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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

2

Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 29/09/2017

3

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, às

4

nove horas e trinta minutos, após solução alternativa

5

técnica em informática para realização da reunião, com vistas à plena participação

6

virtual à distância dos membros lotados nos demais campi da UFSCar, face a falta

7

de conexão com a internet, ocasionado por problemas externos à UFSCar,

8

iniciada a reunião previamente convocada por meio do Of. SOC/ConsUni nº 588,

9

de 25/09/2017. A Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann, Presidente,

10

congratulando-se com o plenário, informou que a participação dos membros deste

11

colegiado pertencentes aos demais campi nesta reunião seria apenas com áudio,

12

até que a internet fosse restabelecida, e que a

13

estaria presente para resolução de quaisquer problemas. Iniciando a reunião, deu

14

posse e as boas vindas aos seguintes representantes junto ao Conselho

15

Universitário: Prof. Dr. Ângelo Luiz Fazani Cavallieri e Profa Dra. Naja Brandão

16

Santana, efetivo e suplente, respectivamente, representando o Centro de Ciências

17

da Natureza, Campus Lagoa do Sino; Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins, efetivo,

18

representando o Conselho de Pós-Graduação. 1. Apreciação de Atas. A Sra.

19

Presidente submeteu à apreciação a ata da 227ª Reunião Ordinária, realizada em

20

23/06/2017; no momento de votação, o plenário foi cientificado que os membros

21

que acompanhavam a reunião no Campus Sorocaba estavam sem áudio da

22

reunião e com quedas de energia elétrica, e assim, manifestando quanto a não

23

participação na reunião. A equipe técnica presente realizou várias tentativas para

24

restabelecimento da conexão do áudio com o Campus Sorocaba, mas o problema

25

persistiu. Verificada a impossibilidade técnica para realização da reunião face ao

26

não restabelecimento do sinal de forma adequada para participação dos membros,

27

a Sra. Presidente manifestou a necessidade de cancelamento desta reunião. No

28

entanto, lembrou que a presente sessão havia sido convocada em caráter

29

extraordinário em

30

Ricardo Uberto Rodrigues, 1ª Vara Federal de São Carlos, e pelo parecer de força

31

executória

32

determinando que o recurso interposto pelo servidor técnico-administrativo (proc.

33

nº 23112.001484/2015-37) fosse analisado em prazo de 30 (trinta) dias;

34

apreciação estava planejada para

35

prevista para o dia 20/10 p.f.

exarado

atendimento à
pela

encontrada pela equipe

foi

equipe técnica em informática

decisão judicial proferida pelo Juiz Federal

Procuradoria

Seccional

Federal

de

Araraquara,
tal

ocorrer na reunião ordinária do colegiado

Informou ainda, que, na tarde anterior (28/09), foi
1

36

protocolado na secretaria deste colegiado, requerimento da Coordenação Geral do

37

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar, SINTUFSCar,

38

solicitando a retirada da pauta do item relativo à apreciação do recurso interposto

39

pelo servidor, e que o mesmo fosse mantido como ponto de pauta da próxima

40

reunião ordinária deste colegiado. Em complementação, informou que, a decisão

41

judicial

42

prosseguimento ao seu processo de aposentadoria (Proc. nº 23112.001783/2015-

43

71), cujo andamento aguarda análise do processo administrativo disciplinar, ou

44

seja, item 2.1 da pauta desta reunião. Paralelamente, a advogada do SINTUFSCar

45

também protocolou requerimento junto a 1ª Vara Federal de São Carlos,

46

solicitando suspensão da decisão que determinou análise do recurso do servidor

47

no prazo de trinta dias, mas até o momento não havia nenhuma determinação do

48

juiz; dessa forma, será preciso atender a determinação já recebida e, considerando

49

que as reuniões deste colegiado precede a qualquer atividade acadêmica, propôs

50

que a reunião ordinária deste Conselho,

51

antecipada para o dia 06/10, trocando a agenda de reuniões entre este Conselho e

52

o Conselho de Administração, de forma a cumprir e responder a determinação

53

judicial e proceder a apreciação adequada do assunto. Não houve manifestações

54

contrárias a esta proposição.

55

Navascues, pediu o uso da palavra ao Dr. Renato Manieri, advogado do

56

SINTUFSCar, tendo a Sra. Presidente informado que nada seria discutido a

57

respeito o item 2.1, somente manifestação a título de esclarecimentos. Assim, o

58

Dr. Renato Manieri questionou se poderá ser mantida a data do dia 20/10 para

59

reunião ordinária do ConsUni, como anteriormente programada, caso o juiz

60

despachar pela suspensão da decisão anterior. Em resposta a Sra. Presidente

61

afirmou que as determinações judiciais serão cumpridas e que naquele momento

62

não haveria como pactuar nada no sentido questionado, e que o dia 06/10

63

próximo, estava mantido para reunião ordinária deste Conselho, mas caso

64

acontecessem atos superiores, decisões judiciais, estes seriam acatados.

ocorreu face a ação do servidor e de seu sindicato para dar

prevista para o dia 20/10 seja

Neste momento a conselheira Sandra Maria

65

Na sequência, a Sra. Presidente agradecendo a presença dos senhores

66

conselheiros, bem como a toda equipe de informática presente na tentativa de

67

realizar conexão virtual adequada com os demais campi, declarou encerrada a

68

presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, secretária,

69

redigi a presente ata, que assino,_____________________, após ser assinada pela

70

Presidência e demais membros presentes.

71

Profa.Dra. Wanda A.M. Hoffmann

Prof. Dr. Márcio M. Fernandes
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Prof.Dr. Ademir D. Caldeira

72

Profa.Dra. Audrey Borghi e Silva

Prof. Dr. João B. Fernandes

73

Prof.Dr. Leonardo A.de Andrade

74

Prof. Dr. Wilson J. Alves Pedro

75

Prof.Dr. Alex Sander C.de Souza

76

Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis

77

Prof. Dr. Danilo R.D. de Aguiar

78

Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão Prof.Dr. Douglas A.de Campos Profa.Dra. Elisabete A. Pereira

79

Profa.Dra. Yeda R. Venturini

80

Profa.Dra. Heloisa C. Sisla Prof.Dr. Joelson G.de Carvalho Profa.Dra. Maria Walburga dos Santos

81

Profa.Dra. Tatiane C. Rodrigues

82

Prof. Dr. Glaucius Oliva

83

Gisele Rosa de Oliveira

84

Pós-Grads: Clara Italiano Monteiro

85

Grads: Vinicius B. Laguzzi

Sr. Rafael Porto Santi

Prof.Dr. José M. Novo Jr.

Prof. Dr. Marcelo Nivert Schlindwein

Profa.Dra. Ana Cláudia G. O. Duarte

Profa.Dra. Ana B. de Oliveira

Prof.Dr. Ricardo Toshio Fujihara

Prof.Dr. Sérgio D. Campos

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

Prof.Dr. João Alberto Camarotto

Luciano M. Bento Garcia

Isabela Alline Oliveira

Flávia Caroline A. Salmázio
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Profa.Dra. Kelen C. Leite

Prof.Dr. Helio C.Guardia

Prof.Dr. Ednaldo B. Pizzolato

Profa. Dra. Vivian Aline Mininel

TA´s: Claudete Schiabel

Prof.Dr. Eduardo P. e Silva

Prof. Dr. Isaías Torres

Sandra Maria Navascues

Claudia Alves de Souza Mello

Thiago Rodrigues da Silva

