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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/2016 2 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, às nove 3 

horas, no Anfiteatro da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, sob a 4 

Presidência do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, foi iniciada a presente reunião  5 

extraordinária do Conselho Universitário, especialmente convocada para 6 

apresentação do Relatório de Transição de Gestão. O Sr. Presidente congratulou-7 

se com os membros presentes no plenário e também com aqueles que 8 

acompanhavam a reunião por videoconferência nos campi Araras e Sorocaba. 9 

Inicialmente deu posse e as boas vindas aos novos membros do Conselho 10 

Universitário, a saber: como representantes do Conselho do Centro de Ciências 11 

Biológicas e da Saúde: Profas. Dras. Maria da Graça Gama Melão e Sofia Cristina 12 

Iost Pavarini, na qualidade de efetiva e suplente, respectivamente; como 13 

resultado da eleição realizada no dia 04/10/2016, objeto do Edital de Eleição de 14 

26/08/2016, deu posse aos seguintes representantes: Professores Titulares: 15 

Profs. Drs. João Alberto Camarotto (efetivo) e Pedro Augusto de Paula Nascente 16 

(suplente); Professores Associados: efetivos: Prof. Dr. Orides Morandin Junior, 17 

Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato, Profa. Dra. Márcia Niituma Ogata e Prof. Dr. 18 

Paulo Antonio Silvani Caetano, suplentes: Prof. Dr. Luiz Carlos Gomide Freitas, 19 

Prof. Dr. Rodrigo Vilela Rodrigues, Profa. Dra. Heloisa Chalmers Sisla e Prof. Dr. 20 

Thales Haddad Novaes de Andrade; Professores Adjuntos: efetivos:  Profa. Dra. 21 

Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues, Prof. Dr. Joelson Gonçalves de 22 

Carvalho, Profa. Dra. Débora Burini, Profa. Dra. Maria Walburga dos Santos, 23 

Prof. Dr. Claudionor Francisco do Nascimento, Profa. Dra. Maria Carla 24 

Corrochano, Profa. Dra. Tatiane Cosentino Rodrigues e Profa. Dra. Vivian Aline 25 

Mininel, suplentes: Prof. Dr. Isaías Torres,  Profa. Dra. Eli Angela Vitor Toso, 26 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva Jr., Profa. Dra. Katia Sakihama Ventura, Profa. 27 

Dra. Renata Gonçalves Mendes, Prof. Dr. Marco Antonio Barbosa Ferreira, Prof. 28 

Dr. Claudio Ricardo de Oliveira e  Prof. Dr. Daniel Lucrédio; Professores 29 

Assistentes, Auxiliares de Ensino e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: 30 

Profa. Gabriella Pizzolante da Silva (efetiva) e  Prof. Ubiratan Cardinalli Adler 31 

(suplente); servidores técnico-administrativos: efetivos: Claudete Schiabel, 32 

Sandra Maria Navascues, Gisele Rosa de Oliveira, Daniel Profiti Moretti, Ademir 33 

André da Silva, Luciano Mitidieri Bento Garcia, suplentes: Ailton Bueno 34 

Scorsoline, Claudia Alves de Souza Mello,  Bruna Cristiane Grando, Meire 35 
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Moreira Cordeiro, Luciane Cristina de Oliveira e  Jônatas Rodrigues da Silva. 36 

Registrou a importância e a responsabilidade dos representantes  frente ao órgão 37 

máximo de deliberação da Universidade, cujas decisões tomadas afetam toda a 38 

Instituição, ressaltando que a convivência no Conselho é de aprendizagem e que 39 

certamente na próxima gestão será um período de convivência muito rico de 40 

aprendizagem e de reflexão sobre os rumos da UFSCar. Orçamento. Informou 41 

sobre a continuidade do contingenciamento no orçamento 2016, sendo de 10% 42 

para custeio  e de 50% de investimentos, dos quais 35% já foram recolhidos e o 43 

restante 15%  ainda sem informações; informou que, internamente, para atender 44 

as demandas da instituição foram alocados R$ 4 milhões  de investimento para 45 

custeio, mas até aquele momento não havia autorização do Ministério do 46 

Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG; portanto, registrou a situação 47 

extremamente complicada, e sem nenhuma perspectiva de autorização para 48 

utilização dessa transferência, bem como da liberação dos 10% de custeio e dos 49 

15%  de investimentos que também serão repassados para custeio. Informou, 50 

ainda, que, na UFMG foi realizada uma simulação com o orçamento daquela 51 

universidade  nos anos de 2006 a 2015 com aplicação da PEC 241, cujo corte no 52 

orçamento somente daquela instituição chega a R$ 774 milhões, no entanto, 53 

essa  será a dimensão do corte nas universidades. Dando início à apresentação 54 

do Relatório da Gestão 2012-2016, o Sr. Presidente apresentou brevemente o 55 

cronograma de reuniões planejadas  para o processo de transição com a Reitoria, 56 

Pró-Reitorias e demais unidades, as quais iniciaram em 02/08 p.p. Na 57 

sequência, cada um dos pró-reitores fez uma breve apresentação específica de 58 

sua pró-reitoria, relatando tanto o processo de transição quanto as principais 59 

realizações no período 2012-2016, além de desafios vislumbrados para o futuro. 60 

A sequência das apresentações foi: Profa. Dra. Cláudia Maria Simões Martinez, 61 

ProEx; Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, ProGPe; Profa. Dra. Heloisa Sobreiro 62 

Selistre de Araújo, ProPq; Sr. Geraldo Costa Dias Junior, ProACE; Profa. Dra. 63 

Claudia Raimundo Reyes, ProGrad; Sra. Edna Hércules Augusto, ProAd, e  Profa. 64 

Dra. Débora Cristina Morato Pinto, ProPG.  O Sr. Presidente registrou a ausência 65 

do Prof. Dr. Néocles Alves Pereira, Pró-Reitor de Administração (2012 a 2015) por 66 

motivo de falecimento em família. Os relatórios de transição detalhados, fonte 67 

das apresentações, bem como o calendário detalhado de reuniões com as 68 

diferentes unidades da Administração Superior durante a transição foram 69 

disponibilizados no endereço eletrônico: 70 

http://www.blogdareitoria.ufscar.br/gestao2012-2016/. 71 

http://www.blogdareitoria.ufscar.br/gestao2012-2016/
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Logo após a primeira apresentação, a Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann, reitora 72 

eleita para a próxima gestão, por chegar com atraso para a reunião, pediu licença 73 

ao plenário para fazer algumas considerações; com a permissão da Presidência, a 74 

Profa. Wanda  comentou sobre a importância das apresentações a respeito das 75 

realizações durante os quatro anos de gestão mas também enfatizou ser  76 

fundamental nesse processo de transição dar conhecimento das ações e projetos 77 

em andamento para que a UFSCar não sofra descontinuidade ou prejuízos, visto 78 

que a nova equipe tem a preocupação com andamento dos projetos para que os 79 

mesmos continuem com ações adequadas em relação aos diversos temas e áreas 80 

da Universidade.  Registrou as várias reuniões ocorridas para o processo de 81 

transição e outras já agendadas para serem realizadas; informou sobre a 82 

solicitação da nova equipe para acesso ao relatório de execução orçamentária e 83 

financeira da UFSCar, face à preocupação da equipe com o encerramento 84 

orçamentário do exercício, visto as dificuldades do governo e o cenário nacional 85 

nada favorável, de forma que  possa ser identificado e compartilhado com este 86 

colegiado o que poderia ser feito. Comentou não estar criticando, que entendia a 87 

falta de tempo, as preocupações, os diversos  problemas e os esforços envidados 88 

pela atual gestão, mas  que a discussão sobre o orçamento deveria ter iniciado a 89 

partir dos primeiros sinais de cortes pelo governo de forma a readequar os gastos 90 

e conseguir encerrar o exercício. Informou ainda, que, na condição de reitora 91 

eleita juntamente com as demais universidades federais pelo Estado de São 92 

Paulo,  UNIFESP e UFABC, seguindo o que a UFSCar já faz há muito tempo, 93 

estava  encaminhado naquela data uma proposta de emenda parlamentar pelo 94 

Estado de São Paulo para as três federais, na qual esperava obter sucesso.  O Sr. 95 

Presidente  complementou lembrando que as três federais já haviam conseguido 96 

várias emendas de bancada, mas nos últimos três anos nada havia recebido via 97 

emenda de bancada. Quanto ao encerramento do exercício lembrou que em todas 98 

as reuniões tem mencionado que se a UFSCar não receber os recursos 99 

contingenciados (10% de custeio e 15% de investimento), não haverá recursos 100 

para encerrar o presente exercício; quanto as adequações comentou que 101 

internamente  já foram realizados todos os cortes possíveis e que  o único corte 102 

não realizado foi dos recursos destinados aos centros acadêmicos. Comentou 103 

ainda sobre o grupo das universidades federais sem hospital, criado por ele, que 104 

tinha  um financiamento todo ano para essas universidades; no entanto, este 105 

ano o recurso foi cortado, portanto, a UFSCar têm arcado  com as despesas de 106 

R$ 2 milhões para o internato dos alunos do Curso de Medicina  de reais que é o 107 
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que custa o internato dos  alunos da medicina, mas que naquele momento tais 108 

despesas estavam sob controle; lembrou ainda que em 2015 as despesas de 109 

dezembro ficaram para o mês de janeiro/2016 e que esperava que isso não 110 

ocorresse novamente, desde que o orçamento viesse.  A Sra. Edna H. Augusto, 111 

Pró-Reitora de Administração, destacou  que essa situação de contingenciamento 112 

não é só da UFSCar mas de todas as universidades e que na reunião que havia 113 

realizado com o futuro pró-reitor, havia entregado a ele os contatos do Fórum de 114 

Pró-Reitores de Planejamento, Forplad, e a carta que os pró-reitores estavam 115 

elaborando no sentido de  mostrar que se não for autorizado  pelo menos os 116 

recursos contingenciados,  as universidades não iriam fecham as contas do 117 

presente exercício. Em seguida, o Prof. Dr. Adilson Jesus A. de Oliveira, Vice-118 

Presidente, relatou resumidamente as ações das demais unidades vinculadas à 119 

Administração Superior (20 unidades), com o objetivo principal de compartilhar 120 

com os conselheiros a dimensão e complexidade das ações realizadas, já que o 121 

tempo disponível não seria suficiente para detalhar todo o conteúdo dos 122 

relatórios (também disponíveis no endereço eletrônico citado). A partir dos dados 123 

apresentados, o Sr. Presidente concluiu com um balanço geral da Gestão 2012-124 

2016 e reflexões sobre os avanços concretizados e principais dificuldades 125 

enfrentadas. Inicialmente, registrou que o período iniciado em 2008,  momento 126 

em que iniciou sua primeira gestão como Reitor,  foi de crescimento da Educação 127 

Superior e da UFSCar, em particular, com disponibilidade de recursos, algo que 128 

se dizia ser impossível, no entanto, lamentou estar de novo presente (referindo-se 129 

particularmente à Proposta de Emenda à Constituição nº 241, que restringe os 130 

investimentos em Educação). Assim, registrou como esse crescimento foi fruto de 131 

uma política de investimento no Ensino Superior público e gratuito. Ao falar do 132 

crescimento, o Sr. Presidente tratou particularmente da questão das obras 133 

realizadas. Inicialmente, abordou especificamente a questão da travessia da área 134 

de Cerrado que divide o Campus São Carlos em dois e, também, a obra do Centro 135 

de Convenções, com o objetivo de esclarecer o andamento dessas questões. Em 136 

relação ao Cerrado, recuperou as discussões realizadas com toda a comunidade 137 

universitária até a aprovação pelo Conselho Universitário do projeto para a 138 

travessia, que é considerado modelar. Relatou que foi assinado Termo de Ajuste 139 

de Conduta (TAC) para a realização da obra, que chegou a ser licitada mas ainda 140 

não foi iniciada por restarem pendências a serem equacionadas com o Ministério 141 

Público e a Justiça Federal (incluindo as consequências da declaração da reitora 142 

eleita de que não realizaria a travessia, que motivaram novas reuniões com a 143 
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promotoria pública). Quanto ao Centro de Convenções, esclareceu que só não 144 

haverá recursos para a construção de cabine elétrica relacionada ao sistema de 145 

climatização, a aquisição desse sistema e o calçamento externo, cujo valor 146 

estima-se em cerca de R$ 2 milhões. Apresentou também uma relação de obras 147 

previstas que não puderam ser realizadas, somando cerca de R$ 61 milhões; fez 148 

ainda comparações com os cortes no orçamento da UFSCar desde 2014, 149 

somando quase R$ 50 milhões, destacando assim, que o planejamento 150 

inicialmente realizado foi adequado, já que teria sido possível concretizá-lo caso o 151 

cenário orçamentário e financeiro não tivesse passado por alterações tão 152 

grandes.   Concluiu com a avaliação das grandes transformações vividas pela 153 

Universidade ao longo dos últimos anos. Destacou a democratização do acesso e 154 

a diversificação da comunidade universitária a partir do Programa de Ações 155 

Afirmativas e da reserva de vagas, registrando seu orgulho desta nova UFSCar 156 

que, se estava dividida no momento da aprovação do Programa, naquele 157 

momento havia superado os receios existentes anteriormente de que tal 158 

democratização resultaria em perda de qualidade, reafirmando o princípio de que 159 

a excelência acadêmica não pode prescindir do compromisso social. Nesse 160 

mesmo sentido destacou a criação da Secretaria de Ações Afirmativas, 161 

Diversidade e Equidade (SAADE), do Instituto de Estudos Avançados e 162 

Estratégicos (IEAE) e do Instituto de Línguas (IL), enfatizando a relação entre 163 

todos esses projetos e a identidade da UFSCar e, também, a relevância do apoio 164 

do Conselho Universitário para que essas iniciativas tenham continuidade e a 165 

Instituição continue se desenvolvendo nessa direção. Ao final, encerrou  166 

agradecendo publicamente a dedicação de toda a equipe da Administração 167 

Superior - das duas gestões das quais esteve à frente e, particularmente, da 168 

equipe do Gabinete da Reitoria; como mensagem final, afirmou, citando o Prof. 169 

Wolfgang Leo Maar, que “democracia dá trabalho, mas vale a pena”, e que não se 170 

arrependia de nenhuma decisão tomada em respeito aos movimentos das 171 

diferentes categorias que compõem a comunidade universitária. 172 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 173 

colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 174 

reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 175 

secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 176 

pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  177 
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