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Ofício nº 54/2020/CCBS
São Carlos, 28 de outubro de 2020.

Para:
Secretaria dos Órgãos Colegiados
Gabinete da Reitoria
 
Assunto: Solicitação de reunião extraordinaria do ConsUni
  

À Presidência do Conselho Universitário da UFSCar

Assunto: Convocação de Reunião Extraordinária por solicitação dos membros

Considerando a instabilidade institucional que acomete a UFSCar desde 23 de outubro do presente, quando se tornou pública decisão
judicial que interfere no processo de sucessão da reitoria em curso, e a suspensão da reunião ordinária do Conselho Universitário
(ConsUni) prevista para o dia 30 de outubro de 2020, de acordo Calendário de Reuniões 2020 da Secretaria dos Órgãos Colegiados
(https://www.soc.ufscar.br/calendario-de-reunioes-1), nós, conselheiros abaixo-assinados (manifestação dos estudantes foram realizadas
por e-mail e anexadas ao processo), nos termos do Artigo 25 do Regimento Interno do Conselho, vimos por meio deste documento
solicitar a convocação IMEDIATA de Reunião Extraordinária do ConsUni para que a comunidade da UFSCar possa, a partir de seu
órgão deliberativo máximo, discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Decisão judicial liminar que suspende as listas tríplices para Reitor e Vice-Reitor da UFSCar (PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL (7) Nº 5001619-42.2020.4.03.6115 / 2ª Vara Federal de São Carlos);

2. O Ofício Nº 414/2020/CGGE/DIFES/SESU/SESU-MEC, de 25 de setembro de 2020, endereçado àPresidente do Colégio Eleitoral
da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e disponível no SEI desde 28 de setembro de 2020, o qual não fora apresentando
e, portanto, debatido pelo órgão responsável (ConsUni) até a presente data;

3. Encaminhamentos sobre a gestão da universidade até que seja nomeado, pelo Presidente da República, o Reitor democraticamente
eleito.

Considerando o prazo regimental de vinte e quatro horas para convocação de Reunião Extraordinária (Artigo 28, Parágrafo Único do
Regimento Interno do Conselho Universitário da UFSCar), solicitamos que essa presidência concentre esforços para que a reunião ocorra
no dia 30 de outubro de 2020, no horário de maior conveniência.

Chamamos a atenção para o fato de que, além de manifestações da comunidade acadêmica nas redes sociais, diversas instâncias da
universidade, incluindo colegiados superiores como o Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis e o Conselho de Pesquisa,
manifestaram-se publicamente pela convocação imediata do ConsUni, demonstrando a urgência com que se deve atender à solicitação
ora encaminhada pelos membros deste Conselho.

Para que não haja dúvidas acerca da validade da presente solicitação, lembramos que atualmente o ConsUni possui 63 assentos e,
portanto, a maioria absoluta necessária para cumprir o estipulado pelo Artigo 25 do Regimento Interno do Conselho compreende 32
assinaturas (considerando apenas membros efetivos).

Contamos com a atuação dessa Presidência para que os termos do Regimento Interno do ConsUni sejam cumpridos com a urgência que
as circunstâncias exigem.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por Maria da Graca Gama Melao , Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 10:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Daniel Profiti Moretti , Assistente em Administração, em 28/10/2020, às 11:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Helder Vinicius Avanco Galeti, Coordenador(a) de Curso, em 28/10/2020, às 11:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por Camila Hofling, Professor(a) Adjunto(a), em 28/10/2020, às 11:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Ueslei da Conceicao Lopes, Técnico(a) de Laboratório, em 28/10/2020, às 11:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vilela Rodrigues, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 11:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Luiz Bezerra Neto, Vice-Coordenador(a), em 28/10/2020, às 11:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Denise Balestrero Menezes, Professor(a) Adjunto(a), em 28/10/2020, às 11:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues, Professor(a) Associado(a), em
28/10/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Soares, Coordenador(a) de Curso, em 28/10/2020, às 11:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Gisele Aparecida Zutin Castelani , Assistente em Administração, em 28/10/2020, às
11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Fabio Grigoletto, Docente, em 28/10/2020, às 11:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Maria Silvia de Assis Moura, Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às 11:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Claudionor Francisco do Nascimento, Professor(a), em 28/10/2020, às 11:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Cleonice Maria Tomazzetti, Vice-Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às 11:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira , Professor(a) Titular, em 28/10/2020, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Jose Eduardo Marques Baioni, Docente, em 28/10/2020, às 11:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Henrique Carmona Duval, Docente, em 28/10/2020, às 11:47, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Arlei Olavo Evaristo, Analista de Tecnologia da Informação, em 28/10/2020, às
11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Maria de Jesus Dutra dos Reis, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 11:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por Wanderson Fernando Maia, Docente, em 28/10/2020, às 11:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Evandro Marsola de Moraes, Professor do Magistério Superior , em 28/10/2020, às
11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiana Bento Moreira Thiersch, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às
11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Edivaldo Lopes dos Santos, Coordenador(a), em 28/10/2020, às 11:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Wilson Alves Bezerra, Professor(a) Associado(a), em 28/10/2020, às 11:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira , Vice-Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às 11:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Vania Helena Goncalves, Auxiliar em Administração, em 28/10/2020, às 12:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Hernandes Pinha, Servidor(a) Público(a) Federal, em 28/10/2020,
às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Emerson Martins Arruda, Vice-Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 12:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Anselmo Joao Calzolari Neto, Docente, em 28/10/2020, às 12:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Garcia de Oliveira Duarte , Docente, em 28/10/2020, às 12:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Giulianna Rondineli Carmassi, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 12:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Andre Cordeiro Alves dos Santos, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 12:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Anderson Alexandre dos Santos, Vice-Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às
12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Helka Fabbri Broggian Ozelo, Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às 12:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Sergio Ricardo Pinheiro Nunes , Servidor(a) Público(a) Federal, em 28/10/2020, às
13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Vera Alves Cepeda, Professor(a), em 28/10/2020, às 14:29, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por Waldeck Schutzer, Professor do Magistério Superior , em 28/10/2020, às 14:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando de Oriani e Paulillo, Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 14:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Heloisa Sobreiro Selistre de Araujo, Docente, em 28/10/2020, às 14:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Tersio Guilherme de Souza Cruz, Servidor(a) Público(a) Federal, em 28/10/2020,
às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cavalieri Sais, Vice-Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 17:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Adilson Eduardo Presoto, Professor do Magistério Superior , em 28/10/2020, às
17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Rita de Cassia Lana, Professor do Magistério Superior , em 28/10/2020, às 17:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Silvio Cesar Moral Marques, Chefe de Departamento, em 28/10/2020, às 18:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Fabio Luciano Verdi, Professor do Magistério Superior , em 31/10/2020, às 11:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0267403 e o código CRC 609DB2C3.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.019303/2020-96 SEI nº 0267403 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Convocatória ConsUni 
21 mensagens

CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 28 de outubro de 2020 12:44
Para: giovannasf@estudante.ufscar.br, joao.victor.brasilino@hotmail.com, nataliapennachioni@gmail.com,
ibereaaraujo@gmail.com, rafael.michelato@ifpr.edu.br, darksaj@gmail.com, fabioleodasilva@gmail.com,
milenamp015@gmail.com, gabiwick@gmail.com, gwpedro@estudante.ufscar.br, anna.s.catu@estudante.ufscar.br,
marina.mmcid@gmail.com, victorhgodoy.agro@gmail.com, giuliadigiovani@gmail.com, alex.ferreira21@hotmail.com
Cco: CCBS <ccbsdir@ufscar.br>

Prezados estudantes membros do ConsUni,

estamos encaminhando pelo SEI um pedido de convocação imediata do ConsUni, conforme

documento em anexo. Como vocês não têm acesso ao sistema, solicitamos que manifestem sua

concordância com o teor desse documento respondendo a este e-mail. As manifestações serão

anexadas ao processo e contabilizadas para que a reunião possa ser convocada (para isso é

necessário o apoio da maioria absoluta dos membros do Conselho)

Agradecemos desde já,

--  
Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão
Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

ConvocatóriaSOC.docx 
22K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 28 de outubro de 2020 12:44
Para: ccbsdir@ufscar.br

Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a ibereaaraujo@gmail.com
porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber
mensagens.

SAIBA MAIS
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A resposta foi: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser h205sor1540032ybh.55 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; ibereaaraujo@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser h205sor1540032ybh.55 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Wed, 28 Oct 2020 08:44:40 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
To: giovannasf@estudante.ufscar.br, joao.victor.brasilino@hotmail.com, nataliapennachioni@gmail.com,
ibereaaraujo@gmail.com, rafael.michelato@ifpr.edu.br, darksaj@gmail.com, fabioleodasilva@gmail.com,
milenamp015@gmail.com, gabiwick@gmail.com, gwpedro@estudante.ufscar.br, anna.s.catu@estudante.ufscar.br,
marina.mmcid@gmail.com, victorhgodoy.agro@gmail.com, giuliadigiovani@gmail.com, alex.ferreira21@hotmail.com
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 28 Oct 2020 12:44:29 -0300 
Subject: Convocatória ConsUni 
----- Message truncated ----- 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 28 de outubro de 2020 12:44
Para: ccbsdir@ufscar.br

Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a
anna.s.catu@estudante.ufscar.br porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser o69sor1613579yba.210 - gsmtp
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Final-Recipient: rfc822; anna.s.catu@estudante.ufscar.br 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser o69sor1613579yba.210 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Wed, 28 Oct 2020 08:44:40 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
To: giovannasf@estudante.ufscar.br, joao.victor.brasilino@hotmail.com, nataliapennachioni@gmail.com,
ibereaaraujo@gmail.com, rafael.michelato@ifpr.edu.br, darksaj@gmail.com, fabioleodasilva@gmail.com,
milenamp015@gmail.com, gabiwick@gmail.com, gwpedro@estudante.ufscar.br, anna.s.catu@estudante.ufscar.br,
marina.mmcid@gmail.com, victorhgodoy.agro@gmail.com, giuliadigiovani@gmail.com, alex.ferreira21@hotmail.com
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 28 Oct 2020 12:44:29 -0300 
Subject: Convocatória ConsUni 
----- Message truncated ----- 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 28 de outubro de 2020 12:44
Para: ccbsdir@ufscar.br

Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a
victorhgodoy.agro@gmail.com porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser g2sor1537170ybk.24 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; victorhgodoy.agro@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser g2sor1537170ybk.24 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Wed, 28 Oct 2020 08:44:40 -0700 (PDT) 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
To: giovannasf@estudante.ufscar.br, joao.victor.brasilino@hotmail.com, nataliapennachioni@gmail.com,
ibereaaraujo@gmail.com, rafael.michelato@ifpr.edu.br, darksaj@gmail.com, fabioleodasilva@gmail.com,
milenamp015@gmail.com, gabiwick@gmail.com, gwpedro@estudante.ufscar.br, anna.s.catu@estudante.ufscar.br,
marina.mmcid@gmail.com, victorhgodoy.agro@gmail.com, giuliadigiovani@gmail.com, alex.ferreira21@hotmail.com
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 28 Oct 2020 12:44:29 -0300 
Subject: Convocatória ConsUni 
----- Message truncated ----- 

Giovanna da Silva Ferreira <giovannasf@estudante.ufscar.br> 28 de outubro de 2020 12:49
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Boa tarde, 

tenho acordo e assino o documento! 

Att, 
Giovanna
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Giovanna da Silva Ferreira 
Graduanda em Enfermagem  
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 

Natália Pennachioni <nataliapennachioni@gmail.com> 28 de outubro de 2020 12:53
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Eu assino!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Natália Pressuto Pennachioni, 
(19) 997626610

Giulia Di Giovani <giuliadigiovani@gmail.com> 28 de outubro de 2020 12:55
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Boa tarde, 

Tenho acordo com o documento e assino:
Giulia Di Giovani Silva. 

Att. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marina Machado Cid <marina.mmcid@gmail.com> 28 de outubro de 2020 13:01
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Estou de acordo com o documento anexado para convocação imediata do ConsUni.

Att,
Marina Machado Cid (representante discente de pós graduação)
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 28 de outubro de 2020 13:13
Para: victorgodoi@estudante.ufscar.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

ConvocatóriaSOC.docx 
22K

Gabriela Wick Pedro <gwpedro@estudante.ufscar.br> 28 de outubro de 2020 13:15
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

De acordo com o arquivo enviado.

Atenciosamente,

Gabriela Wick Pedro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

João Victor Teixeira Brasilino Alves <joao.victor.brasilino@hotmail.com> 28 de outubro de 2020 13:16
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Boa Tarde, concordo com o pedido de realização imediata do ConsUni, não vejo mo�vos para o não
esclarecimento dos fatos e proposição de ideias para resolvermos o problema.
 

De: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
Enviado: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 12:44 
Para: giovannasf@estudante.ufscar.br <giovannasf@estudante.ufscar.br>; joao.victor.brasilino@hotmail.com
<joao.victor.brasilino@hotmail.com>; nataliapennachioni@gmail.com <nataliapennachioni@gmail.com>;
ibereaaraujo@gmail.com <ibereaaraujo@gmail.com>; rafael.michelato@ifpr.edu.br
<rafael.michelato@ifpr.edu.br>; darksaj@gmail.com <darksaj@gmail.com>; fabioleodasilva@gmail.com
<fabioleodasilva@gmail.com>; milenamp015@gmail.com <milenamp015@gmail.com>;
gabiwick@gmail.com <gabiwick@gmail.com>; gwpedro@estudante.ufscar.br
<gwpedro@estudante.ufscar.br>; anna.s.catu@estudante.ufscar.br <anna.s.catu@estudante.ufscar.br>;
marina.mmcid@gmail.com <marina.mmcid@gmail.com>; victorhgodoy.agro@gmail.com
<victorhgodoy.agro@gmail.com>; giuliadigiovani@gmail.com <giuliadigiovani@gmail.com>;
alex.ferreira21@hotmail.com <alex.ferreira21@hotmail.com> 
Assunto: Convocatória ConsUni
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Victor Godoi <victorgodoi@estudante.ufscar.br> 28 de outubro de 2020 13:20
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Boa tarde! Na posição de Representante discente titular, me manifesto TOTALMENTE FAVORÁVEL ao pedido de
convocação imediata do CONSUNI.

Atenciosamente,
Victor Henrique de Godoi
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rafael Augusto Michelato <rafael.michelato@ifpr.edu.br> 28 de outubro de 2020 13:33
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Diante dos últimos acontecidos ratifico o posicionamento do CCBS. A comunidade estudantil, especialmente da pós
graduação, a qual sou representante eleito, anseia pela reunião do Consuni para que possamos garantir a normalidade
democrática na UFSCAR e barrar o golpe contra a autonomia universitária em marcha.
Pela convocação urgente do conselho superior da UFSCar. Reitor eleito é reitor empossado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 28 de outubro de 2020 13:34
Para: anna.s.catu@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
Date: qua., 28 de out. de 2020 às 12:44 
Subject: Convocatória ConsUni 
To: <giovannasf@estudante.ufscar.br>, <joao.victor.brasilino@hotmail.com>, <nataliapennachioni@gmail.com>,
<ibereaaraujo@gmail.com>, <rafael.michelato@ifpr.edu.br>, <darksaj@gmail.com>, <fabioleodasilva@gmail.com>,
<milenamp015@gmail.com>, <gabiwick@gmail.com>, <gwpedro@estudante.ufscar.br>, <anna.s.catu@estudante.ufscar.
br>, <marina.mmcid@gmail.com>, <victorhgodoy.agro@gmail.com>, <giuliadigiovani@gmail.com>,
<alex.ferreira21@hotmail.com> 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ConvocatóriaSOC.docx 
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Fabio Leandro <fabioleodasilva@gmail.com> 28 de outubro de 2020 13:59
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Olá, boa tarde!

Concordo com o teor do documento

Atenciosamente,

Fabio Leandro da Silva

Em qua, 28 de out de 2020 12:44, CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anna Silva <anna.s.catu@gmail.com> 28 de outubro de 2020 13:58
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Tenho concordância com a solicitação.
Anna Carolina Santana da Silva
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alex Ferreira <alex.ferreira21@hotmail.com> 28 de outubro de 2020 14:19
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Boa tarde ! 

Estou de acordo.

Atenciosamente,

Alex Ferreira

De: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
Enviado: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 13:44 
Para: giovannasf@estudante.ufscar.br <giovannasf@estudante.ufscar.br>; joao.victor.brasilino@hotmail.com
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<joao.victor.brasilino@hotmail.com>; nataliapennachioni@gmail.com <nataliapennachioni@gmail.com>;
ibereaaraujo@gmail.com <ibereaaraujo@gmail.com>; rafael.michelato@ifpr.edu.br
<rafael.michelato@ifpr.edu.br>; darksaj@gmail.com <darksaj@gmail.com>; fabioleodasilva@gmail.com
<fabioleodasilva@gmail.com>; milenamp015@gmail.com <milenamp015@gmail.com>;
gabiwick@gmail.com <gabiwick@gmail.com>; gwpedro@estudante.ufscar.br
<gwpedro@estudante.ufscar.br>; anna.s.catu@estudante.ufscar.br <anna.s.catu@estudante.ufscar.br>;
marina.mmcid@gmail.com <marina.mmcid@gmail.com>; victorhgodoy.agro@gmail.com
<victorhgodoy.agro@gmail.com>; giuliadigiovani@gmail.com <giuliadigiovani@gmail.com>;
alex.ferreira21@hotmail.com <alex.ferreira21@hotmail.com> 
Assunto: Convocatória ConsUni
 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 28 de outubro de 2020 15:42
Para: ibereaaraujo@gmail.com, iberearaujo@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
Date: qua., 28 de out. de 2020 às 12:44 
Subject: Convocatória ConsUni 
To: <giovannasf@estudante.ufscar.br>, <joao.victor.brasilino@hotmail.com>, <nataliapennachioni@gmail.com>,
<ibereaaraujo@gmail.com>, <rafael.michelato@ifpr.edu.br>, <darksaj@gmail.com>, <fabioleodasilva@gmail.com>,
<milenamp015@gmail.com>, <gabiwick@gmail.com>, <gwpedro@estudante.ufscar.br>, <anna.s.catu@estudante.ufscar.
br>, <marina.mmcid@gmail.com>, <victorhgodoy.agro@gmail.com>, <giuliadigiovani@gmail.com>,
<alex.ferreira21@hotmail.com> 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ConvocatóriaSOC.docx 
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Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 28 de outubro de 2020 15:42
Para: ccbsdir@ufscar.br

Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a ibereaaraujo@gmail.com
porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber
mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi: 
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550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser 191sor41119ybr.28 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; ibereaaraujo@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser 191sor41119ybr.28 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Wed, 28 Oct 2020 11:42:12 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> 
To: ibereaaraujo@gmail.com, iberearaujo@gmail.com 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 28 Oct 2020 15:42:00 -0300 
Subject: Fwd: Convocatória ConsUni 
----- Message truncated ----- 

Iberê Araujo da Conceição <iberearaujo@gmail.com> 28 de outubro de 2020 16:02
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>

Concordo plenamente com o conteúdo, pode contar com meu nome.

Abs 
Iberê Araujo
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Iberê Araujo da Conceição 
Bacharel em Ciências Biomédicas pela UNESP de Botucatu. 
Mestrando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia - UFSCar São Carlos 
Pesquisador no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros- NEAB/UFSCar

Jussara Ribeiro de Oliveira <darksaj@gmail.com> 28 de outubro de 2020 16:10
Para: CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br>
Cc: giovannasf@estudante.ufscar.br, joao.victor.brasilino@hotmail.com, nataliapennachioni@gmail.com,
ibereaaraujo@gmail.com, rafael.michelato@ifpr.edu.br, fabioleodasilva@gmail.com, milenamp015@gmail.com,
gabiwick@gmail.com, gwpedro@estudante.ufscar.br, anna.s.catu@estudante.ufscar.br, marina.mmcid@gmail.com,
victorhgodoy.agro@gmail.com, giuliadigiovani@gmail.com, alex.ferreira21@hotmail.com

Estou de acordo

Em qua, 28 de out de 2020 12:44, CCBS Diretoria <ccbsdir@ufscar.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÜBLICÀ EM SÃO CARLOS/SP

PKM-SCR-SP-OOOOüg20iS

Inquérito Civil n' 1.34:023.000281/2017-55

DESPACHO n'q73 /2018

Em resposta ao ofício de f«; 268, e em atenção às considerações do

despacho 886/2018 ([ 242-v). a UFSCar apresentou a manifestaçãor de f. 273-279.

acompanhada dqs documentos de f 280-459.

Indicou que não houve descumprimento das disposições previstas no art.

7' da Res. Cõnsuüi n' 795/2014 e no àrt. 7' da Rei. CoAD n' 80/2015, visto que tais
dispositivos prevêem a necessidade de coiistítuição, no mínimo 30 dias antes do término do

mandato dos conselheiros,.: de comissão eleitoral para a promoção de novas eleições, e

referidas comissões foram devidamente constituídas, no prazo normativãmente previsto,

confomie Ato Administrativo Consuni n' 384(f. 286), de i8.06.2018(no que toca à eleição

para representantes discentes junto ao Conselho Universitário), e Ato Administrativo n' 399,

de 5.9:2018(f. 363), no que toca à eleição para representantes das categorias de servidores
docentes e técnico-administrativos

Justificou, ademais, a não conclusão do processo eleitoral em razão de

apresentação,l pelo presidente da comissão eleitoral nomeada em junho de 201 8, de edital em

desconfomüdade com o quanto deliberado pela maioria da comissão.

Indicou qth a comissão nomeada .pela presidência dõ Conselho deverá

apresentar suà proposta de edital em: breve, óom subsequente convocação do Conselho

Universitário para delibemção .

Pontuou ainda que, em .seu entender, o art. 25 do Regimento Intemo

dispõe que a convocação de reuniões é de atribuiÇãQ exclusiva da Presidência do órgão, não

obstante possa essa convocação decorrer de solicitação formal da maioria .absoluta dos

Rua Aquidaban, 355 --. Centro - São Cardos/SP

Forte(16) 3373-2710 - É-mail: piso-prm scarlos@mpf,mp.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCUliADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS/SP

membros, e que a convocação por terceiras pessoas poderia configurar improbidade
administrativa.

No mais, trouxe considerações atinentes a questões de política intema.

De outro lado, sobrevieram ainda aos autos os documentos def. 470-502,

com deLalhamenlo sobre reuniões empreendidas entre conselheiros universitários bem como

suscitação da mesma possibilidade de que convocações não realizadas pela presidência do

órgão conüigurariam improbidade administrativa

Régistre-se ,dué ol acoinpanhahento da' temática objetd; dos . presentes

autos por parte deste órgão ministerial cinge-se à fiscalização da legalidade dos alas

àdministrativós . .tdrrelatos ao. ;:prece.sso dé:. eleição'. de. representantes para oú; conselhos

universitários, fUecendo à este órgão ministeriall atribuição pua enfrentamentq; :de quégtões.

inseridas na esfera dê gestão .e deliberação inteMà dà instituição

Em outras .palavras, discussões de políticas intimas escapam ao especüa

de* a#ibüiçãó deste Órgão e ao objetó deste fei;tói razão pelàl qual nada-hé a pl'oVer qt+anto ao

ponto, justi6lcando-se a intervçnçãQ deste . Óréãó :,hinistédal ;japenas:-,quando: presentes
indicativas de ilicítudes.

NÓ casal.: a resposta apresentada. pela reitoria .da.ÜFSéar foi $u.nêíênte

paul l;ndiéqr quê em realidaclõ não houve, em princípio, o descumpqlnento: aventada po

despacho anterior quahtÓ ao disposto nó art. .7'-dalRes. Consumi n' 79i/2014 à tió art. 7o dá

Res. CoAD n' 80/2015, tendo em vista a demonstração de que foram constituídas comissões

eleitorais em tempo hábil. Impõe-se apenas aferir a legalidade da composição das comissões

nomeadas;à luz da normatização de regência

Além .disso, remanesce a :nécesgidàde dé aéompanhallnéntQ;do;:tema éóm

vistas a aíêrir a legalidade: como um .todo do(s) . processa(s) eleitoralíls) em vias: de

deflagração.

Nesse: passo, impor-se a obtenção,: j\mto à UFSCàr, .dé infomaaçõês

atualizadas sobre o aJldamento do. processo eleitoral . dos representantes dos conselhos
universitáfiog.

Rua Aquidaban, 355 .-- Centro. , São Cardos/SP
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No .que toca à indicação, pela UFSCãr,.de que a convocação de reunião

do Conselho Universitário diretamente por seus representantes -poderia significar ato de

improbidade administrativa em razão de trata-se do exercício de aüibuição dominada à

presidência do órgão, temi-se o seguinte.

Oprt. 25 do Regimento Interno do Conselho,Universitário estipula que a.

reunião extraordinária do: Ck)nselho pode se. .dar a partir de solicitação fomaal da maioria.

absoluta de seus membros, e a compreensão alcançada pelos responsáveis pela convocação

indicada nos autos parece ter sido no sentido de que numa tal hipótese seria desnecessária a

atuação da presidência do órgão.

A vedação do.dispositivo dá margem a uma tal interpretação em razão do

uso.do conectivo ''ou", a denotar que a solicitação fomlal da maioria absoluta dos meihbros

seria uma altematiia à hipótese anterior, de convocação pela presidência do órgão;:: por

iniciativa própria

A partir, contudo; das considerações constantes de f. 277 : çln que a

UFSCar expõe . seu entendimento de que a convocaçã(i.. é ato exclusivo da presidência,

podendo decorrer; tanto de iniciativa própria quanto de solicitação. formal Subscrita pela

maioria absoluta dos membros do concelho,--, e em releitura ao dispositivo ém questão, têm-

se também. como possível, e a.rigor mais acertada, a interpretação alcançada peia Reitoria da

Universidade.

O fato é que,. considerando que a redação do dispo&itivó dá margem a

mais de uma interpretação, não .se vislumbra, no entender deste órgão ministerial, a a\ enfada

ocorrência de improbidade administrativa, dada a' ausência de certeza quanto ao dolo de

violação da legalidade na situação narrada, de convocação de reunião. extraordinária sem a

intermediação da presidência do Conselho Universitário.

Importa ainda consignar o seguinte .

Ainda que se adore a leitura propugnado pela Reitoria da UFSCar, iío

sentido. de que o citado .ãrt. 25 dispõe qual a convocação é ato exélugivo da presidência .do

Rua Aquidaban, 355 -- Centro-- São Cartas/SP
Fine(16) 3373-2710 : E-mail: prsp-prm séarlos@mpf.mp.br
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conselho, tem-se que Lal ato teria natureza vinculada e não discricionária na hipótese de ser
solicitado pela maioria absoluta dos membros do conselho

Isso porque entender de maneira diversa -- como se à presidência

coubesse decidir pór acatar ou não a solicitação da maioria absoluta dos membros

significaria reduzir a hipótese de convocação apenas à iniciativa da presidência, o que não

parece ser o sentido preconizado no texto nomiativo em questão.

Na çasoj.nãó há lü Durma de regência do telha :indicação de prazo pma

que a presidência 'do órgão promova a convocação solicitada pela maioria absoluta dos

membros. De outro lado, sendo ato vinculado, é necessário que haja prazo para sua realização,

.gob pena de + deixando âo àbítlio da presidência: decidir quando ,convocar --,: ésva2iãr-iç a

previsão normativa de que é viável a reunião extraordinária a partir da solicitação da maioria
dos membros do.conselho.

Nês.sa esteira, -é: razoável entender ,conto aplicável:. à hipóteséió:::j4iébo$ó

no alt. 24 da. Lei n'' 9.784/99, que regula o processo administrativo no ;âmbito da
Administração Pública Federal. Referido dispositivo estabelece o seguinte:

Art. 24. Inexistindo disposição especi$ca. os: aios;: do órgão. ou
xutoridadê responsawet p:eto:proçeiÀo:: lé dpi ;àdminisü'idos :4pç: dêle
participem jdevem ser ptaticadós: no prazo de cihço dias; sat o motiVO
le força maior. Pardgrcrfo úrüco. O prazo pre'pista neste artigo'pode ser
dilatado até a dobro, rnedianle comprovadajusHDcação

Em suína, em -análise mais apioftmdada do. temo,. foi: pó$síçél chegar à

conclusão de 4ue ó ãrt.. 25 do. Regimento Intimo da Conselho . Universitário lda UFSCar

efetivamenie atribui à presidência do = órgão a pre'rrogativa de convocar as reuniões

extraordinárias, ihdicàndo qúe ul cónvocaçãó pode decorrer tanto {4e iniciati\'a da:lpíópna

presidência quanto de iniciativa(solicitação) da maioria absoluta dos membros; Nessa última

hipótese, tem-se que a convocação seria ato vinculado, não passível de recusa pela presidência

da órgão T que teria, çóntudo, o prazo de até cinco dias para efetivar a convocação (salva

motivo de força maior, admitida ainda dilação até o dobro mediante cómbrovadajustincação)

Rua Aquidaban, 355;-=Centro:-São Carlós/SP
Pane(1 6) 3373-2710'- E-mail: prsp-prm.sçKlog@mpf.mp.br
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Na hipótese de sojicilação pela maioria absoluta e de não convocação no

prazo legal, ter-se-ia,. a princípio, hipótese de ausência: de cumprimento de dever legal por

parte da presidência do Órgão

Numa tal hipótese dé não atendimento à solicitação de .convocação,

caberia discutir se, em face da omissão da presidência do órgão; seria possível ou não ao

conselho validamente reunir-se independentemente do ato formal de convocação -- vale dizer,

se diwte da omissão ou recusa, a íbmialidade da convocação se tomaria dispensável

A hipótese não é (ibjeto- de regulamentação no citado regimento iDtemoi e

demandada enítentamento mais detido com vistasga se chegar a uma solução à luz do

ordenamento vigente, o que não se justinlca no presente momento, tendo em vista não ter sido

esta a::situação: verá.Rcada nos autos, sendo incumbência do. órgão de: consultoria jurídica da

universlidadeo enfrentamento de temas em tese

No caso dos autos, tém:ge que houve.convocação,: eih 19 de setembro de

201 8, de reunião agendada para 21 de:setembro, convocação esta realizada diretamente pela

maioria absoluta dos membros do conselho universitáüo(f. 244)

O procedimento adorado destoa dos parâmetros acima traçados, visto não

ter sido: --. segundo se depreende dos documentos colacionados aos autos -. submetida à

presidência do órgão a se/iciração formal de reunião.

O ponto demanda maiores esclarecimentos, éõm vistas a se verificar se

efetivahente não houve : referida solicitação : afastando da presidência :'do órgão a

possibilidade de realizar a convocaçião que Ihe caberia fazer -:, ou se, mesmo. tendo havido,

não foi oPortunizado prazo para que a presidência do órgão realizasse ó ato convocatória,

hipóteses que, eml sendo conÊiimadas, implicariam, a princípio, a invalidade da reunião

realizada a partir de convocação feita por seus próprios liarticipantes.

Note-se, contudo, que mesmo coÃ6rmandb-ge uÚa tal situação de

invalidade não haveria, no canário apurado, elementos aptos a configurar a, prática de atou de

improbidade administrativa violadores de princípios da Administração, tendo em vista a já

1 . Ressalte-se que as. considerações do presente despacho são todas feitas à luz da normalização anualmente
vigente.
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indiçàdã: incéftezá jurídica deéoüente da forma. como-redigido Q êitádo.ai't. 25 do RégÜDeütb

Intemo do .ConÉelhó Universitário e a ausênci% atê a data de realização -da: rçünião .auto.

convocada, de fíxàção de parâmetros jurídicos quanlo à interpretação cabível para o
dispositivo em questão

Por todo o exposto, detemiino sda expedido novo ofício à Reitoria da

Ufscar, acompanhado de cópia do presente despacho, pma ciência das presentes

consideraçlões e par4que.baga, no prazo dê 10 dias,-infornaçõesatualizadas sobro as eleições

para: eséolhà: de repõe:sentante? .dos .conselho.i .universitários; -inclusive. sôbre a regularidade;.à

luz das normas de regência(regimentos dos diversos conselhos paHiçipames do certame), da

composição das comissões eleitorais constituídas. Deverá ainda ser indicado se, quanto à(s)

reunião(ões) realizada(s) a pm'tir de Convocação da maioria absoluta dos membros do

Conselho Universitário, houve prévia solicitação de convocação à presidência do órgão.

Dê-se ciência do presente despacho aos autores dasã representações

apostadas aos autos (f. 37, 147, 243, 442* e 467+), facultando-lhes a apresentação de

mani6estaçõeg suplementares acerca dos fatos, caso tenham interesse.:

Çumbra-se com uéência.

São Cujos,,24 de outubro de l201g

.Ih ~.,.d,l.i,.ÉI. ,:..[.:.iü
Procurador da República

2 'Preferência à segunda numeração das folhas 442 e .467, cuúlirindo :Qbseivar que houve :hulüeração êm
duplicidade a partir .de f.. 4.74,'ehuivocadamente numerada caldo.f 434i.o que demanda. -correrão.:Atente-se
ainda, quando da éientincação doslautores das. manifestáçõesdasfls. 442 e 467 (a serem renümeradas), que
houve.solicitação de sigilo de identi.Hlcação, o que deverá éer preservado nós autos
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518301 - http://www.ufscar.br

  
Despacho nº 371/2020/CCBS
Processo nº 23112.019303/2020-96
Remetente: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Destinatário(s): Secretaria dos Órgãos Colegiados
Gabinete da Reitoria

 

ASSUNTO: Solicitação de convocação de reunião extraordinária do Conselho Universitário pelos membros
  

São Carlos, 28 de outubro de 2020.

 

À Presidência do Conselho Universitário da UFSCar

Assunto: Convocação de Reunião Extraordinária por solicitação dos membros

Encaminho ofício solicitando a convocação imediata de Reunião Extraordinária do Conselho Universitário, assinado por membros do
ConsUnim titulares e suplentes - das categorias docente e técnico-administrativo, bem como manifestação dos estudantes,
representantes da categoria discente - titulares e suplentes, uma vez que os mesmos não possuem acesso ao SEI para assinatura
eletrônica. Acompanha a documentação despacho emitido pelo MPF em 2018 com o entendimento de que a solicitação de convocação
de reunião pelos membros tem previsão regimental e, consequentemente, deve ser acatada e providenciada por sua presidência.
 
Atenciosamente,
Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão
Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Documento assinado eletronicamente por Maria da Graca Gama Melao , Diretor(a) de Centro, em 28/10/2020, às 17:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0267679 e o código CRC C4F16557.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.019303/2020-96 SEI nº 0267679 
Modelo de Documento:  Despacho, versão de 02/Agosto/2019  
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E-mail - 0267702

Data de Envio: 
  28/10/2020 17:56:08

De: 
  FUFSCar/Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT) <ccgt@ufscar.br>

Para:
    Adelson Martins Figueiredo (Vice-Chefe DEc-So) <adelson@ufscar.br>
    Alexandre Alvaro (Chefe DComp-So) <alvaro@ufscar.br>
    Angélica Cristina Paulino Hirosue (Secret. DEP-So) <deps.ufscar@gmail.com>
    Caroline Ignacio (Secret. DAdm-So) <caroline@ufscar.br>
    DAdm-So <dadm@ufscar.br>
    DComp-So <dcomp@ufscar.br>
    DEP-So <depso@ufscar.br>
    Eduardo Rodrigues de Castro (Chefe do DEc-So) <eduardo@ufscar.br>
    Elisangela May Antunes (Secret. DEc-So) <emay@ufscar.br>
    Flávio Leonel de Carvalho (Chefe DAdm-So) <flavio@ufscar.br>
    Juliana Veiga Mendes (Chefe DEP-So) <juveiga@ufscar.br>
    Márcia Regina Neves Guimarães (Vice-Chefe DEP-So) <mrng@ufscar.br>
    Neila Conceição Cunha Nardy (Vice-Chefe DAdm-So) <neila@ufscar.br>
    Siovani Cintra Felipussi (Vice-Chefe do DComp-So) <siovani@ufscar.br>
    Sonia Vieira Dal Pian N. Silva (Secret. DComp-So) <soniavieira@ufscar.br>
    Alexandre Lopes Gomes (Coord. CCEc-So) <algomes@ufscar.br>
    Carlos Henrique Calegari (Secret. CCEc-So) <carloscalegari@ufscar.br>
    Cassiano Bragagnolo (Vice-Coord. CCEc-So) <cassiano@ufscar.br>
    Cleyton Fernandes Ferrarini (Vice Coord. EP-So) <cleyton@ufscar.br>
    Coordenação do curso de Eng. de Produção <coordenacao-eps@ufscar.br>
    Curso de Ciência da Computação <bccs@ufscar.br>
    Curso de graduação em Administração <adms@ufscar.br>
    Elisabete Ferreira Purmocena (Secret. CCAdm-So) <epurmocena@ufscar.br>
    Filipe Mesquita (Secret. CCEP-So) <vmesquita.filipe@gmail.com>
    Gustavo Maciel Dias Vieira (Vice Coord. CCCC-So) <gdvieira@ufscar.br>
    José de Oliveira Guimarães (Coord. CCC-So) <jose@ufscar.br>
    Larissa Elaine Dantas de Araújo (Coord. CCAdm-So) <laaraujo@ufscar.br>
    Marlene Ap. de Castilho (Secret. CCCC-So) <mcastilho@ufscar.br>
    Patrícia Saltorato (Coord. EP-So) <saltorato@ufscar.br>
    Daniel Lucrédio (Vice-Coord. PPGCC-So) <daniel.lucredio@ufscar.br>
    Diogo Aparecido Lopes Silva (Vice-Coord. PPGEP-So) <diogo.apls@ufscar.br>
    Ederson Piato (Coord. PPGA-So) <piato@ufscar.br>
    Fábio Luciano Verdi (Coord. PPGCC-So) <verdi@ufscar.br>
    Felipe Marques e Silva (Secret. PPGEP-So) <felipe.marques.silva@ufscar.br>
    Gustavo Pereira da Silva (Vice-Coord. PPGEC-So) <gustavopsilva@ufscar.br>
    José Cesar Cruz Junior (Coord. PPGEC-So) <cesarcruz@ufscar.br>
    José Geraldo Vidal Vieira (Coord. PPGEP-So) <jose-vidal@ufscar.br>
    Patrícia Simões de Almeida (Secret. PPGEc-So) <psalmeida@ufscar.br>
    PPGA-So <ppga@ufscar.br>
    PPGCC-So <ppgccs@ufscar.br>
    PPGEc-So <ppgec@ufscar.br>
    PPGEP-So <ppgeps@ufscar.br>
    Ricardo Mergulhão (Vice-Coord. PPGA-So) <mergulhao@ufscar.br>
    Roberto Romualdo Marvulle (Secret. PPGCC-So) <rrmarvulle@ufscar.br>
    rvilela@ufscar.br
    saf-ccgt@ufscar.br

Assunto: 
  23112.019303/2020-96 -Solicitação de reunião extraordinaria do ConsUni

Mensagem: 
  Às unidades do CCGT.

Prezado(a) senhor(a). Boa tarde!

A pedido do Prof. Rodrigo, encaminhamos, para conhecimento, a documentação referente ao processo SEI nº 23112.019303/2020-96, que trata da
solicitação de reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSCar.

Atenciosamente,
Érica K. Akim
SAFC/CCGT

Anexos:
    Oficio_0267403.html
    Abaixo_Assinado_0267673_Discentes_ConsUni.pdf
    Parecer_0267676_desp._973.2018.pdf

E-mail CCGT 0267702         SEI 23112.019303/2020-96 / pg. 20


	Ofício 54 (0267403)
	Abaixo-Assinado estudantes para convocaçao do ConsUni (0267673)
	Parecer MPF sobre convocação do ConsUni pelos membros (0267676)
	Despacho 371 (0267679)
	E-mail CCGT 0267702

