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CONSELHO UNIVERSITÁRIO
ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data e horário: 14/12/2018 – 08:30 horas
Local: Auditório I da Biblioteca Comunitária da UFSCar, BCo
Presidência: Prof. Dr. Walter Libardi
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme lista de presença anexa.
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Após congratular-se com os membros presentes no plenário e com aqueles
que acompanhavam a reunião no formato de videoconferência nos demais campi
da UFSCar, o Sr. Presidente lembrou que as reuniões estavam sendo realizadas
nas dependência daquele Auditório em virtude dos danos causados no Anfiteatro
da Reitoria pelas fortes chuvas, danificando teto, mesas, carpete e fiação elétrica
envolvendo toda a parte técnica para realização de vídeo conferência no local.
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Na sequência submeteu à apreciação do plenário a retirada de pauta dos
itens 2.6 - criação de coordenações de cursos de graduação, a pedido da
ProGrad, e do item 2.9 - recurso interposto por servidor docente (Proc. nº
1787/2014-79), a pedido da representante legal do docente, que encontrava-se
acamada e, portanto, inviabilizada de participar da reunião. Neste momento
registrou-se o pedido da
Sra. Vânia Helena Gonçalves, coordenadora do
SINTUFSCar, para retirada dos itens 2.7 e 2.8, recursos de dois servidores
técnico-administrativos, Procs. nºs. 2095/2015-29 e 3709/2017-51, justificando
que grande parte dos conselheiros estariam tomando posse naquela reunião,
portanto, sem conhecimento do teor dos recursos e consequentemente a
discussão ficaria prejudicada. Com a concordância do plenário, foram retirados
de pauta os itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, os quais serão analisados em reunião
oportuna.
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Posse aos novos membros. Deu posse e as boas vindas aos novos membros
junto ao Conselho Universitário: na qualidade de representantes discentes da
graduação: efetivos: Matheus Mesquista Vidal Ramos, Giulia Di Giovani Silva,
Natália Pressuto Pennachioni, Francisco Manoel de Sousa Júnior, Gabriel Duvra
Salomão, Gabriel Souza Cruz Menezes; suplentes:
Milena Cardoso França,
Murilo Meloto de Souza, Ana Carolina Bertolucci, Kaio Kristians Aguiar, Vitor
Gonçalves Lemes de Souza, Thalita Suzan Jesus Souza; representantes discentes
da pós-graduação: efetivos: Janaina Maldonado Guerra da Cunha, Flávia
Caroline Augusto Salmázio, Ariane Duarte Seleghim, Caio Fernando e Silva,
Nathália Gonçalves Zaparolli, Virgilio Pereira Ricci; suplentes: Cássia da Luz
Goulart, Polliana Batista dos Santos, Rodrigo Antonio Coxe Garcia, Vitor
Alcântara Fernandes da Silva, Sean dos Santos Araújo, Lucas Felipe de Lima;
representantes dos Professores Titulares:
Prof. Dr. Bernardo Arantes do
Nascimento Teixeira e a Profa. Dra. Arlene Gonçalves Correa, efetivo e suplente,
respectivamente; representantes dos Professores Associados: efetivos: Profa. Dra.
Vera Alves Cepeda, Prof. Dr. Ednaldo Brigante Pizzolato, Prof. Dr. Antonio
Augusto Soares, Prof. Dr. José Eduardo Marques Baioni, Prof. Dr. Waldeck
Schutzer; suplentes: Prof. Dr. Evandro Marsola de Moraes, Profa. Dra. Ignez
Caracelli, Prof. Dr. Claudionor Francisco do Nascimento, Prof. Dr. Paulo
Eduardo Gomes Bento, Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazzetti; representantes
dos Professores Adjuntos: efetivos: Prof. Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho, Prof.
Dr. Adilson Eduardo Presoto, Profa. Dra. Camila Hofling, Prof. Dr. Wanderson
Fernando Maia, Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca, Prof. Dr. Anselmo João Calzolari
Neto, Prof. Dr. Marcos de Oliveira Soares; suplentes: Prof. Dr. Tiago da Silva
Alexandre, Prof. Dr. Marcelo Suetake, Profa. Dra. Meliza Goi Roscani, Profa. Dra.
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Denise Balestrero Menezes, Profa. Dra. Adriana Sanches Garcia de Araújo, Prof.
Dr. Jean Marcel Ribeiro Gallo, Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes; na
qualidade de representante efetivo dos Professores Assistentes, Auxiliares de
Ensino e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: Prof. José Carlos Bonjorno
Junior; como representantes dos servidores Técnico-Administrativos: efetivos:
Vânia Helena Gonçalves, Sérgio Ricardo Pinheiro Nunes, Augusto César
Hernandes Pinha, Arlei Olavo Evaristo, Manoela Anechini Simões Marins,
Cristina Aparecida Motta; suplentes: Gisele Aparecida Zutin Castelani, Cássio
Barbosa Teixeira Martingo, Daniel Profiti Moretti, Pedro Dolosic Cordebello,
Anderson Alexandre dos Santos, Ueslei da Conceição Lopes; como representantes
do Conselho de Administração: Profs. Drs. Leandro Innocentini Lopes de Faria e
Luiz Fernando Takase, efetivo e suplente, respectivamente; como representantes
do Conselho do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia: Profs. Drs. Mário
Augusto de Souza Liziér e José Geraldo Vidal Vieira, efetivo e suplente,
respectivamente.
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1. APRECIAÇÃO DE ATAS
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Após apreciação, foi aprovada com duas abstenções, a ata da 229ª reunião
ordinária, realizada em 06/10/2017.
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2. ORDEM DO DIA
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2.1. Apreciação dos seguintes ad referendum autorizados pela Presidência do
ConsUni:
2.1.1. regulamento para elaboração das listas tríplices aos cargos de Diretor e
Vice-Diretor do CCET. Proc. nº 3375/2018-05.
2.1.2. Proposta de Política Linguística para a UFSCar. Proc. nº 3297/201831.
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Quanto ao item 2.1.2, o Sr. Presidente esclareceu a necessidade de
emissão do ad referendum em função de cumprimento de prazos com o
Programa Idiomas Sem Fronteiras do Governo Federal. Em votação, os itens
acima especificados foram aprovados por unanimidade dos membros presentes.
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2.2. Indicação de representantes docentes (1 efetivo e 1 suplente) para compor o
Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas - Co/SIBi. Of. SIBi 023/2018.
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Foram indicados pelos Profs. Drs. Márcio M. Fernandes e Itamar A.
Lorenzon os nomes dos Profs. Drs. Rafael Vidal Aroca e Antonio Augusto Soares,
para integrar o Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, na
qualidade de efetivo e suplente, respectivamente. Referidas indicações foram
aprovadas por unanimidade dos membros presentes.
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2.3. Apreciação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da FUFSCar PAINT-2019. Of. 9/2018-AudIn.
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A Sra. Wânia Maria Recchia, Coordenadora da Auditoria Interna da
UFSCar, AudIn, inicialmente apresentou as novas servidoras Jaqueline Contarin
e Letícia Bernardes de Mello Grego, ocupantes do cargo de contador, que a partir
de agosto/2018 passaram a integrar a equipe da AudIn, em substituição ao
servidor Felizardo Delgado, que foi designado para nova função no recém criado
Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, DIRC, da
UFSCar. Informou que como já estava há oito anos à frente da AudIn e
considerando a emissão de portaria da Controladoria Geral da União, CGU,
normatizando que o responsável pela auditoria interna não pode ter mais de seis
anos na função, comunicou que, juntamente com a Reitoria, elaborou um plano
de ação onde permanecerá à frente da Unidade até meados de junho/2019.
Portanto, o planejamento em análise deverá ser executado pelas três servidoras
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da AudIn até junho pf; depois dessa data pelas duas servidoras que lá
continuarão. Na sequência, apresentou minuciosamente o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna da FUFSCar, PAINT para o exercício de 2019,
cuja elaboração levou em consideração o diagnóstico das áreas mais sensíveis a
riscos da instituição, obtido por meio da aplicação de metodologia específica ABR - Auditoria Baseada em Riscos; informou que o Plano já havia sido
apresentado e aprovado no âmbito da CGU. Após apresentação, aberto a
discussão, conforme esclarecimento solicitado pela Profa. Dra. Maria de Jesus D.
dos Reis, a respeito de capacitação para gestores responderem documentos
provenientes da AudIn relativos à gestão de risco, a Sra. Wânia M. Recchia
informou que a capacitação aos gestores estava prevista pelo Departamento de
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, mas somente
após
aprovação da Política de Gestão de Risco. O Prof. Dr. Paulo E. Cruvinel
manifestou-se dizendo que o modelo de gestão de risco da CGU e TCU é padrão
para as instituições públicas brasileiras mas que certamente dispõe de alguma
adaptabilidade para as universidades, assim, comentou a necessidade de
entender a aderência dos indicadores preconizados por esses órgãos com relação
às especificidades da UFSCar, tendo em vista exatamente como objetivo fim,
aumentar cada vez mais a robustez da Universidade, dada a importância da
gestão de risco pelo seu impacto a médio e longo prazo, na questão de fluxo de
recursos do governo federal para as instituições, ou seja, a importância em ter
essa visão no processo como um todo; comentou também a importância de trazer
para reflexão a questão da figura de risco integrado, visto que, a principio, se faz
uma gestão de risco localizada (em unidades da instituição) mas a importância
de se ter uma análise integrada dos resultados para resposta ao TCU, CGU.
Disse não ser uma equação trivial por se tratar de risco integrado, mas há de se
pensar a priori do problema para não ser depois arrastado pelo que vem
futuramente, ou seja, a necessidade de refletir de forma que a universidade
esteja à frente do processo em seu beneficio próprio.
Concluídas as
manifestações, o Sr. Presidente agradeceu as contribuições do Prof. Cruvinel e a
apresentação da Sra. Wânia Recchia. Em votação, foi aprovado por unanimidade
dos membros presentes, o Plano Anual de Auditoria Interna da FUFSCar, PAINT,
para o exercício de 2019.
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2.4. Doação e respectiva baixa patrimonial dos bens abaixo relacionados,
adquiridos com recursos FAPESP, às seguintes instituições:
2.4.1. Instituto de Biologia da UNICAMP: 1 Camionete Toyota Hilux, cabine
dupla, 4X4 CD, cor branca, ano/modelo 2009, patrimônio nº 110906.
Proc. nº 1033/2018-42.
2.4.2. Instituto de Ciências Biológicas da UFMG: 2 microscópios tipo estéreo,
1 fonte de iluminação e 1 câmera de vídeo digital
colorida para
microscópio, patrimônios nºs 141101, 141102, 141103, 141104,
respectivamente. Proc. nº 1036/2018-86.
2.4.3. Instituto de Ciências Agrárias da UFU: 1 microscópio tipo estéreo e 1
incubadora, patrimônios nºs 141106 e 141110, respectivamente. Proc. nº
1037/2018-21.
2.4.4. Instituto de Biologia da UFU: 1 Camionete Toyota Hilux, cabine dupla,
4X4 CD, cor branca, ano/modelo 2009, 2 microscópios tipo estéreo, 1
fonte de iluminação, 1 câmera de vídeo digital colorida para microscópio e
1 balança, patrimônios nºs 110905, 141105, 141107, 141108 , 141109 e
141111, respectivamente. Proc. nº 1038/2018-75.
2.4.5. Universidade do Estado de Minas Gerais: 1 Camionete Toyota Hilux,
cabine dupla, 4X4 CD, cor branca, ano/modelo 2009, 4 microscópios tipo
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estéreo, patrimônios nºs 110909, 141112, 141113, 141114, 141115,
respectivamente. Proc. nº1039/2018-10.
2.4.6. Instituto de Biologia da UFRJ: 1 Camionete Toyota Hilux, cabine
dupla, 4X4 CD, cor branca, ano/modelo 2009, 2 microscópios tipo estéreo,
1 par de oculares, 1 fonte de iluminação, 1 câmera de vídeo digital
colorida para microscópio 1 sistema de arquivos deslizantes para insetos,
patrimônios nºs 110908, 141118, 141119, 141120, 141121, 141122,
respectivamente. Proc. nº 1040/2018-44.
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A Profa. Dra. Angélica M. P. Martins Dias, coordenadora do Projeto
INCT/HYMPAR Sudeste, informou tratar-se de um projeto temático aprovado em
2008 com bens adquiridos em 2009, para desenvolvimento do projeto, o qual foi
concluído em 2016, mas renovado uma segunda versão do INCT, com previsão de
vigência até 2022. Informou que, embora os demais integrantes do projeto
continuem no mesmo tipo de atividade, considerou-se a viabilidade de doação
dos bens, principalmente os veículos, utilizados em trabalho de campo, objeto
principal do projeto, pela dificuldade no gerenciamento de manutenção como
licenciamento, seguro, etc; explicou que, durante todo o tempo do projeto os
veículos ficaram sob a coordenação do INCT, no entanto, considerando que os
grupos de pesquisa trabalham em instituições de diferentes estados, optou-se
pela doação às respectivas instituições, face à impossibilidade de gerenciamento
desses veículos na UFSCar. Com a doação as instituições se tornarão
responsáveis pela manutenção e custeio dos equipamentos recebidos. Mediante
solicitação de esclarecimentos, informou ainda, que: - os equipamentos estavam
todos patrimoniados para a UFSCar e usados em comodato pelos responsáveis
em cada instituição; - que o edital INCT havia sido disponibilizado pelo CNPq,
mas as FAPS de todos os estados haviam participado com determinada
porcentagem de recursos; portanto foi um edital que recebeu aporte de verba do
CNPq e da FAPESP (50% de cada em custeio e capital), com bolsas custeadas
pelo CNPq e CAPES; - que na doação cada instituição se comprometerá com a
manutenção do equipamento recebido, visto que os mesmos serão utilizados
pelos pesquisadores que continuarão desenvolvendo a pesquisa, caso contrário,
cabe à UFSCar a manutenção dos itens. Quanto ao questionamento relativo a
disponibilização interna dos veículos, o Prof. Dr. Márcio M. Fernandes, Pró-Reitor
de Administração, explicou que na UFSCar todos os veículos são patrimoniados
para a administração central; os veículos de pesquisa ficam sob a guarda do
grupo de pesquisa e ao término do projeto os mesmos ficam nas respectivas
unidades, mas estas possuem uma série de limitações quanto a estrutura e
orçamento que inviabilizam a manutenção de um veículo próprio, assim, todos
os veículos ficam sob a guarda da administração central. Concluídos os
esclarecimentos, em votação simbólica, foram aprovadas, com uma abstenção, as
doações dos bens relacionados às instituições acima especificadas. As
deliberações foram lavradas em Resoluções do colegiado sob nºs 918 a 923.
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2.5. Apresentação da Projeção Orçamentária para a UFSCar em 2019, com base
no Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA 2019.
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O Sr. Presidente informou que a apresentação da projeção orçamentária
seria apenas para conhecimento do plenário, visto que o PLOA 2019 não havia
sido aprovado até aquele momento; assim, o Prof. Dr. Márcio M. Fernandes, PróReitor de Administração, inicialmente informou que a apresentação tinha como
objetivo antecipar as discussões, visto que no presente exercício a Administração
havia esperado a oficialização do orçamento da União, que ocorreu apenas no
início de 2018 e as discussões internas sobre o orçamento somente iniciaram em
fevereiro/2018, causando certa dificuldade na tomada de decisões. Informou que
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a votação do Projeto de Lei Orçamentária, PLOA, pelo Congresso estava prevista
para o dia 20/12 p.f. Apresentou minuciosamente um conjunto de tabelas
extraídas do site do Congresso Nacional contendo dados relativos à execução
orçamentária de 2018 e a projeção orçamentária da UFSCar para 2019, baseada
no Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2019, demonstrando a falta de recursos
de modo geral para custeio da Universidade, com previsão geral de custeio em R$
67.730.000,00 e previsão de receitas de R$ 60.739.019,00, ou seja, déficit
aproximado de R$ 7 milhões. Em especial, para o Programa Nacional de
Assistência Estudantil, PNAES, fonte 4002, os recursos previstos no valor de R$
10.040.554,00 e receitas estimadas em R$ 15.950.000,00 (relativos a bolsasProACe R$ 8,9 milhões, RU-ProACE R$ 3,3 milhões, RU não bolsistas R$ 3,750
milhões). Após apresentação, esclareceu os questionamentos do plenário. Em
discussão, foram apresentadas, em resumo, as seguintes manifestações: Prof.
Dr. Leonardo A. Andrade, ProACE, procedeu leitura de Moção de Apoio à
complementação orçamentária para manutenção do ingresso no Programa de
Assistência Estudantil, PAE, em 2019, exarada pelo Conselho de Assuntos
Comunitários e Estudantis, anexa à presente ata, na qual salienta a importância
de acréscimo aproximado em R$ 2 milhões para a fonte orçamentária 4002
(PNAES). Informou que sem complementação orçamentária não há como abrir
edital do PAE nos moldes dos anos anteriores e de certa forma colocando a
UFSCar em risco quanto aos seus recursos futuros, além de que a evasão pode
aumentar grandemente. Prof. Dr. Paulo E. Cruvinel: considerou positiva a
tentativa de reorganização na distribuição orçamentária com realocação de
rubricas apesar de não ser trivial, mas também essencial a tentativa de ampliar
o orçamento. Profa. Dra. Sabrina H. Ferigato: manifestou apoio à moção exarada
pelo CoACE; comentou sobre constantes quedas de energia elétrica, que
ocasionaram impacto significativo de perdas de equipamento, assim, que além
de ações orçamentárias haja também políticas de gestão integrada como editais
da ProEx para atividades de extensão, os quais poderiam prever recursos para
permanência estudantil. Quanto a estas proposições foram feitas as seguintes
observações: - Prof. Dr. Walter Libardi: informou sobre os estudos por meio de
empresa contratada para realizar levantamento de consumo e dos problemas de
qualidade de energia elétrica em todos os prédios do Campus São Carlos, visto
que na conta de energia há duas tarifas - uma de consumo e outra de demanda
de potência, sendo esta última contratada mas quase não utilizada; além do
projeto de eficiência energética já informado neste Conselho. - Prof. Márcio M.
Fernandes: comentou ser interessante envolver o pessoal técnico na busca de
soluções mas os resultados serão de médio prazo e o problema orçamentário
imediato para o mês corrente de dezembro, janeiro e fevereiro próximos;
comentou que a administração tem corrigido coisas como contratação de
serviços de manutenção com maior eficiência tanto de custo quanto de serviços
para todas as situações preventivas e corretivas, refletindo em melhor utilização
de recursos. - Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr.: comentou que a destinação de
recursos provenientes de atividades de extensão para permanência estudantil ser
um excelente exemplo, e que já havia aventado tal possibilidade mas não tinha
sido possível votar no Conselho de Extensão, CoEx; registrou sua proposição no
sentido de que cada unidade, cada pró-reitoria considerasse o critério sócioeconômico para concessão de recursos, pois se o mesmo é bem aceito para
ingresso de estudantes, também deveria ser considerado na concessão de
recursos; informou não ser possível tal proposição em todas as atividades, mas
que conceitualmente era totalmente favorável; inclusive a utilização do critério
sócio-econômico para concessão de bolsas para estagiários; comentou que levaria
a proposta para o CoEx. Profa. Dra. Flávia B. M. Hirata Vale: destacou a
relevância da Moção CoACE e sugeriu a inclusão de uma nova categoria entre os
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não bolsistas, visto a existência de uma meríade de estudantes e servidores que
também precisam de apoio financeiro, e assim, não desconsiderar todas as ações
afirmativas efetivadas na UFSCar, mesmo antes da proposição das ações pelo
Governo Federal.
Prof. Dr. Ednaldo B. Pizzolato: fez um conjunto de
considerandos para demonstrar que no futuro próximo tudo seria mais
complicado e concluiu pela necessidade de enfrentar o problema olhando para o
orçamento da Universidade e não deixar para março ou abril, algo que estava
prestes a acontecer, portanto, enfatizou a necessidade de resolução do problema,
estabelecendo o encaminhamento de como resolvê-lo. Prof. Dr. Leonardo A.
Andrade lembrou que o RU passou a ser gerenciado pela ProAd; salientou que a
ProACE coordena recursos da Ação 4002 - PNAES para alunos de graduação
presenciais em sua primeira graduação, conforme Programa de Assistência
Estudantil e que o edital para seleção de discentes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica para serem apoiados pelo Programa já deveria
ter sido aberto, visto que a primeira chamada do SiSU acontecerá em
31/01/2019 e a não abertura do Edital poderá comprometer a opção de muitos
alunos pela UFSCar; solicitou orientação para abertura do Edital. Grad. Gabriel
D. Salomão: como medidas integradas sugeriu a utilização de pesquisas já
realizadas na universidade como biodigestor para gerar energia para o RU além
de muitas outras que podem ser aproveitadas e também as empresas Junior,
como forma de retorno para a universidade daquilo que é desenvolvido na
própria instituição. Profa. Maria de Jesus D. dos Reis: necessidade de realizar
discussão muito clara sobre as verbas (complementação de recursos, realocação,
legalidade) inclusive com os respectivos representados. Pós-Grad. Janaina M. G.
Cunha: manifestou endosso à Moção da CoACE e apoio à proposição de
pesquisas realizadas na Universidade e empresas Junior, e que não era função
do RU acertar o orçamento da Universidade. Em resposta em não se colocar
empresa Junior para fazer determinados serviços, o Prof. Walter Libardi
comentou que muitos serviços demandam instalação ou utilização de
equipamentos de alto custo, no caso do levantamento do consumo de energia
elétrica do Campus São Carlos, a empresa contratada deverá instalar um
equipamento no valor de R$ 40 mil, o que impossibilita a realização do serviço
por empresa Junior. Prof. Dr. Bernardo A N. Teixeira: comentando ser uma
honra voltar a este Conselho após alguns anos, parabenizou a apresentação
orçamentária; comentou a necessidade de sempre fazer gestões ao MEC e este
colegiado voltar a discutir o assunto e apontar as alternativas possíveis, no
entanto, enfatizou a urgência na abertura do Edital para assistência estudantil,
mesmo que em condições mais restritivas; outros conselheiros fizeram coro na
urgência do edital. O Prof. Márcio Fernandes informou que o edital poderia sim
ser divulgado mas condicionado aos recursos; que no dia 20/12 com votação no
Congresso ficaria decidida a verba do PNAES, mas a implementação efetiva só
iria ser resolvida entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano, lembrando
ainda, que, em janeiro iniciaria um novo governo. O Prof. Leonardo acrescentou a
informação de que a ação 4002-PNAES, atende apenas a assistência estudantil;
o montante de R$ 3,750 milhões faltantes para atendimento de não bolsistas
não se inclui nessa alínea e também não pode ser alocada na alínea 20RK;
quanto ao edital os alunos poderão ser avaliados e ranqueados, mas somente a
partir da alocação da verba será possível definir a nota de corte e divulgar o
resultado. Após esclarecimentos e manifestações ficou deliberado instituir
comissão com o objetivo de discutir o orçamento da UFSCar para o próximo
exercício, com base no Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA 2019, em
tramitação no Congresso Nacional, bem como após sua aprovação, com vistas ao
atendimento à complementação orçamentária para manutenção do ingresso no
Programa de Assistência Estudantil em 2019, com prazo até final do mês de
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janeiro para conclusão dos trabalhos e apresentação de proposta ao Conselho
Universitário, para deliberação em reunião prevista para a primeira quinzena do
mês de fevereiro/2019, tendo em vista a data limite até 20/02/2019 para
resposta definitiva à ProACE sobre a alocação orçamentária. Assim, foi orientado
a ProACe divulgar o Edital para o processo seletivo para ingresso no Programa
de Assistência Estudantil (PAE), condicionado à disponibilidade orçamentária,
com formação de cadastro de reserva. A comissão ficou assim instituída:
Representantes das Pró-Reitorias: ProAd: Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes
(Presidente), ProGrad: Profa. Dra. Cláudia B. Gentili Moussa, ProACE: Prof. Dr.
Leonardo A. de Andrade, ProGPe: Sr. Rafael Porto Santi; Representantes do
ConsUni: Prof. Dr. Rodrigo Vilela Rodrigues,Profa. Dra. Flávia B. de M. Hirata
Vale, Prof. Dr. Ednaldo B. Pizzolato, Prof. Dr. Marcelo Suetake, TA´s Vânia
Helena Gonçalves, Sérgio Ricardo Pinheiro Nunes, Arlei Olavo Evaristo, Cristina
Aparecida Motta, Discentes Pós-Grad.: Janaína Maldonado G. da Cunha, Flávia
Caroline Augusto Salmázio, Discentes Graduação: Matheus Mesquita Vidal
Ramos e Francisco Manoel de Sousa Jr. Considerando as indicações para a
Presidência da Comissão: Profa. Dra. Flávia H. Vale e representante da ProAd,
em votação registrou-se 20 votos favoráveis ao representante da ProAd, 13 votos
favoráveis à Profa. Flávia e 05 abstenções.

333

3. EXPEDIENTE

334

3.1. Comunicações da Presidência

335
336
337

Nova Secretária da SAADE. O Sr. Presidente apresentou a Sra. Keila Maria
Cândido, Secretária da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade, SAADE.
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339
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341
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343
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349
350

Inauguração de Obras. Informou no dia 12 de dezembro, foram inaugurados no
Campus São Carlos três novos edifícios: o Centro de Inferência Aplicada (CINA),
destinado a atividades da pós-graduação em Estatística; a ampliação do
Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC), no
Departamento de Química (DQ); e o Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) do Centro
de Educação e Ciências Humanas (CECH). As obras contaram com recursos da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Governo Federal e executadas pela
Universidade em parceria com a Fundação de Apoio Institucional (FAI.UFSCar) e
a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq). A finalização das obras só foi possível a partir
da liberação, pela Finep, da segunda parcela de recursos referentes à construção
dos três edifícios, cujo pré-requisito para obtenção do recurso necessário à
finalização das obras estipulava que a Universidade deveria executar em 2017
mais de 80% das obras licitadas e aprovadas.
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Registrou o falecimento do Prof. Dr. Warwick Stevam Kerr, ex-membro do
Conselho de Curadores da FUFSCar. Informou que seria encaminhado ofício de
pesar deste Conselho à família do professor.

354

3.2. Comunicações dos Membros

355
356
357

Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. Informou sobre a
publicação de edital de concurso público para técnico-administrativos, para
contratação de 19 servidores para os quatro campi da UFSCar.

358
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362

Profa. Dra. Audrey B. e Silva, Pró-Reitora de Pós-Graduação. Informou sobre o
resultado final do número de cotas de bolsas do Doutorado Acadêmico para
Inovação. As cotas foram destinadas pelo CNPq a partir de um projeto da Agência
de Inovação da UFSCar, coordenado pelo Prof. Dr. Rafael Aroca. Comentou ser a
primeira vez que a UFSCar recebe essas cotas; serão recebidas todas as cotas
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solicitadas no total de 10. Registrou parabenizações ao professor e toda a equipe
que colaborou na proposta.

365
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Prof. Dr. Ronaldo Censi Faria, Pró-Reitor de Pesquisa Adjunto. Que dentre as
quatro chamadas lançadas pela FINEP em período de férias e tempo muito curto
para elaborar e submeter as propostas, a UFSCar obteve projetos aprovados nas
três chamadas em que os resultados foram divulgados. O montante de pouco
mais de R$ 9 milhões, serão destinados para complementação de três obras Departamentos de Matemática, de Genética e de Botânica, além de pequenas
reformas e compra de equipamentos.

372
373
374
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376

Pós-Graduanda Janaina M. G. da Cunha. Informou que o processo dos
estudantes com relação a ocupação da Reitoria segue em andamento, já tendo
ocorrido a primeira Audiência; dado o compromisso assumido em reuniões
anteriores, que este conselho se responsabilize e fique atento a integridade dos
estudantes arrolados no processo.
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Profa Dra. Maira de Jesus D. dos Reis, Diretora do CECH. 1. Que a Ciências
Sociais/CECH encontra-se dentre os projetos aprovados pela FINEP, que
reconhecidamente o recurso é muito bem vindo. 2. Desejou as boas vindas a
nova Secretária da SAADE; registrou o agradecimento ao ex-Secretário Djalma
Ribeiro Junior pela gestão exemplar, sendo que em várias questões no âmbito do
CECH cuja resolução, humanização e acompanhamento no processo teve a
marca da SAADE, em particular do Djalma e da equipe que o acompanha,
registrou ser um profissional de extrema qualidade e de extremo compromisso
ético, qualificado e com reconhecimento admirável, tendo realizado um trabalho
sensacional à frente da SAADE. A discente Janaina Cunha também fez coro ao
agradecimento ao ex-Secretário, registrando que os estudantes também tem
muita admiração pelo trabalho dele na Secretaria e desejou as boas vindas a
nova Secretária.

390
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Sra. Keila Maria Cândido, Secretária da SAADE. Comentando ser um prazer estar
no plenário, informou ter acompanhado o excelente trabalho realizado pelo
Djalma; comentou acreditar na continuidade de um trabalho bom e que seria
negligente em não continuar o que ele fez, só não saberia se com a mesma
eficiência, mas com certeza que iria dar o seu melhor por acreditar na causa e
que veio por conta da causa; que participava do movimento negro desde os seus
14 anos, quando a UFSCar tinha apenas 3 negros, e que tinha trabalhado no
Programa de Mulher Vítima de Violência e com deficientes na ocasião em que
dirigiu a Acorde, portanto, a causa a mobilizou e que estava muito agradecida
pelo convite. Solicitou um tempo para acostumar com a administração da
Universidade, mas
que daria
o seu
melhor, caso contrário, seria um
desrespeito com o trabalho do Djalma.

402
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e
colaboração dos conselheiros presentes, desejando a todos um Feliz Natal e um
Ano Novo com muita energia. Declarou 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.

408

Prof.Dr. Walter Libardi

409

Profa.Dra. Audrey Borghi e Silva

Prof.Dr. Márcio M. Fernandes

Profa.Dra. Cláudia B. G. Moussa

Prof.Dr. Ronaldo C. Faria
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Prof.Dr. Roberto Ferrari Jr.

410

Prof.Dr. Leonardo A. de Andrade

Prof.Dr. Itamar A. Lorenzon

411

Prof.Dr. Fábio F.Neves

412

Profa.Dra. Marystela Ferreira

413

Prof.Dr. Leandro I. L. de Faria

414

Profa.Dra. Ana Cláudia G.O.Duarte

415

Profa.Dra. Flávia B.M. H. Vale

Prof.Dr. Jerônimo A.dos Santos

416

Prof.Dr. Ednaldo B. Pizzolato

Prof.Dr. Antonio Augusto Soares

417

Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento Prof.Dr. Joelson G. de Carvalho

418

Profa.Dra. Camila Hofling

419

Prof.Dr. Anselmo J.Calzolari Neto

420

Profa.Dra. Denise B. Menezes

421

Sérgio R. P. Nunes

422

Cristina Aparecida Motta

423

Caio F. e Silva

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis

Prof.Dr. Cláudio A. Cardoso

Prof.Dr. Jozivaldo P.G.de Morais

Prof.Dr. André C.A. dos Santos Prof.Dr. Luiz M.de M.C. Almeida

Prof.Dr. Rodrigo C. Martins

Prof.Dr. Marcelo de A. Ferreira

Profa.Dra. Regina V. Oliveira

Prof.Dr. Wanderson F. Maia

Prof.Dr. Marcos de O. Soares

Prof. Dr. Paulo Estevão Cruvinel

Augusto C. H. Pinha

Arlei O. Evaristo

Pós-Grads.: Janaina M.G. da Cunha

Grads: Matheus M. V. Ramos

Profa.Dra. Sabrina H.Ferigato

Prof.Dr. Bernardo A.N. Teixeira

Prof.Dr. Waldeck Shutzer

Prof.Dr. Adilson E.Presoto

Prof.Dr. Rafael Vidal Aroca

Prof.Dr. Marcelo Suetake

TA´s: Vânia H. Gonçalves

Manoela Anechini S. Marins

Flávia C. A. Salmázio

Francisco M. de Sousa Jr.
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Gabriel D. Salomão

