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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

2

Ata da Reunião Extraordinária

3

Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, às quatorze

4

horas e trinta minutos, no Anfiteatro da Reitoria da Universidade Federal de São

5

Carlos, sob a Presidência da Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann,

6

foi iniciada a reunião especialmente convocada conforme descrição dos assuntos

7

constantes da pauta enviada por meio do Of. SOC/ConsUni 639, de

8

08/10/2018. A Sra. Presidente, após congratular-se com os membros presentes

9

no plenário e também com aqueles que acompanhavam a reunião por

10

videoconferência nos campi Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, justificou que a

11

convocação para a reunião ocorreu em função da indicação do Ministério Público

12

para ter celeridade na recomposição dos conselhos, lembrando que desde

13

novembro/2017 tem sido discutido o processo eleitoral para

14

representação

15

comunidade externa junto ao Conselho Universitário. A Sra. Presidente informou

16

que na convocação encaminhada constava apenas a indicação do nome para

17

membro efetivo, no entanto, acrescentou a indicação do membro suplente, cuja

18

aceitação ocorreu após envio da pauta. Assim, seguindo uma sistemática que

19

vem ocorrendo há vários anos, submeteu à apreciação do colegiado a indicação

20

de representantes dos principais parceiros desta Universidade, USP e Embrapa,

21

aos nomes dos Profs. Drs. Vanderlei Salvador Bagnato e Paulo Estevão Cruvinel,

22

procedendo à leitura da síntese do currículo dos indicados. Em regime de

23

votação, referidas indicações foram aprovadas por unanimidade.

24

aprovação, a Sra. Presidente agradeceu o aceite dos indicados, registrando as

25

boas vindas aos novos membros junto ao colegiado: Prof. Dr. Vanderlei S.

26

Bagnato, efetivo, Prof. Dr. Paulo E. Cruvinel, suplente, como representantes da

27

comunidade externa; Profa. Dra. Teresa Mary P. de C. Melo, representante

28

suplente do Conselho de Extensão; Profa. Dra. Cassiana Panissa Gabrielli,

29

representante suplente do Conselho de Ciências Humanas e Biológicas; Prof. Dr.

30

Allan Victor P. de A. P. Costa, representante suplente do Conselho do Centro de

31

Educação e Ciências Humanas; Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão,

32

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

33

oportunizado ao Prof. Dr. Vanderlei Bagnato para manifestar-se, tendo ele

34

registrado agradecimentos à Reitoria pela indicação, a qual aceitou com muito

recomposição da

discente. ORDEM DO DIA: 1. Indicação de representantes da

1

Mediante

Na sequência foi

35

prazer, explicitando sentir-se

orgulhoso em

representar a comunidade da

36

cidade onde nasceu, São Carlos, bem como por ter sido aluno desta Instituição,

37

da qual também tem

muito orgulho, considerando assim, o

38

poder retribuir com

opiniões, visto não ser

39

deliberativo de uma universidade importante como a UFSCar, e que certamente

40

a opinião de quem está fora da comunidade sempre pondera ou contribui com as

41

decisões internas. Agradeceu novamente informando que embora tenha uma

42

agenda muito complicada, tentará estar presente para poder contribuir

43

exatamente com a universidade que o acolheu muito bem na década de 70. Em

44

resposta à manifestação do Prof. Dr. Rodrigo C. Martins sobre a funcionalidade

45

deste conselho e continuidade desta reunião, por estar sem representação das

46

categorias eleitas de docentes, técnico-administrativos e discentes, a Presidência

47

confirmou a realização da reunião com os membros com mandatos regularizados,

48

para dar andamento à recomposição dos colegiados com maior rapidez e atender

49

a indicação do Ministério Público.

50

2. Editais para eleição dos representantes discentes, docentes e técnico-

51

administrativos junto aos Conselhos Superiores da UFSCar.

momento para

fácil conduzir um conselho

52

Iniciando a apreciação do edital para eleição de representantes discentes,

53

a Sra. Presidente relatou brevemente as várias questões ocorridas desde final de

54

2017 com o processo eleitoral para

55

apresentação e esclarecimentos sobre os trabalhos realizados no âmbito da

56

comissão, pelo

57

Eleitoral constituída pelos Atos Administrativos do ConsUni nºs 384 e 393/2018,

58

que pontuou as seguintes questões constantes do edital em apreciação mas que

59

haviam sido controversos, sem consenso na comissão, relativos a votação on line

60

e em um único representante. Quanto aos pontos levantados, o Prof. Roberto

61

Ferrari Jr, passou à leitura do parecer da Procuradoria Federal junto à UFSCar,

62

PF, no qual opina pela possibilidade de realização da eleição com votação on line,

63

bem como explicitou a segurança e a garantia de sigilo do voto na ferramenta de

64

votação pelo Sistema Helios Voting. Tais pontos foram complementados pelo Prof.

65

Dr. Ednaldo B. Pizzolato que informou que o grupo de trabalho constituído no

66

âmbito do Conselho de Administração,

67

votação on line foi formado por pessoas da área de computação envolvidas com

68

tecnologia da informação

69

contempla as questões de segurança, sigilo e questões jurídicas; permite a

70

realização de auditagem, se necessário, e tem sido utilizado em diversas

representantes discentes, seguida da

Prof. Dr. André C. A. dos Santos, Presidente da Comissão

responsável pelos estudos relativos a

e em seu relatório

2

apresentou

que o sistema

71

instituições no país e no exterior. Na sequência foram registradas manifestações

72

generalizadas

73

pode

74

extraordinaria-10-10-2018/consuni-10-10-2018.mp3.

75

colocadas em apreciação as seguintes propostas: 1: votar o edital como

76

apresentado pela comissão; 2: retirar da minuta de edital os pontos relativos a

77

votação on line e votar em somente um candidato - proposta apresentada Prof.

78

Dra. Maria da Graça G. Melão, por considerar estes pontos polêmicos e o

79

colegiado muito esvaziado para tomar tal decisão; e que o tema on line volte a ser

80

discutido após recomposição do conselho. Conforme solicitado pela Presidência,

81

visando

82

nominal, registrando-se 17 (dezessete) votos favoráveis à proposta 1 e 09 (nove)

83

votos para a proposta 2, com o seguinte resultado: Proposta 1: Prof(a). Dr(a).

84

Walter Libardi, Márcio Merino Fernandes, Ademir D. Caldeira, Audrey B e Silva,

85

João Batista Fernandes, Roberto Ferrari Jr., Leonardo A. de Andrade, Itamar A.

86

Lorenzon, Sheyla M. B. Serra, Jozivaldo P. G. de Morais, Maristela Ferreira,

87

Wanderson F. Maia, Marcelo A. Ferreira, Ana Claudia G. O. Duarte, Hélio

88

Crestana Guardia, Jerônimo A. dos Santos, Vanderlei S. Bagnato. Proposta 2:

89

Prof(a). Dr(a). Maria da Graça G. Melão, Maria de Jesus D. dos Reis, André

90

Cordeiro A. dos Santos, Luiz Manoel de M. C. Almeida, Rodrigo Constante

91

Martins, Sabrina H. Ferigato, Flávia B.de M.Hirata Vale,

92

Angelo Luiz F. Cavallieri. O Edital aprovado para escolha de representantes

93

discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar foi apensado ao Ato

94

Administrativo do colegiado nº 407. Declarações de voto: Prof. Dr. André C. A.

95

dos Santos: solicitou sua retirada da comissão por não confiar no método a ser

96

utilizado na eleição, sugerindo o nome do Prof. Dr. José Marques Novo Jr. para a

97

presidência da Comissão;

98

proposta 2

99

representado pelas categorias as mesmas haviam acordado pela não utilização do

100

voto on line no momento. Prof. Dra. Sabrina H. Ferigato: fez um relato da

101

situação envolvendo o processo eleitoral e sobre as convocações de reuniões

102

deste conselho por parte de membros do colegiado, registrando sua insegurança

103

e constrangimento em votar em qualquer direção enquanto houver processo de

104

judicialização das relações, pelo fato de não saber quando está incorrendo em

105

improbidade administrativa. Profa. Dra. Flávia B. de M. Hirata Vale: que votou na

106

proposta 2 por ser contrária aos seguintes pontos da proposta 1: que os editais

ser

sobre o tema, cujo áudio da presente reunião em sua
acessado

em

maior transparência

íntegra

http://www.soc.ufscar.br/consuni/2018/arquivos/reuniaoEm regime de votação, foram

na decisão, optou-se pelo regime de votação

Eduardo R. Castro,

Prof. Dr. Rodrigo C. Martins: que havia votado na

pelo fato de que no momento em que este conselho estava

3

107

apresentados não estavam de acordo com as posições defendidas no centro do

108

qual representava; que os editais não estavam de acordo com os regimentos da

109

universidade,

110

acordo com posições defendidas pelos representantes de docentes, de técnico-

111

administrativos e de discentes que não estavam

112

10/10, cujos mandatos haviam expirados em 05/10.

mesmo que tenha sido dito o contrário, e que não estavam de
representados naquele

dia

113

Iniciando a apreciação do edital para eleição de representantes docentes e

114

técnico-administrativos, o Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes, Presidente da

115

Comissão Eleitoral constituída pelos Atos Administrativos do ConsUni nº 399 e

116

do CoAd nº 415, inicialmente agradeceu

117

participação e esforço realizado para elaboração do presente edital

118

apreciação; informou que um dos pontos polêmicos ocorreu quanto a forma de

119

votação: presencial ou

120

recebendo 80% dos votos dos membros da comissão que considerou questões de

121

logística, fiscais, apuração. Informou que a comissão buscou alguns exemplos de

122

eleições

123

sentiu confortável com o site para votação. Em discussão, foram registradas as

124

seguintes proposições: Profa. Dra. Maria da G. G. Melão: retirada da votação on

125

line do edital, a exemplo de sua proposta no edital anterior; Profa. Dra. Maria de

126

J. D. dos Reis: incluir no edital a possibilidade de participação de fiscais em

127

determinados momentos do processo eleitoral. Com relação às proposições, o

128

Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr. observou que em momentos críticos da votação on

129

line como

130

sentido a fiscalização, mas não necessária a indicação de fiscais; que qualquer

131

pessoa interessada poderia participar em diferentes momentos do processo

132

eleitoral.

133

estudos relativos a votação on line, a saber, Profs. Drs. Paulo Matias, Ednaldo B.

134

Pizzolato, Profa. Dra. Marilde T. P. Santos e Erick L. Melo, cujo trabalho foi muito

135

sério, consultou 2.504 pessoas da comunidade em todas as categorias e a grande

136

preferência foi pelo voto on line.

137

apreciação as seguintes propostas: 1: votar o edital como apresentado pela

138

comissão, acrescido de convite às entidades (Adufscar e Sintufscar) para

139

indicação de representantes para acompanhar determinados momentos do

140

processo eleitoral (como lista de votantes, abertura de urnas, apuração); 2:

141

retirar da minuta de edital os pontos relativos a votação on line e votar em

142

somente um candidato. Em votação nominal registrou-se 14 (quatorze) votos

os membros da comissão pela

on line, que em votação

em

optou pelo voto on line,

on line e em conversa com o Prof. Dr. Paulo Matias, a comissão se

divulgação da lista de votantes, início da votação

e apuração faz

Registrou que o trabalho realizado pela comissão responsável pelos

Em regime de votação, foram colocadas em

4

143

favoráveis à proposta 1, 07 (sete) votos para a proposta 2 e 01 (uma) abstenção,

144

com o

145

Merino Fernandes, Ademir D. Caldeira,

146

Fernandes, Roberto Ferrari Jr., Leonardo A. de Andrade, Itamar A. Lorenzon,

147

Sheyla M. B. Serra, Maristela Ferreira, Wanderson F. Maia, Ana Claudia G. O.

148

Duarte, Hélio Crestana Guardia, Jerônimo A. dos Santos. Proposta 2: Prof(a).

149

Dr(a). Maria da Graça G. Melão, Maria de Jesus D. dos Reis, André Cordeiro A.

150

dos Santos, Luiz Manoel de M. C. Almeida, Rodrigo Constante Martins, Flávia

151

B.de M.Hirata Vale,

152

Ferigato. O Edital aprovado para escolha de representantes docentes e técnico-

153

administrativos junto aos colegiados superiores da UFSCar foi apensado ao Ato

154

Administrativo do colegiado nº 408.

155

sua declaração

156

comparações ao total de membros que representam este Conselho (64), quanto

157

ao número de votantes na

158

embora fosse legal era no mínimo constrangedor.

seguinte resultado: Proposta 1:

Prof(a). Dr(a). Walter Libardi, Márcio
Audrey B e Silva, João Batista

Eduardo R. Castro. Abstenção: Profa. Dra.

Sabrina H.

A Profa. Dra. Flávia B.M.H.Vale registrou

de voto idêntica à declaração da votação
primeira votação (26)

e

anterior;

nesta última

fez

(22); que

159

Na sequência, O Prof. Dr. Hélio G. Crestana registrou o falecimento do

160

aluno Vinicius Pansarim, de 19 anos, do curso de Computação, atropelado por

161

diversos veículos na rodovia próxima à UFSCar, no dia 04/10, em condições não

162

completamente esclarecidas e a tristeza de todo o

163

Computação. A Sra. Presidente solicitou ao docente levar os sentimentos da

164

Presidência e deste Conselho à família do aluno e à comunidade da computação;

165

que era um momento triste para toda a UFSCar e que membros da equipe de

166

gestão estavam acompanhando o caso.

Departamento de

167

Nada mais havendo a tratar, às 17h 15min, a Sra. Presidente

168

agradecendo a presença e colaboração dos senhores conselheiros, declarou

169

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na

170

qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, _________________ após

171

ser assinada pela Presidência e demais membros presentes.

172

Profa.Dra. Wanda A.M. Hoffmann

173

Prof.Dr. Ademir D. Caldeira

174

Prof.Dr. Roberto Ferrari Jr.

Prof.Dr. Walter Libardi

Profa. Dra. Audrey B. e Silva

Prof. Dr. Leonardo A. de Andrade
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Prof.Dr. Márcio M. Fernandes

Prof.Dr. João B. Fernandes

Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon

175

Profa.Dra. Sheyla M. B. Serra

Profa.Dra. Maria G.G.Melão

Profa.Dra. Maria Jesus D.dos Reis

176

Profa.Dra. Marystela Ferreira

Prof.Dr. Jozivaldo P.G.de Morais

177

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

178

Prof.Dr. André C.A. Santos

Prof.Dr. Wanderson F. Maia

Prof.Dr. Rodrigo C. Martins

Prof.Dr. Marcelo de A. Ferreira

Profa.Dra. Ana Claudia G.O. Duarte

Prof. Dr. Hélio G. Crestana

179

Profa.Dra. Sabrina H. Ferigato

Profa.Dra. Flávia B.M.H. Vale

180

Prof. Dr. Eduardo R. Castro

Prof.Dr. Ângelo L.F. Cavallieri
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Prof.Dr. Jerônimo A.dos Santos

Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato

