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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

ATA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2 

Data e horário:  26/11/2018 – 14H  - Anfiteatro da Reitoria 3 
Presidência: Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann 4 
Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia 5 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 6 

Posses.: A Presidência deu  posse e boas vindas aos novos membros do Conselho: 7 
Prof. Dr. Rodrigo Vilella Rodrigues, diretor do Centro de Ciências em Gestão e 8 
Tecnologia – CCGT do campus Sorocaba; as Profas. Dras. Regina Vicenzi Oliveira e 9 
Adriana de Oliveira Delgado Silva, efetiva e suplente respectivamente, indicadas pelo 10 
Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis;  ao Prof. Dr. Paulo Antonio Silvani 11 
Caetano, membro efetivo indicado pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - 12 
CCET. 13 

1 – ORDEM DO DIA 14 
1. Apreciação dos ad referendum autorizados pela Presidência do ConsUni: 15 

1.1 – Reorganização nos cursos de graduação em Matemática, no campus São Carlos. 16 
Resolução ConsUni nº 914. 17 

1.2 – Alteração do turno de funcionamento do Curso de Bacharelado em Imagem e Som, 18 
campus São Carlos. Resolução ConsUni nº 915. 19 
A Presidência se manifestou a respeito destes assuntos estarem em pauta, mesmo 20 
sendo esta uma reunião extraordinária com pauta única. A ProGrad solicitou ad 21 
referendum para este assuntos em função da necessidade  desses cursos entrarem no 22 
SISu 2019.   23 
O assunto 1.1 refere-se a reorganização nos Cursos de Graduação em Matemática, no 24 
campus São Carlos. Nesta reorganização dez vagas foram remanejadas do curso de 25 
Bacharelado em Matemática Integral (vespertino/noturno) para o curso de Bacharelado 26 
em Matemática Integral (matutino/vespertino). Foi extinto o curso de Bacharelado em 27 
Matemática Integral (vespertino/noturno) e a Área Básica de Ingresso, ABI Matemática, 28 
código e-MEC 5000663. Foi ampliado de trinta para cinquenta o número de vagas do 29 
curso de Licenciatura em Matemática (noturno) e de  40 para 50 o número de vagas da 30 
área básica de ingresso 31 
O assunto 1.2 refere-se a  alteração do turno de funcionamento do Curso de Bacharelado 32 
em Imagem e Som, de noturno para integral (vespertino/noturno). O curso terá um 33 
período a tarde por questões técnicas 34 
Não havendo manifestações, em regime de votação o ConsUni homologou  por 35 
unanimidade as Resoluções ConsUni nºs 914 e 915. 36 

2 – Apreciação do Relatório Final da Comissão designada pelo Ato Administrativo 37 
ConsUni nº 384, de 18/06/2018, para proceder eleições para representantes discentes 38 
junto aos colegiados superiores da UFSCar.  39 
Por solicitação da Presidência, o Presidente da Comissão fez uma síntese acerca do 40 
relatório. O Prof. Dr. José Eduardo Marques Baioni, representando o Prof. Dr. José 41 
Marques Novo Jr. Presidente da Comissão, disse terem finalizado o relatório das eleições 42 
discentes dentro do prazo estipulado, tudo ocorreu como determinado no edital. A eleição 43 
se deu entre os dias 07 e 19/11, contou com 97 inscrições para 159 vagas em disputa.  44 
Houve oito recursos, todos respondidos dentro do prazo e a contento. Ao final foram 45 
consideradas apenas 95 inscrições. Apenas o ConsUni, CoAd e CoACE tiveram 46 
candidatos suficientes para o preenchimento das vagas, com exceção da Pós-Graduação 47 
no CoACE que teve apenas um inscrito para duas vagas. No total foram 964 discentes de 48 
graduação votantes que representam 7,53% do total de alunos de graduação e no caso 49 
dos alunos da pós-graduação, foram 137 votantes que representa 3,74% do total de 50 
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alunos. Não houve ocorrências especiais e nenhum recurso após a promulgação do 51 
resultado. O resultado em detalhes foi  disponibilizado no site de eleições. A Presidência 52 
agradeceu todos os membros da Comissão pelo trabalho realizado. A Profa. Maria de 53 
Jesus, diretora do CECH, disse ter sentido falta no relatório da lista dos candidatos com o 54 
número de votos. A Presidência solicitou a Secretaria que seja anexada a referida lista no 55 
relatório. Profa. Maria da Graça, diretora do CCBS  disse que havia uma expectativa que 56 
a votação on line aumentaria o número de votantes, o que  não ocorreu, os índices foram 57 
baixos. Profa. Dra. Audrey Borghi, Pró-Reitora de Pós-Graduação disse que nas eleições 58 
realizada pelo CoPG, a participação dos alunos foi quatro vezes maior. Profa. Maria de 59 
Jesus, com relação a participação dos alunos se lembra que neste conselho assim como 60 
no CoAd falou algumas vezes que achava que o problema da representação não era a 61 
forma de votação, a discussão da representação vai para além da forma de votar, os 62 
alunos não sentem que esse é um espaço, esse percentual comprova a necessidade de 63 
ampliar a discussão e que deve ocorrer quando da discussão do relatório da comissão 64 
que está estudando a eleição on line, que ainda não foi discutido no CoAd.  Prof. Dr. 65 
Leonardo: de A. Giani, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, concorda que 66 
há uma crise de representatividade, independente do método como a eleição está 67 
acontecendo, contudo, acredita que a modernização do processo contribuirá em 68 
melhorias a longo prazo,  além de diminuir o  trabalho da comissão e torna-lo mais rápido 69 
e confiável inclusive pela criptografia do sistema utilizado. Prof. Dr. Ednaldo Pizzolato 70 
disse ter feito uma análise dos dados, com números extraídos das últimas  eleições do 71 
ConsUni. Houve um aumento em relação a 2016 de 91,5% (alunos de graduação) , 72 
quase 200% de aumento em relação aos alunos de pós-graduação.  Vários conselheiros 73 
manifestaram-se favoráveis ao voto on line por ser mais seguro do que o voto físico e 74 
mais econômico. Em regime de votação, o relatório foi aprovado com três abstenções e 75 
um voto contrário. 76 

3 – Apreciação do Relatório final da Comissão designada pelo Ato Administrativo 77 
ConsUni nº 399, de 05/09/2018, para proceder eleição para representantes docentes e 78 
técnico-administrativos junto aos colegiados superiores da UFSCar.  79 
Por solicitação da Presidência, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Aparecido Júnior de 80 
Menezes, primeiramente agradeceu a participação dos membros da Comissão Eleitoral 81 
por sempre estarem disponíveis e ao pessoal da SIN pelo suporte dado.  Em seguida fez 82 
uma síntese acerca do relatório. Toda decisão em relação a eleição foi registrada, a lista 83 
dos votantes foi disponibilizada on line.  Todas as etapas do cronograma proposto para o 84 
processo eleitoral foram cumpridas. Prof. Ednaldo Pizzolato disse ter tido aumento do 85 
número de votantes em relação à última eleição. Prof. Dr. Roberto Ferrari agradeceu a 86 
todos que participaram dos processos de eleição que tiveram inicio em 2017, foram três 87 
comissões para a eleição dos discentes, foi um aprendizado que permitiu avançarem 88 
institucionalmente. Lembrou que até 2016 os relatórios eleitorais não eram analisados 89 
pelo ConsUni. Prof. Dr.Vanderlei Bagnato disse não haver condições das pessoas 90 
participarem de uma votação se não for fácil fazer isso, o voto on line já é praticado em 91 
muitos lugares e é seguro, e a participação vai ser maior ainda quando as pessoas 92 
perceberem a facilidade em participar, todos querem colegiados muito bem 93 
representados para poder levar adiante os problemas que a universidade tem que 94 
enfrentar. Temos que  conscientizar os alunos da importância de estarem presentes nos 95 
colegiados, o método utilizado foi muito bem organizado e representou um avanço, 96 
parabenizou a comissão pelo trabalho. Em regime de votação, o relatório foi aprovado 97 
com três abstenções e um voto contrário. A Presidência disse que todas as vagas para 98 
os Conselhos foram ocupadas, agradeceu a todos os envolvidos.   99 

3. ORDEM DO DIA 100 
3.1 – Comunicações da Presidência: 101 
- Emenda parlamentar: a UFSCar foi  contemplada com uma emenda parlamentar 102 
impositiva no valor de R$ 10 milhões, para 2019. Além da UFSCar, outras três 103 
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instituições do estrado de SP irão receber a emenda, UFABC, UNIFESP e IFSP. Esta 104 
emenda surgiu de várias reuniões das instituições federais do estado de SP com os 105 
deputados federais por SP, aproximadamente 70 deputados.  106 

3.2 – Comunicações dos Membros: 107 
- Profa. Sheyla Serra, diretora do CCET disse que o Curso de Graduação em Engenharia 108 
de Materiais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi um dos aprovados no 109 
Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação 110 
(PMG-EUA), patrocinado pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela 111 
Comissão Fullbright (voltada ao intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos). Em 112 
todo o Brasil, apenas oito cursos foram selecionados pela iniciativa, cujo objetivo é apoiar 113 
a modernização do Ensino Superior brasileiro - com foco inicial nos cursos de 114 
Engenharia.  A duração do projeto é de oito anos - de 2019 a 2026 -, e a UFSCar deve 115 
receber, um valor de cerca de R$ 2,7 milhões. O chamado "Projeto Institucional de 116 
Modernização" (PIM) da UFSCar foi elaborado com a participação de vários servidores 117 
docentes e técnico-administrativos e, também discentes de graduação e pós-graduação. 118 
Além disso, houve o envolvimento de várias unidades, como a Divisão de 119 
Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed) da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); as 120 
secretarias gerais de Educação a Distância (SEaD) e de Relações Internacionais 121 
(SRInter); a Agência de Inovação (Ain) e a Reitoria da UFSCar. A elaboração foi 122 
coordenada pela Direção do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), em 123 
conjunto com a Coordenação do Curso com a participação também dos docentes do 124 
Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) e do Programa de Pós-Graduação em 125 
Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM). Agradeceu a todos os envolvidos.  126 

- Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. Ademir Caldeira disse terem cumprido todos os 127 
prazos regimentais da homologação do próximo vestibular e estarão oferecendo  2873   128 
vagas pelo SISu, sendo 50% para estudantes de escolas públicas, além das vagas 129 
destinadas aos indígenas, que tem vestibular próprio e para o curso de Música. 130 
A Presidência informou que esteve  com a Pró-Reitora de Graduação da UNICAMP, com 131 
o intuito de elaborar uma parceria para o vestibular indígena e também para o de música. 132 
Essa parceria permitirá ter polos presenciais em várias localidades espalhadas pelo 133 
Brasil para os indígenas. Este ano estarão oferecendo vestibular para São Gabriel da 134 
Cachoeira, local bem distante daqui.  135 

- Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Dr. João Batista disse que a FINEP aprovou diversas 136 
solicitações da UFSCar e deverão ser inaugurados em breve três novos edifícios que 137 
estão em fase final de conclusão.  138 
A Presidência informou que a UFSCar foi contemplada em um edital FINEP para 139 
conclusão de obras já iniciadas. Dos R$ 20 milhões liberados para o País, a UFSCar 140 
receberá R$ 6 milhões, o que significa um grande ganho frente a proporção.  141 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência deu por encerrada a presente reunião, 142 
agradecendo a presença e colaboração dos conselheiros presentes, e eu, Adriane C. de 143 
Oliveira Garcia, secretária, transcrevi a  presente ata que será assinada pelos 144 
conselheiros presentes após aprovação.  145 

Profa. Dra. Wanda A. Machado Hoffmann              Prof. Dr. Walter Libardi             Prof. Dr. Ademir D. Caldeira 146 

Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr.           Prof. Dr. João Batista Fernandes            Profa. Dra. Audrey Borghi e  Silva   147 
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Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes          Prof. Dr. Leonado A. de Andrade        Prof. Dr. Itamar Aparecido Lorenzon 148 

Profa. Dra. Sheyla Mara B. Serra      Profa. Dra. Maria de Graça G. Melão      Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis 149 

Prof. Dr. Jozivaldo P. Gomes de Morais      Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos      Prof. Dr. Marcelo N. Schlindwein 150 

Profa. Dra. Ana Claudia G. O. Duarte      Profa. Dra. Regina V. Oliveira      Prof. Dr. Paulo A. Silvani Caetano 151 

Profa. Dra. Flávia Bezerra de M. H. Vale      Prof. Dr. Jerônimo Alves dos Santos      Profa. Dra. Cassiana P. Gabrielli 152 

Prof. Dr. Eduardo Rodrigues de Castro      Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato 153 


