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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

Data e horário: 13/12/2019 - 08:30 horas  3 
Local:  Auditório 1 da Biblioteca Comunitária da UFSCar 4 
Presidência: Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 5 
Secretaria: Aparecida Regina Firmino Canhete 6 

Após congratular-se com os membros presentes no plenário e também 7 
com aqueles que acompanhavam a reunião por videoconferência nos campi 8 
Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, a Sra. Presidente iniciou a reunião que 9 
transcorreu conforme explicitado a seguir. 10 

1. Homologação do Resultado da Eleição para Discentes junto ao Conselho 11 
Universitário. 12 

Após apreciação do relatório elaborado pela comissão designada  para 13 
proceder eleição para escolha de representantes discentes  junto aos colegiados  14 
superiores da UFSCar, foi homologado por unanimidade, o relatório final, 15 
contendo o resultado da eleição para escolha de discentes - graduação e pós-16 
graduação, junto ao Conselho Universitário. A Sra. Presidente registrou 17 
agradecimentos à comissão, pelos trabalhos realizados.  Deliberação lavrada no 18 
Ato Administrativo do ConsUni nº 26.  19 

Mediante homologação, a Presidência deu as boas vindas aos novos 20 
representantes junto ao ConsUni: na qualidade de representantes do corpo 21 
discente da graduação: efetivos: João Victor Teixeira  Brasilino  Alves, Mariana 22 
Freitas Campos Magnani, Giulia Di Giovani Silva, Victor Henrique de Godoi, 23 
Giovanni Miraveti Carriello, Giovanna da Silva Ferreira; suplentes: Carolayne 24 
Santino, Judimar Sarmento Fernandes, Natália Pressuto Pennachioni, Fernanda 25 
Yuri Yuamoto, Leonardo de Sá e Silva, Marcos Costa Oliveira;  na qualidade de 26 
representantes do corpo discente da pós-graduação: efetivos: Iberê Araújo da 27 
Conceição, Gabriela Giusti, Marina Machado Cid, Rafael Augusto Michelato, 28 
Jussara Ribeiro de Oliveira, Fábio Leandro da Silva; suplentes: Milena Maria 29 
Pinto,  Alex Ferreira Silva, Anna Carolina Santana da Silva, Gabriela Wick Pedro, 30 
Marina da Costa Ribeiro de Almeida e Cássia da Luz Goulart. Deu boas vindas 31 
também aos seguintes representantes junto ao colegiado: Prof. Dr. Ricardo 32 
Toshio Fujihara, Diretor do Centro de Ciências Agrárias, CCA; Prof. Dr. Juliano 33 
Marcon Baltazar, representante  efetivo do Conselho do Centro de Ciências da 34 
Natureza, CCN; Profa. Dra. Maria Silvia de Assis Moura, representante  efetivo do 35 
Conselho do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, CCET.   36 

2. APRECIAÇÃO DE ATAS 37 
Após  apreciação, foram aprovadas as atas das seguintes reuniões: 38 
- reunião extraordinária realizada em 10/10/2018, aprovada por 39 

unanimidade; 40 
- reunião extraordinária realizada em 09/09/2019, aprovada com uma 41 

abstenção; 42 
- 240ª reunião ordinária, realizada em 01/11/2019, aprovada com uma 43 

abstenção. 44 

3. ORDEM DO DIA 45 

3.1. Indicação do Vice-Diretor da Agência de Inovação da UFSCar, Proc. nº 46 
23112.109344/2019-30. 47 
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Após apreciação, foi homologado por unanimidade, o ad referendum 48 
autorizado pela Presidência à indicação do Prof. Dr. André Coimbra Félix 49 
Cardoso como Vice-Diretor da Agência de Inovação da UFSCar. Deliberação 50 
exarada no Ato Administrativo do ConsUni nº 31.  51 

3.2. Doação de bens de patrimônio da UFSCar às seguintes instituições: 52 

- Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. Of. 16/2019C/CPat/ProAd. Proc. 53 
nº 23112.003326/2018-64.  54 

- Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Of. 15/2019/CPat/ProAd. 55 
Proc. nº 23112.002313/2017-97.  56 

Após apreciação e os devidos esclarecimentos, foram aprovadas por 57 
unanimidade, as doações de bens de patrimônio da UFSCar, especificados nos 58 
processos acima explicitados. Deliberações exaradas em Resoluções do colegiado 59 
sob nºs 20 e 21,  respectivamente.    60 

3.3. Desfazimento de bens de patrimônio da UFSCar constantes  dos processos 61 
abaixo especificados: 62 

- Campus São Carlos- Of. 19/2019/CPat/ProAd.  Proc. nº 23112.002437/2019-63 
34.  64 

- Campus Sorocaba-Of. 20/2019/CPat/ProAd.  Proc. nº 23112.111083/2019-18.  65 

Após apreciação e esclarecimentos,  foram aprovados por unanimidade, o 66 
desfazimento dos bens inservíveis, especificados nos processos acima 67 
explicitados. Deliberações exaradas em Resoluções do colegiado sob nºs 22 e 23,  68 
respectivamente. 69 

3.4. Proposta para abertura de Edital para processo seletivo para  os cargos de  70 
Coordenador Geral e Adjunto do Sistema UAB-CAPES. Of. 40/2019/SEaD/R. 71 
Proc. nº 23112.103420/2019-01. 72 

A Profa. Dra. Marilde T. Prado Santos, Secretária Geral de Educação a 73 
Distância, SEaD, informou que a coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de 74 
Nível Superior, CAPES, publicou em maio/2019 a Portaria 102 regulamentando o 75 
art. 7º da Portaria 183, de 21/10/2016,  prevendo a obrigatoriedade  de 76 
realização de processos seletivos para concessão   no âmbito da Universidade 77 
Aberta do Brasil, UAB-CAPES, incluindo  desde a coordenação geral, 78 
coordenação de cursos,  professores, tutores, ou seja, todos os  cargos passiveis 79 
de recebimento de bolsa pelo sistema UAB, conforme Lei nº 11.273/2006.  80 
Informou que alguns cargos já passavam por seleção; os coordenadores de curso 81 
escolhidos de acordo com as regras da instituição para escolha de coordenador 82 
de curso presencial, e os  coordenadores geral e  adjunto até o momento sempre 83 
foram indicados pela Reitoria. No entanto, a normatização constante da Portaria 84 
102 trouxe uma série de restrições e condições para pagamento de bolsa, assim, 85 
a necessidade de abertura de processo seletivo para a Coordenação do Sistema 86 
UAB na UFSCar,  para o qual apresentou minuta de edital.  Informou que o 87 
edital seria apreciado pela Procuradoria Federal e que o cronograma e alguns 88 
itens mínimos do edital seriam acordados pela comissão sob coordenação do 89 
Conselho de Educação a Distância, CoEaD.  Após esclarecimentos, em votação, 90 
registrou-se unanimidade em autorizar a  abertura do Edital para processo 91 
seletivo para os cargos de Coordenador Geral e Adjunto  do Sistema Universidade 92 
Aberta do Brasil, UAB-CAPES, nos termos proposto pela Secretaria de Educação 93 
a Distância/UFSCar. A deliberação  foi lavrada no Ato Administrativo do 94 
ConsUni nº 32. 95 
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3.5. Apreciação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, PAINT 2020. 96 
Of. 117/2019/AudIn/R. Proc. nº. 23112.109117. 97 

Inicialmente a Sra. Presidente registrou agradecimentos às servidoras 98 
Jaqueline Contarin, Coordenadora interina da Auditoria Interna da UFSCar, e  99 
Letícia Bernardes de Mello Grego, pelos elogios externos recebidos pela atuação 100 
de ambas nas atividades da  AudIn.  A servidora Jaqueline Contarin, após 101 
apresentar-se, informou que a servidora Wania M. Recchia, ex-coordenadora da 102 
AudIn não fazia mais parte da equipe, por imposição da Controladoria Geral da 103 
União, CGU, que alterou o mandato dos coordenadores de auditorias para três  104 
anos, prorrogável por período idêntico.  Na sequência apresentou o planejamento 105 
para o exercício de  2020, elaborado de acordo com a Instrução Normativa nº 09 106 
de 09 de outubro de 2018, no qual foram considerados  diagnóstico das áreas 107 
mais sensíveis a riscos da instituição, obtido por meio da aplicação de 108 
metodologia específica (ABR1 – Auditoria Baseada em Riscos); os planos e 109 
objetivos da UFSCar, seus programas e ações definidos em orçamento; a 110 
legislação aplicável à organização; bem como os resultados dos últimos trabalhos 111 
de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), da CGU e da própria 112 
Auditoria Interna, incluindo também na análise as informações das demandas da 113 
Coordenação de Processos Administrativos Disciplinares - CPAD, Ouvidoria e 114 
Serviços de Informação ao Cidadão - SIC.  Informou ainda, que, o planejamento 115 
em apreciação  havia sido analisado pela CGU, tendo recebido avaliação positiva 116 
e elogios daquele órgão. Após apresentação e esclarecimentos, o Prof. Dr. José 117 
Marques Novo Jr. externou publicamente o agradecimento à competência da 118 
equipe da AudIn, formada pelas duas servidoras presentes. Em votação, foi 119 
aprovado por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, 120 
PAINT, exercício 2020.  Deliberação lavrada em Ato Administrativo do ConsUni 121 
nº 33. 122 

3.6. Proposta de regimento interno dos seguintes Departamentos: 123 

- Departamento de Biologia, DBio-So. Proc. nº 23112.004395/2014-61. 124 

- Departamento de Letras, DL. Proc. nº 23112.002398/2019-75. 125 

A Presidência relatou que referidas propostas foram elaboradas de acordo 126 
com a minuta padrão de regimento interno para departamentos acadêmicos, 127 
aprovada por este Conselho, tendo sido aprovadas pelos respectivos conselhos 128 
departamentais, conselhos de centro e manifestação favorável emitida pela 129 
Procuradoria Federal junto à UFSCar. Em apreciação e votação individual de 130 
cada proposta, ambas foram aprovadas por unanimidade.  Os regimentos 131 
internos dos Departamentos de Biologia, DBio-So, e de Letras, DL, foram 132 
lavrados em Resolução do colegiado sob nºs 24  e 25, respectivamente.  133 

4. EXPEDIENTE  134 

4.1.  Comunicações da Presidência 135 

Orçamento. Inicialmente registrou agradecimentos a toda equipe da Pró-Reitoria 136 
de Administração pelos desafios enfrentados no decorrer do ano.  137 

Emendas. Informou sobre a recente liberação de pouco mais de R$ 2 milhões 138 
relativo a emenda parlamentar da bancada paulista dos deputados federais 139 
aprovada em 2018 no valor total de  R$ 10 milhões, sendo que R$ 7,870 milhões 140 
já haviam sido liberados anteriormente. Considerando o curto prazo para 141 
utilização desse recurso  (R$ 2 milhões), o mesmo será utilizado em alguns 142 
aditivos de obras, pequenos reparos em edificações ocasionados pelas fortes 143 
chuvas,  aquisição de cadeiras para auditórios e troca de alguns equipamentos 144 
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por meio de adesão a atas de registro de preços, com possibilidade de inserir 145 
compra de equipamentos para a UFSCar.  146 

Emenda para 2020. Em reunião entre os reitores das universidades federais 147 
paulistas - UFSCar, UNIFESP, UFABC e IFSP - com os deputados federais do 148 
Estado de São Paulo, bancada paulista, coordenada pelo Dep. Herculano 149 
Castilho Passos Júnior (Itu-SP),  foi oportunizado  quinze minutos para  cada 150 
reitor explanar sobre sua universidade; informou que os reitores foram bastante 151 
questionados mas a interlocução foi muito boa. Além dessa reunião, 152 
estrategicamente, os reitores realizaram conversas individualmente com os 153 
deputados na tentativa de sensibilizá-los na destinação de emendas para as 154 
quatro federais, tendo a reitora da UFSCar realizado gestões junto a 155 
aproximadamente 25 deputados. Após as ações, foi aprovada emenda da 156 
bancada paulista para as quatro federais para 2020; inicialmente o valor da 157 
emenda era de R$ 15 milhões, mas devido ao pleito das instituições estaduais de 158 
saúde e educação, o valor da emenda para as federais ficou em R$ 10,5 milhões.  159 
Informou que em torno de 70 a 80% dos recursos a serem  recebidos pela 160 
UFSCar serão destinados para resolução de problemas como reposição de 161 
equipamentos e materiais por exigências do corpo de bombeiros, vários outros 162 
problemas pontuais e acessibilidade. Quanto a este último informou que o 163 
projeto da UFSCar para acessibilidade nos quatro campi estava orçado em R$ 13 164 
milhões, valor este que infelizmente não seria possível atender de imediato, mas 165 
que seria destinado recursos para atender questionamentos do Ministério 166 
Público. Lembrou que na ocasião em que a atual gestão assumiu a reitoria, o 167 
orçamento de investimento da UFSCar era de R$ 18 milhões; neste  ano de 2019 168 
o investimento foi pouco mais de R$ 2 milhões e deste valor, este conselho 169 
decidiu  remanejar R$ 1 milhão de investimento para custeio  no subsídio ao 170 
restaurante universitário, após autorização do MEC. Portanto, questão muito 171 
complexa e estressante face às inúmeras demandas a serem atendidas com 172 
pouco recurso financeiro; informou ainda, que, o orçamento previsto para 2019, 173 
tanto de custeio quanto de investimento, havia sido liberado integralmente.   174 

Orçamento 2020. Informou que até aquele momento não havia sido aprovada  a 175 
Lei Orçamentária Anual para 2020, LOA;  diferentemente dos anos anteriores,  176 
60% do orçamento seria nos moldes dos anos anteriores e 40% o governo havia 177 
colocado para o Congresso identificar de onde viria os recursos para compor o 178 
orçamento, ou seja, um complicador para as instituições que não terão certeza se 179 
os recursos realmente serão destinados, com previsão de enormes desafios de 180 
funcionamento durante todo o ano, além de não ter aumento no orçamento como 181 
deveria, face a crescente demanda da UFSCar  como ingresso de 182 
aproximadamente três mil novos alunos de graduação e egressos em torno de 183 
dois mil alunos; permanência estudantil - com muitos alunos em situação de 184 
vulnerabilidade; portanto a necessidade de soluções criativas e negociações 185 
políticas na tentativa de buscar  formas para que o sistema possa se manter com 186 
qualidade.  187 

Índice Geral de Cursos, IGC. Que dentre a mais de duas mil  instituições e 188 
faculdades de ensino superior avaliadas, a  UFSCar encontrava-se entre os 2% 189 
das instituições que receberam nota máxima na avaliação (5).  190 

Andifes. Que a associação é composta por 63 instituições federais de ensino 191 
superior e que durante todo o ano são realizadas reuniões muito importantes e 192 
uma decisão tomada pelo pleno referia-se a que a Andifes faça ações em grupo de 193 
forma que os reitores não se exponham individualmente, pois a própria 194 
universidade perde quando o gestor é exposto  e este não consegue acionar os 195 
órgãos superiores, nem ter audiências ou estar a frente de determinados 196 
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processos. Portanto, esclareceu ao colegiado que ações em todos os aspectos 197 
sociais, econômicos, políticos e ambientais estavam sendo realizadas com apoio 198 
da Andifes que os representava, de forma que nenhum reitor corresse o risco de 199 
ter problemas pessoais ou com suas instituições.  200 

 201 
4.2.  Comunicações dos Membros 202 

Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, Diretora do Centro de Educação e 203 
Ciências Humanas, CECH, informou sobre as discussões realizadas no âmbito 204 
dos  três centros do Campus São Carlos sobre o Programa Future-se, e a reunião 205 
estendida no CoC-CECH realizada no dia 11/12 que votou pela não adesão ao 206 
Programa. A Sra. Presidente comentou que a proposta do Programa Future-se 207 
encontrava-se em sua segunda versão e que seria submetida a Consulta Pública 208 
para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional; nesse sentido a gestão 209 
da UFSCar considerava precoce definir uma posição institucional sobre uma 210 
proposta que encontrava-se em construção; que certamente quando houvesse   211 
uma proposta definitiva todas as unidades acadêmicas e administrativas seriam 212 
convidadas para discussão,  análise e posicionamento desse programa do 213 
governo. 214 

O Discente Raul, diretor do DCE Campus Sorocaba, agradecendo a oportunidade  215 
de manifestação a qual considerou muito importante para todas as categorias, 216 
informou que na noite anterior os alunos do Campus Lagoa do Sino haviam sido 217 
informados sobre indeferimento de bolsas e que os mesmos teriam cinco dias 218 
úteis para esvaziar as vagas da moradia  universitária; registrou dúvidas  quanto 219 
a empresa que procede a análise socioeconômica dos alunos pleiteantes às 220 
bolsas, bem como solicitou divulgação dos dados de processos realizados em 221 
anos anteriores.  O Prof. Dr. Leonardo A. Andrade, Pró-Reitor de Assuntos 222 
Comunitários e Estudantis, informou que, ao contrário de anos anteriores, foi 223 
realizada a renovação de todos os alunos que se encontravam no programa de 224 
assistência estudantil; disse ser  necessário e regimental um alinhamento com a 225 
Auditoria Interna da universidade mas também com os órgãos de controle 226 
externos como CGU, por exemplo. Informou que o processo de renovação 227 
aconteceu no primeiro semestre e no início  do segundo semestre deste ano em 228 
todos os campi, e os alunos não aprovados nessa renovação continuam até o final 229 
do ano com a bolsa e poderão concorrer no próximo semestre em 2020 pelo 230 
ingresso normal, cujo edital seria apreciado pelo CoACE em sua próxima reunião 231 
para entrar em vigor no mês de janeiro/2020. Com referência à observação do 232 
aluno, informou que  os casos não aprovados na renovação são submetidos a 233 
uma comissão paritária formada por servidores docentes, técnico-administrativos 234 
e discentes que analisam a conformidade da análise sócio econômica, e que 235 
provavelmente, os alunos que estavam sendo  desligados do programa deveriam 236 
ser os casos em que a comissão apontou não haver conformidade a ser analisada 237 
em relação a erros, mas estes poderiam ingressar  novamente pelo processo de 238 
seleção para o programa de assistência estudantil 2020. Lembrou ainda, que, 239 
face ao pequeno número de assistentes sociais na universidade para executar a 240 
análise socioeconômica dos alunos, foi necessária a contratação de uma empresa 241 
para executar determinado serviço na universidade, a qual passa por  processo 242 
licitatório, em que é  elaborado termo de referência elencando todas as 243 
necessidades  para que a empresa possa executar o seu serviço. Informou que a 244 
empresa Priore cuidou do ingresso de 2019, mas o contrato com a mesma foi 245 
cancelado visto que o serviço estava aquém do que a universidade exigia;  novo 246 
contrato foi feito com a empresa Mediar.  Para o próximo ano, nova licitação seria 247 
realizada com base no termo de referência apresentado pela universidade com 248 
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cumprimento de algumas metas, as quais devem estar bem definidas e ajustada 249 
em relação a burocracia e questões jurídicas para não incorrer em riscos. 250 
Informou ainda, que, todos os dados e informações estavam disponíveis no site 251 
WWW.bolsas.ufscar.br; caso o DCE necessitasse de dados anteriores, que fosse 252 
formalizado pedido de forma que a ProACE pudesse elucidar os questionamentos, 253 
mas lembrou que há cinco anos não era realizado o processo de renovação, 254 
portanto, não dispunha de  dados anteriores, mas deste ano em especial, com a  255 
regularização do programa de assistência estudantil, os dados estavam todos 256 
disponibilizados de maneira muito clara no site de bolsas.  257 

Considerando a manifestação do Pós-Graduando Iberê quanto a informação de 258 
extravio de documentos pela empresa que executa o processo sócio econômico, o 259 
Prof. Leonardo explicou que todo serviço realizado pela empresa contratada é 260 
avaliado pelo fiscal de contrato que verifica a conformidade do processo e todos 261 
os documentos são verificados; quanto a extravios, comentou que a empresa não 262 
está imune de erros; assim, caso algum aluno se sentir prejudicado pode 263 
apresentar recurso para análise de uma  comissão paritária interna instituída no 264 
âmbito da ProACE; mas comentou não acreditar que dentro de um processo 265 
como este, em que todos os documentos são fiscalizados, haja erros dessa 266 
natureza. A Sra. Presidente pontuou os esforços realizados para que a 267 
Universidade não fosse penalizada  pelo período sem realizar renovações; e que a 268 
universidade possa  continuar com a permanência estudantil,  com toda 269 
transparência de forma a mostrar a demanda real e efetiva sem ter nada de ilícito 270 
e de acordo com a  legislação.  271 

Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato. 1) Na qualidade de representante externo, 272 
parabenizou a UFSCar pelo esforço, organização e superação das barreiras e 273 
desafios enfrentados para manutenção de sua qualidade e infraestrutura   neste 274 
ano de 2019, ano este que não foi trivial.  2) Alertou sobre a problemática do 275 
tema acessibilidade, em que instituições públicas podem ser fechadas ou 276 
multadas, como o caso da USP,  instituição a que pertence, caso não crie 277 
programas  e projetos  adequados; nesse sentido,  apesar do pouco recurso, 278 
recomendou que a UFSCar tenha um planejamento baseado nos recursos a 279 
serem executados, com eixos voltados a acessibilidade, pois as multas tem 280 
valores  diários e a UFSCar não precisa  de mais este complicador neste 281 
momento.   3) Que recentemente havia participado de uma sessão pública no 282 
Senado Federal, a convite, para proferir palestra sobre a relevância da ciência, 283 
face ao momento de muita incerteza, principalmente na pós-graduação; disse 284 
que na  universidade há duas coisa que ela produz e tem orgulho: recursos 285 
humanos e qualidade para a sociedade  e avanço do conhecimento e uso do 286 
conhecimento para solução de problemas para a própria sociedade;  o primeiro 287 
vem dos cursos, que apesar dos baixos salários e dificuldades, os professores 288 
tem se dedicado; o outro quesito que gera ciência depende das pós-graduações e  289 
o nutriente básico do avanço das pesquisas são os alunos e os programas de pós-290 
graduação, no entanto, o momento é muito crítico pois não se sabe como 291 
sustentar esses programas; no site da CAPES há informações de que as bolsas  292 
foram alocadas aos alunos; já no CNPq não se consegue implementar novas 293 
bolsas e há indicativos de que haverá modificação das regras para distribuição 294 
das bolsas. Informou ter ido duas vezes no Senado Federal, mas tudo parece não 295 
ter retorno, assim, comentou que não adianta  lamentações ou greves face ao 296 
panorama, sugeriu a necessidade de que as instituições como USP e UFSCar 297 
comecem a raciocinar e  se organizar dentro de suas possibilidades para 298 
sustentar os programas de pós-graduação, tão essenciais, portanto, que se faça 299 
um  exercício de como utilizar o que existe na universidade em prol  da 300 
manutenção da pesquisa e do aluno na pós-graduação antes que haja um 301 

http://www.bolsas.ufscar.br/
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colapso, um desastre; comentou que enquanto dirigente de universidade tem se 302 
preocupado e fazendo todo tipo de iniciativa, inclusive internacional; 303 
considerando o momento extremamente preocupante, observou que esta 304 
Universidade estava tentando manter sua estrutura, mas que nada serviria os 305 
prédios se as pessoas forem embora;  portanto, a necessidade da universidade 306 
estar preparada,  para tanto, disponibilizou-se caso fosse necessário.   A Sra. 307 
Presidente comentou também ser preocupação da UFSCar com as questões 308 
relacionadas  a pós-graduação para que não haja grande impacto, inclusive com 309 
recente manifestação deste Conselho à CAPES e CNPq; comentou que várias 310 
gestões haviam sido   realizadas junto a essas agências, com reunião no âmbito 311 
da Andifes que contou com a participação dos presidentes da CAPES, CNPq, 312 
ABC, SBPC além de outros órgãos de pesquisa, na tentativa de que não haja 313 
medidas drásticas. Concordando com a necessidade de ter uma visão do futuro e 314 
se antever a tais questões, comentou que nesta cidade há muitas pessoas 315 
capazes de contribuir enquanto instituição, para superar os desafios e, que a 316 
cada ano as instituições, e especificamente a UFSCar, vem  buscando fazer uma 317 
inclusão adequada. 318 

Pós-Graduanda Jussara Ribeiro de Oliveira. 1) agradeceu às informações relativas 319 
às questões de  acessibilidade e de permanência dos alunos, considerando de 320 
grande  importância que a administração da universidade tem se preocupado e 321 
buscado resolução para questões burocráticas relacionadas a alunos, mas 322 
registrou sentir falta de ter informações quanto aos procedimentos a serem 323 
tomados  em diversas situações, como exemplo o caso de extravio de documentos 324 
citado anteriormente. 2) manifestou preocupação com a questão do orçamento 325 
para acessibilidade, cuja falácia aparenta que o mesmo precisa ser gasto como se 326 
fosse um peso vislumbrando benefício dessa questão; lembrou que a 327 
universidade só está aqui pelos alunos e se os alunos não conseguem vir e se 328 
manter na universidade não faz sentido; fez considerações quanto a mobilidade 329 
complicada na cidade com a falta de ônibus, bem como a  questão de bolsas aos 330 
alunos cada vez mais complicada, questões estas que dificultam cada vez mais a 331 
permanência dos alunos, e ainda, que fosse viabilizada reuniões via internet, 332 
amenizando essas  questões.   A Sra. Presidente esclareceu que a ProACE possui 333 
vários setores  aptos para resolução de assuntos comunitários como o tipo 334 
explicitado (extravio de documentos e outros) e a ProGrad para assuntos ligados 335 
a academia.  Quanto a acessibilidade, como sua fala foi muito rápida, deixou a  336 
impressão de não realizar investimentos,  mas muito ao contrário,  disse que a 337 
universidade com ou sem recurso financeiro tem feito um esforço muito grande 338 
para realizar dentro do possível tudo que é necessário; o projeto de acessibilidade 339 
realizado por vários técnicos foi orçado em R$ 13 milhões, e caso esta 340 
universidade tivesse tal recurso, com certeza o projeto seria executado em sua 341 
íntegra. Quanto a questão de ônibus informou que sempre foram realizadas 342 
várias gestões  junto a  Prefeitura Municipal, mas dependem também de empresa 343 
terceirizada, inclusive até o equipamento utilizado para cadeirantes acoplado ao 344 
ônibus dessa empresa terceirizada que circulava no campus pertencia a 345 
universidade; informou que há equipes da universidade conduzindo diversas 346 
situações da melhor forma possível, mas a falta de recursos extrapola a 347 
condução de muitas  questões. A falta de  bolsas é crescente em todo país e a 348 
universidade não tem orçamento específico para bolsas de pós-graduação, há 349 
alguns programas especiais como o PAEC Internacional, mas muito pouco frente 350 
a demanda. Quanto a viabilização de reuniões via internet informou que o tempo 351 
todo têm-se buscado esse lado digital, inclusive com  avanços na solução desses 352 
problemas. Enfim, concluiu que na universidade há  pessoas muito capacitadas 353 
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e muitos assuntos a serem resolvidos e que esse pensar conjunto é muito 354 
importante na busca das melhores soluções diante da realidade colocada.  355 

TA. Pedro Dolosic Cordebello. Congratulando-se com os novos membros discentes 356 
desculpou-se que devido a problemas operacionais não estava conseguindo 357 
transmitir a reunião como vem fazendo por iniciativa própria, pelo seu direito de 358 
divulgar atos públicos; mas corroborando e vindo ao encontro desta fala de 359 
transparência, informou que o sistema implantado de vídeo conferência remonta 360 
longa data,  mas ainda não funcionava adequadamente por estar em rede; com 361 
relação a produção digital (filmagem  das reuniões) até o momento não foi 362 
possível tornar essa difusão  em tempo real por impedimentos ocorridos  extra 363 
oficialmente. Opinou que o assunto deva ser discutido novamente neste 364 
colegiado, com vistas a sua institucionalização, incluindo nesta discussão 365 
também a questão do voto digital, ou seja, retomar esses assuntos face a sua 366 
praticidade. 367 

Nada mais havendo a tratar, às 11:05 hs,  a Sra. Presidente agradecendo a 368 
presença e colaboração dos senhores conselheiros, desejou  a todos um Feliz 369 
Natal e um  Ano Novo maravilhoso com muita energia. Declarou encerrada a 370 
presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade 371 
de secretária, redigi a  presente ata, que assino, __________________após ser 372 
assinada pelo Sra. Presidente e demais membros presentes.  373 

Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann          Prof.Dr. Walter Libardi         Prof.Dr. Márcio M. Fernandes   374 

Prof. Dr. Ademir D. Caldeira          Prof.Dr. José Carlos Paliari              Prof.Dr. Ronaldo C. Faria  375 

Prof.Dr. José M. Novo Jr.           Prof.Dr. Leonardo A. de Andrade          Prof.Dr. Itamar A. Lorenzon  376 

Prof.Dr. Guillermo A.L. Villagra       Profa.Dra. Maria da G.G. Melão     Prof.Dr. Rodrigo V.Rodrigues     377 

Profa.Dra. Maria deJesus D.dos Reis  Prof.Dr. Ricardo T.Fujihara   Profa.Dra.Giulianna R.Carmassi  378 

Prof. Dr. Leandro I. L. de Faria   Prof. Dr. Helder V. A. Galeti    Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura  379 

Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira   Profa. Dra. Flávia B. de M.H. Vale    Prof.Dr. Juliano M.Baltazar 380 

Prof.Dr. Bernardo A. do N. Teixeira     Prof.Dr. Ednaldo B. Pizzolato     Prof.Dr. Antonio A. Soares 381 

Prof. Dr. Waldeck Shutzer    Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento    Prof. Dr. Marcelo Suetake  382 

Prof.Dr. Vanderlei S. Bagnato   TA´s: Augusto C. H. Pinha      Arlei O. Evaristo      Cristina A. Motta      383 

Pedro D. Cordebello    Pós-Grads: Iberê A. da Conceição    Marina M. Cid    Jussara R. de Oliveira     384 

Fábio Leandro da Silva     Alex Ferreira Silva       Anna Carolina S. da Silva      Gabriela Wick Pedro    385 
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Marina da C. R. de Almeida         Grads: João Victor T. B. Alves      Giulia Di Giovani Silva 386 


