primeira
parcela na ordem de R$ 60 mil. Registrou os agradecimentos à Procuradoria
Federal e toda equipe da ProAd que fizeram todo o processo em um período
abaixo dos prazos normais para processos desse tipo.
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TAE Sandra Maria Navascues.
Pontuou as seguintes questões: 1) que em
assembléia dos servidores técnico-administrativos ocorrida na semana anterior
ao pleno da Andifes, acordou-se não ao corte de ponto; 2) que a categoria é
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contrária ao ponto eletrônico; 3) que historicamente na UFSCar, toda e qualquer
greve, os dias paralisados sempre são compensados em trabalho e com a nova
indicação de reposição em horas será preciso diálogo, pois a categoria não se
recusa à reposição, mas que seja em trabalho e não em horas. A Sra. Presidente
manifestou-se favorável ao diálogo, inclusive observou que já havia acenado
neste sentido em reunião com o comando de greve e também em assembléia dos
servidores recentemente; inclusive a Fasubra já pontuou em reunião da Andifes
a reposição do trabalho, portanto, o assunto estava em discussão e negociação.
Comentou que a greve que acabara de acontecer seria possível negociar, mas
com as próximas o Governo estará firme em seu posicionamento, portanto, se
dispôs em breve, a se reunir com as entidades locais para dialogar e levantar
dados na tentativa de buscar estratégias,visto que cada universidade tem suas
especificidades.
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Grad. Flávia C. A. Salmázio. Inicialmente parabenizou a gestão eleita e agradeceu
o empenho pela busca de recursos para a UFSCar; registrou a ocorrência de ato
de vandalismo ocorrido no Campus São Carlos com a depredação do veículo de
um estudante por outro estudante após desentendimento entre eles. Foi
registrada ocorrência, pelo qual agradeceu a presença dos vigilantes, mas
solicitou que a UFSCar continue sendo eficiente neste caso. A Sra. Presidente
comentou que a Administração está muito preocupada com a questão da
segurança; várias universidades também sofrendo uma avalanche de violência e
depredação de patrimônio; esta é uma questão muito difícil de ser solucionada,
mas é uma das linhas que a Administração irá se debruçar com trocas de
informações, debates, trazer soluções que possam ser adaptadas à UFSCar.
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Pofa. Dra. Fernanda dos Santos C. Rodrigues. Lembrou que na 223ª reunião
ordinária deste colegiado, foi instituído o Comitê em Defesa da Universidade com
vistas ao monitoramento e enfretamento dos riscos atualmente apresentadas às
universidades, ou seja, uma espécie de observatório sobre as questões políticas
nacionais
para sugerir a este Conselho
que assuma determinados
posicionamentos diante das políticas que vêm sendo implementadas. Informou
que além dela, o Comitê é integrado pelo o Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar, Daniel
Profiti Moretti e o graduando Thales C. Borzani, cujo mandato expirou e não é
mais representante deste colegiado, assim, solicitou a inclusão do discente
Vinicius Bachmann Laguzzi em substituição do discente Thales.
A Sra.
Presidente se desculpou por ainda não estar ciente de todos os dados, mas
questionou o discente Vinicius que aceitou integrar o Comitê.
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Silvana Aparecida Perseguino, Ouvidora Geral da UFSCar. Compartilhou com o
Conselho o comunicado em que teve a grata surpresa de receber no início do
mês de novembro, um ofício do Ouvidor Geral da União, Gilberto Oli Junior,
cumprimentando a atuação da Ouvidoria da UFSCar, expressando o
reconhecimento à Ouvidora, à equipe (que se resume a duas estagiárias) e aos
parceiros que têm trabalhado junto à Ouvidoria. Comentou que o elogio é
também para a Universidade e para este colegiado que instituiu a Ouvidoria, a
qual está consolidada e reconhecida; complementou dizendo que o comunicado
fortalece a instância de interlocução entre esta Instituição e a sociedade e que
espera estar fazendo jus à confiança que lhe foi depositada.
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Profa. Dra. Kelen Christina Leite, Diretora do CCHB. 1) Reforçou a questão dos
recursos, informando que vários departamentos têm procurado o Centro para
entender como estão sendo realizados os cortes, lembrando que há um histórico
de priorizar a área acadêmica e que houvesse transparência nesse processo para
que as informações pudessem ser repassadas aos departamentos. 2) Com relação
a greve, comentou não ter entendido se estava havendo orientação em relação
5
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aos procedimentos a serem tomadas pelas chefias; registrou a preocupação das
entidades de representação as quais fazem discussões e deliberam pela greve ou
não, lembrando que, a autonomia das entidades deve ser respeitada. A Sra.
Presidente informou que os cortes no orçamento 2016 foram feitos
anteriormente, o qual não possuia informações de como foram realizados; quanto
ao orçamento de 2017, reiterou que será feito um planejamento para conduzi-lo
da melhor forma possível, ouvindo os envolvidos, verificando os cortes e
priorizações, não esquecendo a área acadêmica e que as decisões serão tomadas
de acordo com as demandas e necessidades da universidade. Quanto às greves
informou que nenhuma informação foi repassada às chefias, mas que esperava
contar com a colaboração dos diretores de centro para ajudar no diálogo.
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Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar. Cumprimentado o colegiado, apresentou
considerações a respeito dos gráficos que solicitou distribuir aos membros no
plenário, sobre a evolução dos gastos federais com educação e saúde, no período
de 2007 a 2015, contendo: os valores destinados, o mínimo a ser investido e
simulação do investimento de acordo com a PEC 241, cujos valores ficariam
muito aquém do mínimo a ser aplicado no período. Comentou que o futuro do
País soberano que visa a justiça social está ameaçado gravemente, pois não há
soberania sem ciência, sem tecnologia e sem aplicação de recursos na
educação; o Brasil tem um atraso secular e de acordo com levantamento
realizado pela Andifes, 60% dos alunos da rede federal tem renda de um salário
mínimo e o País está dividido entre aqueles que querem um país soberano com
justiça social e aqueles que querem fazer um país às custas dos mais pobres;
inclusive há um sistema regressivo de impostos, com famílias que recebem um
salário mínimo e pagam 50% do que ganham com impostos, e as famílias com
renda familiar superior a R$ 1,5 milhões pagam 6% de imposto de renda,
enquanto os que menos ganham pagam 27%. Lembrou ainda que 46% do PIB é
destinado a taxas de juros e contra isso será preciso tomar uma posição clara,
pois o atual governo têm tomado decisões na calada da noite; portanto, o
momento exige grandeza dos dirigentes nacionais. Comentou que no dia anterior
à reunião do ConsUni que foi adiada para esta data, houve uma reunião da
Andifes, antes da votação da PEC, ocasião em que todas as universidades
deveriam se manifestar, no entanto, como não houve reunião deste colegiado
naquela data, perguntou qual era a posição pessoal da Presidência deste
Conselho sobre a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 241, bem como se
assumia o compromisso público de repúdio à PEC perante este colegiado. A Sra.
Presidente informou que
na reunião da Andifes houve votação unânime
contrária à PEC, da qual fez parte enquanto UFSCar; complementou dizendo
que têm participado desse processo juntamente com a Andifes, atuando e
envidando esforços em favor da universidade pública e da UFSCar. Portanto,
assumiu compromisso público de repúdio à PEC na Andifes e também neste
colegiado.
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Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Diretora do CCBS. 1) quanto ao Cerrado
comentou que a discussão é válida e sempre importante, mas solicitou que
todos os documentos fossem enviados com antecedência; comentou com tristeza
a manifestação da advogada do Coletivo Cerrado quando se referiu à decisão de
um conselho anterior que parece que o conselho era a administração, no
entanto, todos aqui representam a Universidade e seus pares. 2) questionou
como a Administração pretende discutir vagas para professor Titular Livre e
também sobre o planejamento da administração sobre a distribuição de recursos
do próximo ano.
Nesse momento, a conexão com os Campi Araras e Sorocaba ficou
impossibilitada devido a falta de energia elétrica no Campus São Carlos,
6
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optando-se continuar com informes, encaminhando o áudio dessa parte da
reunião aos membros que acompanhavam a reunião por vídeo conferência.

314
315

Pós-Grad. Isabela Alline Oliveira. Informou sobre a denúncia de assédio e
estupro de uma aluna da graduação, cuja questão gostaria que fosse tratada.

316
317
318

Prof. Dr. Leonardo A. de Andrade, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e
Estudantis. Fez uma síntese das necessidades de abastecimento e os recursos
necessários para o Restaurante Universitário, RU.

319
320
321
322
323
324

Prof. Dr. Eduardo Pinto e Silva. Informou a respeito de uma mudança no Estatuto
da ADUFSCar, realizada por meio de consulta eletrônica, no qual apresentou
enfraquecimento do debate e participação coletiva, pois em assembléia realizada
em segunda chamada, contou com apenas 36 docentes e deveria ter pelo menos
650 em primeira chamada; portanto, registrou ser contrário aos procedimentos
adotados para validação da assembléia.

325
326
327

Grad. Leandro Moreira Gonçalves. Pontuando o possível fechamento do Campus
Araras por falta de serviços de limpeza e orçamento, lembrou também do
Restaurante Universitário que poderá ficar desabastecido.

328
329
330
331
332

Grad. Camila Ignácio. 1) Solicitou providências administrativas quanto a
denúncia de caso de estupro; 2) manifestou indignação quanto a reforma do
Restaurante Universitário ocorrida no mês de setembro, quando o Curso de
Medicina estava em período letivo e os gêneros alimentícios não foram
distribuídos aos bolsistas.

333
334
335
336
337
338

Eliane Colepícolo, Diretora da Biblioteca Comunitária. Informou que as bibliotecas
dos campi da UFSCar estão integradas pelo Sistema Integrado de Bibliotecas,
SIBi, assim, ofereceu
à comunidade universitária a oportunidade de
comunicação para listar demandas de informação e que a Biblioteca estava
passando por uma renovação e os funcionários trabalhando de forma mais
positiva.

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

Grad. Vinicius Bachmann Laguzzi. Sugeriu a disposição de informes sem réplica
da mesa, de modo a incentivar a funcionalidade do Conselho, principalmente
para que os estudantes não percam o horário do almoço no R.U.
Concluído os informes, e verificada a continuidade da falta de energia
elétrica e conexão para que os representantes dos Campi Araras e Sorocaba
pudessem acompanhar a reunião, houve tentativa de conectar-se por viva voz,
porém, devido a dificuldade, acordou-se continuar a reunião no dia 23/12 para
apreciação dos itens constantes da ordem do dia, registrando-se quatro votos
contrários e três abstenções.
Nada mais havendo a tratar, A Sra. Presidente agradeceu a presença e
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.

353

Profa.Dra. Wanda A. M. Hoffmann

354

Prof.Dr. Ademir D. Caldeira

355

Prof.Dr. Leonardo A.de Andrade

Prof.Dr. Walter Libardi

Profa.Dra. Audrey Borghi e Silva

Prof.Dr. Itamar A.Lorenzon
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Prof.Dr. Márcio Merino Fernandes

Prof. Dr. João B. Fernandes

Profa.Dra. Maria V. U. Guimarães

356

Prof.Dr. Armando I.S. Antonialli

Prof. Dr. Wilson José A. Pedro

357

Profa.Dra. Sheyla M.B. Serra

358

Prof.Dr. Jozivaldo P.G. de Morais

359

Prof.Dr. Danilo R.D. Aguiar

360

Profa.Dra. Janice R.P. Borges

361

Prof.Dr. Paulo A.S. Caetano

362

Prof.Dr. Joelson G.de Carvalho Profa.Dra. Débora Burini

Profa.Dra. Maria Walburga dos Santos

363

Prof.Dr. Isaías Torres

Profa. Gabriella Pizzolante da Silva

364

Prof. Ubiratan Cardinalli Adler

365

Ademir André da Silva

366

Pós-Grads: Clara I.Monteiro

367

Grads: Vinicius Bachmann Laguzzi

368

Camila Ignácio

Profa.Dra. Ana B.de Oliveira

Prof.Dr. Eduardo Pinto e Silva

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis

Prof. Dr. Sérgio D.Campos

Prof.Dr. Luiz M de M.C. Almeida

Profa.Dra. Kelen C. Leite

Prof.Dr. Fernando M. A. Moreira

Prof. Dr. George M.T. Mattox

Prof.Dr. João Alberto Camarotto

Prof.Dr. Luiz C.G. Freitas Profa.Dra. Fernanda dos S.C. Rodrigues

Prof.Dr. Cláudio R. de Oliveira

Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar

Luciano Mitidieri B. Garcia

Isabela Alline Oliveira

Adriele da Silva Braga

Leandro Moreira Gonçalves

TA´s: Claudete Schiabel

Ailton Bueno Scorsaline

Thiago Rodrigues da Silva

Flavia Caroline A. Salmázio

Diógenes Carneiro Eloi Monteiro

8

