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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 
Ata da 247ª Reunião Ordinária  2 

Data e horário: 26/03/2021 – 09:00  3 
Link de acesso: meet.google.com/afm-igky-gvp 4 
Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme relatório de participação/chat da reunião.  7 

Após a Presidência congratular-se e agradecer a presença de todos(a) 8 
os/as representantes do colegiado e convidados(a) que encontravam-se 9 
conectados, registrou as boas-vindas aos seguintes membros junto ao ConsUni:  10 
Prof. Dr. Marcio Luis Lanfredi Viola, representante efetivo do Conselho de 11 
Assuntos Comunitários e Estudantis, CoACE; em substituição à Profa. Dra. 12 
Fernanda Castelano, a quem registrou agradecimentos pela colaboração;  Profa. 13 
Dra. Eliana Simabukuro, representante efetiva do Conselho de Administração; 14 
Profas. Dras. Diléia Aparecida Martins e Alice Helena Pierson, representantes do 15 
Conselho de Extensão, na qualidade de efetiva e suplente, respectivamente.  16 
Na sequência foi registrado um minuto de silêncio pelo falecimento da graduanda 17 
Vanessa Santos, do Curso de Biologia, Campus Lagoa do Sino, e do Prof. Dr. 18 
Antonio Carlos Arabicano Gheller, docente do Centro de Ciências Agrárias, 19 
Campus Araras.  20 

Considerando os vários pontos constantes da pauta, a Presidência 21 
solicitou colaboração de todos e todas para que as manifestações fossem  22 
objetivas, dentro de três minutos e inscrição uma única vez para cada ponto de 23 
pauta. Vislumbrou segunda sessão desta reunião para o dia 01/04.  24 

1. EXPEDIENTE  25 
1.1. Comunicações da Presidência: 26 
Gravidade da Condição Sanitária em função da pandemia. Informou que em 27 
reunião com o Prof. Dr. Fábio Neves, Superintendente do Hospital Universitário, 28 
foi lhe apresentada a crítica situação de São Carlos no que se refere à 29 
disponibilidade de leitos para atendimento de pacientes com COVID-19, uma vez 30 
que a  UFSCar possui equipamento de saúde inserido na rede municipal de 31 
saúde do município. Mas o quadro se replica em todos os municípios em que a 32 
UFSCar desenvolve atividades, em todo Estado por todo o País.  Informou que 33 
enquanto o Estado caminhava para colocar áreas no plano vermelho, o município 34 
de São Carlos optou por ampliar leitos no momento mais crítico da pandemia, e 35 
como este é um critério predominante para classificar fases da pandemia no 36 
Estado, o município de São Carlos permaneceu nas fases amarela e laranja por 37 
mais tempo em relação aos demais municípios. No entanto, diante da solicitação 38 
de ampliação de leitos, o HU já sinalizava um cenário muito crítico quanto à falta 39 
de insumos e de profissionais de saúde para fazer a ampliação desses leitos. 40 
Assim, o HU colocou claramente à prefeitura  do município que não teria 41 
condições de fazer a ampliação solicitada, mas colocou à disposição quatro leitos 42 
para serem transformados em leitos de UTI. A Santa Casa procedeu a ampliação 43 
de leitos, mas no momento se verifica um quadro de colapso instalado, visto que 44 
27 profissionais de enfermagem se demitiram em função das terríveis condições 45 
de trabalho e também há situação similar verificada na Unimed São Carlos.  46 
Assim, o HU decidiu que manteria suas atividades no mesmo sistema atual e 47 
possível, ou  seja,  com 10 leitos de UTI e mais 4 leitos em fase de implantação. 48 
Dessa forma poderá garantir  assistência aos pacientes que se encontram no HU. 49 
Por outro lado é possível que o colapso instalado na Santa Casa e na Unimed 50 
pressione o HU, havendo, portanto, a previsão de um quadro muito difícil para o 51 
próximo mês. Lembrou da resistência de vários municípios em aderir às medidas 52 
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de restrição e controle a pandemia como o lockdown, como São Carlos, Araras, 53 
Sorocaba e região de Buri;  e também que, apesar de não existir evidência 54 
científica para tratamento precoce da COVID-19, infelizmente há profissionais 55 
que defendem o “kit covid”, que tem causado falência renal e hepáticas nas 56 
pessoas. Assim, com o entendimento de que a universidade tem um papel de 57 
defender  medidas eficazes para o controle da pandemia, fez apelo a toda 58 
comunidade da universidade para fazer coro à  voz de defesa da ciência e de 59 
defesa que medidas eficazes de controle a pandemia sejam de fato tomadas. 60 
Orçamento. Informou que em data anterior havia sido aprovado no congresso o 61 
orçamento para 2021, com três meses de atraso e uma situação muito crítica 62 
para todo o setor público e principalmente nas universidades, que tem recebido 63 
1/18 dos 40% do orçamento previsto, comprometendo muito o pagamento de 64 
contratos e prestação de serviços pela universidade, chegando a uma situação 65 
em que é preciso optar pelo que pagar ou deixar de pagar – o que tem sido feito 66 
com muita habilidade pelo pessoal da ProAd, envolvendo negociação com as 67 
empresas de tal forma a garantir que as trabalhadoras e os trabalhadores 68 
terceirizados  recebam seus salários.  O orçamento aprovado com corte de 21% 69 
para as universidades e institutos federais certamente  inviabilizará  as 70 
atividades para 2021. No entanto, foi  acordado no Congresso que a aprovação do 71 
orçamento se daria desde que houvesse compromisso com a recomposição desse 72 
orçamento a partir de créditos suplementares no decorrer do ano. A expectativa é 73 
de que a negociação aconteça de tal forma que as universidades e os institutos 74 
federais tenham a recomposição de seu orçamento no mesmo valor de 2020. 75 
Comentou  sobre a  mobilização importante no Congresso para que essa 76 
recomposição de fato se efetive e que as atividades da universidade, da ciência e 77 
da tecnologia em 2021 não sejam inviabilizadas. Registrou apelo também para 78 
que todas as entidades e pessoas estejam atentas e mobilizadas, mesmo que em 79 
ambiente virtual, neste momento crítico da pandemia. 80 

1.2. Comunicação dos Membros  81 
Prof. Dr. Amarílio Ferreira Jr. ADUFSCar.  1. Com relação à portaria do prefeito 82 
municipal  de São Carlos que obrigava cinco mil servidores públicos ao trabalho 83 
presencial,  contrariando  as recomendações do Estado de São Paulo, informou 84 
que a ADUFSCar teve êxito na iniciativa com  ação junto ao ministério público  e 85 
o prefeito recuou, refazendo  a portaria. 2. Também registrou a ação movida 86 
contra a prefeitura municipal de Sorocaba que gastou parte do orçamento com 87 
remédios ditos preventivos,  visto que a prevenção com remédios  não são 88 
reconhecidos mundialmente pelo OMS e muito menos pela Anvisa.  89 

Sr. Djalma Ribeiro Jr. SAADE. 1. Informou que, como parte do processo de 90 
trabalho na perspectiva de inclusão digital, em parceria da ProACE com a ProPG, 91 
foi lançado edital para concessão de chips com acesso a internet para estudantes 92 
da pós-graduação; para alunos da graduação o edital havia sido lançado no mês 93 
de fevereiro. 2. Informou sobre o  grupo de trabalho instituído no âmbito do 94 
CoACE,  para estudos e perspectivas de propostas e monitoramento de ações e 95 
estratégias voltadas para assistência estudantil no contexto da pandemia, sendo 96 
que  uma das ações aprovadas no CoACE diz respeito a realização de  um 97 
levantamento quantitativo de estudantes que não estavam recebendo nenhum 98 
tipo de auxilio e que estavam com algumas necessidades, como moradia, 99 
alimentação, inclusão digital e equipamento para poder acompanhar o ENPE, 100 
Ensino Não Presencial Emergencial. Informou que o levantamento seria realizado 101 
por meio de um formulário, para o qual solicitou divulgação do link de acesso, 102 
disponibilizado no chat da reunião. 103 
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Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, Vice-Reitora, Presidente do Comitê 104 
Gestor da Pandemia. Registrou as seguintes ações no âmbito do CGP: 1. Sobre o 105 
ofício recebido da SESu informando  possíveis recursos para ações no combate à 106 
COVID-19, com valor aproximado de R$ 3 milhões,  mas com prazo de 24 horas 107 
para devolutiva do documento; assim, com intermédio dos diretores de centro foi 108 
possível obter informações e montar proposta para apoio a prevenção, 109 
diagnóstico e tratamento  para os 4 campi da UFSCar.  Registrou agradecimento 110 
aos envolvidos na  obtenção de informações rápidas que possibilitou o envio da 111 
proposta.  2. Que enquanto Presidente do CGP tem participado a convite,  de 112 
reuniões da comissão municipal de São Carlos, concernentes à questões da 113 
COVID 19,  e também de reunião com a frente parlamentar da pandemia no dia 114 
13/03 em que a Unimed e Santa Casa anunciaram a  situação de colapso que se 115 
avizinhava. Na ocasião O Prof. Fábio Neves, HU, e o Prof. Dr. Bernardino Couto 116 
apresentaram propostas para o enfrentamento à pandemia, com a UFSCar se 117 
colocando à disposição do município, além dos esforços para que alunos do 118 
último ano pudessem  contribuir face a falta de pessoal da área de saúde, e 119 
capacitações realizadas por profissionais do HU aos profissionais médicos das 120 
Unidades Básicas de Saúde, UBS,  para  atuação em casos de paradas 121 
cardiorrespiratórias e acesso às vias aéreas superiores. Agradeceu os 122 
profissionais do HU que estavam participando na tentativa de ajudar o município 123 
nessa parceria.  Registrou agradecimentos ao NEVS que muito tem se dedicado 124 
aos trabalhos com finalização de todos os formulários;  informou que  o CGP 125 
havia finalizado a página  na internet ‘Vencendo a Covid 19’. Registrou convite 126 
aos profissionais especializados para  contribuir na avaliação das atividades 127 
presenciais e de segurança para a condição sanitária da instituição.  128 
Profa. Dra. Ana Cristina J. da Cruz, Diretora do CECH. Tendo em vista que o 129 
governo federal havia conseguido na justiça do direito de celebrar o 31 de março, 130 
ou seja, a data em que foi instituído o  Golpe Militar no Brasil, e considerando 131 
que não há nada o que celebrar,  sugeriu emissão de moção do colegiado em 132 
repúdio ao ato  133 

Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo, Diretor do CCET. Registrou 134 
agradecimentos aos docentes do CCET e também a ProAd pela ação na oferta de 135 
cilindros de oxigênio face a demanda de algumas empresas, devido escassez de 136 
oxigênio por todo o País. Nessa ação rapidamente foram reunidos na UFSCar 87 137 
cilindros os quais foram entregues a empresa  White Martins. A Presidência 138 
também registrou agradecimentos a todos que contribuíram com a ação, cuja  139 
mobilização iniciou a partir do Departamento de Química e rapidamente se 140 
espalhou para todos os departamentos que possuem esses cilindros. 141 

2. ORDEM DO DIA 142 
Inclusão em pauta. Foi aprovada a inclusão da proposta de Moção de repúdio à 143 
celebração do dia 31 de março. Assim, a Presidência solicitou à  Assessoria de 144 
Comunicação da Reitoria elaborar texto para apreciação do plenário.  145 

2.1. Apreciação da proposta de concessão do título ‘Doutor Honoris Causa’ ao 146 
Escritor Raduan Nassar. Proc. nº 23112.004216/2017-39. 147 

Inicialmente a Presidência comentou sentir-se honrada em  presidir a 148 
reunião de apreciação da proposta de concessão do título honorífico ao escritor 149 
Raduan Nassar, como reconhecimento e homenagem à trajetória do escritor  e 150 
pelo seu compromisso com a educação pública e transformação do País. 151 
Informou que a proposta havia sido discutida e aprovada por unanimidade  em 152 
reunião ordinária do Conselho do  Centro de Educação e Ciências Humanas, 153 
CECH, em  08/11/2017 e   encaminhada  para apreciação deste colegiado em 154 
27/11/2017. Lamentou o fato desta proposta tão importante para a instituição 155 
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não ter sido pautada para apreciação; embora não ter sido a promotora desse 156 
‘engavetamento’, como atual reitora registrou pedidos de desculpas ao CECH pelo 157 
ocorrido.  A Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Diretora do CECH à época, 158 
registrou sua felicidade e emoção pela apreciação da proposta  tão merecida, 159 
após todo o tempo decorrido da proposição inicial, ocasião em que foi  instituída 160 
uma comissão para proposição do título, composta pelas docentes do 161 
Departamento de Letras, Profas. Dras.  Maria Sílvia Cintra Martins e Tânia 162 
Pellegrini,  e pelo Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar, do Departamento de Filosofia,  os 163 
quais estavam  presentes nesta sessão, além do Sr. Messias Barbosa, assessor 164 
do Sr. Raduan Nassar.  Na sequência foram registadas as manifestações dos 165 
integrantes da comissão bem como de vários conselheiros, com  destaques a 166 
excepcionalidade do homenageado, que em resumo fizeram menção:  a  trajetória  167 
literária por  sua qualidade excepcional como escritor, atuando em favor das 168 
Letras e da Cultura; à  obra de Raduan Nassar de poucos volumes, mas gigante, 169 
impactante, considerada clássica,  que permitem encontrar ressonâncias com o 170 
presente por falar da história do Brasil, do seu povo e do conflito entre as 171 
diferentes populações brasileiras, sempre centrado no núcleo familiar; a sua 172 
distinção como intelectual  combativo no sentido da construção de uma 173 
sociedade mais humana e democrática; ao intelectual verdadeiramente 174 
humanista, revolucionário e militante; ao seu elevado espírito público com 175 
participação na história da UFSCar a partir da doação em 2012, da Fazenda 176 
Lagoa do Sino, atual Campus Lagoa do Sino da UFSCar, gesto  raro na sociedade  177 
marcada pela proeminência do privado e pela enorme desigualdade de riqueza;  178 
ao seu combativo engajamento público e político que jamais deixou de se 179 
manifestar diante de injustiças e desigualdades sociais, inspirando  as pessoas 180 
na busca pela  construção de uma sociedade com solidariedade e sem 181 
preconceitos. Foi também registrado parabenizações ao CECH pela iniciativa na 182 
proposição de concessão do título; agradecimentos ao escritor pela doação da 183 
fazenda para transformação em campus universitário,  além de leitura de trechos 184 
de sua obra.  Concluída as  manifestações  marcadas pela emoção e qualificada 185 
pelos conselheiros como histórico, a Presidência encaminhou para votação 186 
secreta, conforme Regimento Geral da UFSCar, solicitando à secretaria do 187 
colegiado proceder envio por e-mail aos membros votantes na reunião, do link no 188 
google forms, onde cada conselheiro/conselheira apto a votar pudesse registrar 189 
seu voto, sem identificação do votante, em cumprimento a norma  regimental.  190 
Foi enviado e-mail a 56 membros para registro de voto, com retorno de 52 votos, 191 
sendo 48 votos favoráveis à concessão do título honorífico, 03 abstenções e 01 192 
voto contrário. Diante da apuração da votação, foi aprovada a  concessão do 193 
título de Doutor Honoris Causa ao escritor Raduan Nassar, com outorga do título 194 
a ser  efetivada em sessão solene deste Conselho, em data a ser estabelecida. A 195 
deliberação foi exarada em Resolução do colegiado, sob nº 40. A Presidência 196 
reiterou sua satisfação em presidir esta sessão e também  orgulho nesta 197 
homenagem que é feita ao escritor Raduan e também à universidade. 198 

O Prof. Dr. Amarilio Ferreira Jr. registrou  regaste à demanda da 199 
ADUFSCar, protocolada há muito tempo atrás, para concessão de título 200 
honorífico  ao geógrafo Milton Almeida dos Santos, mas que não chegou a ser 201 
apreciado, portanto, registrou a possibilidade de homenagem póstuma;  a 202 
Presidência solicitou que a demanda fosse formalizada para posterior avaliação.  203 

Na sequência, conforme  solicitado pelo conselheiro Gabriel M. F. da Silva 204 
e anuência do plenário, foi antecipada a discussão do item 2.7, seguida da 205 
apreciação da proposta de moção, a seguir especificado. 206 

2.7. Apreciação da Carta ao ConsUni encaminhada por estudantes da Moradia, 207 
solicitando restrição de entrada no Campus São Carlos da UFSCar.  208 
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Em rápida introdução ao assunto, a Presidência informou que além da 209 
motivação da carta encaminhada ao colegiado por estudantes da Moradia 210 
Estudantil, campus São Carlos, solicitando restrição de entrada, havia outros 211 
elementos a serem considerados, que também  haviam sido demandados à  212 
gestão superior, no mesmo sentido de tomada de medidas para diminuir a 213 
circulação nos campi. Aberto para manifestações, foi registrada  ampla discussão 214 
relacionada ao avanço da pandemia ocasionada pela COVID-19 em todo o País e 215 
particularmente nas regiões onde estão instalados os campi da  UFSCar. 216 
Concluída as  manifestações, o plenário deliberou por unanimidade aprovar a 217 
restrição de acesso aos campi da UFSCar, a partir de uma única portaria, 218 
devendo o campus São Carlos  utilizar a Portaria Sul. A partir do dia 29/03 o 219 
acesso aos campi estaria autorizado apenas para membros da comunidade da 220 
UFSCar (docentes, técnicos administrativos, estudantes e prestadores de serviço) 221 
entre 6:00 e 20:00, a partir de identificação. Após as 20:00 e aos finais de 222 
semana com  acesso liberado apenas para pessoas autorizadas a partir de 223 
levantamento realizado junto aos diretores de centro e chefes de departamentos 224 
acadêmicos e administrativos, bem como a ProACE, em função dos estudantes 225 
que residem na moradia do campus São Carlos. Deliberou também pela 226 
realização de campanhas sobre uso de máscaras de forma adequada nas 227 
dependências da UFSCar, e de campanha de comunicação massiva em todos os 228 
municípios em que a UFSCar mantém suas atividades, informando a 229 
comunidade das medidas adotadas e da necessidade de que medidas eficazes de 230 
controle da pandemia sejam tomadas pelo poder público. Deliberação lavrada na 231 
Resolução ConsUni nº 41. 232 

2.12. Moção de repúdio à celebração da Ditadura Militar no Brasil. 233 
Após leitura e apreciação da proposta elaborada pela Assessoria de 234 

Comunicação da Reitoria, em regime de votação, foi aprovada com uma 235 
abstenção,  a Moção de Repúdio à celebração da Ditadura Militar no Brasil, com 236 
o título ‘Ditadura Nunca Mais’. O Prof. Dr. Amarílio Ferreira Jr. registrou  237 
parabenizações à assessoria de comunicação  pela excelente redação. 238 

Ficou acordado segunda sessão desta reunião para o dia 01/04, para 239 
análise dos demais assuntos constantes da ordem do dia.  Por volta de 13 horas, 240 
a  Presidência agradeceu a presença e colaboração dos presentes, declarando 241 
encerada a presente sessão, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 242 
qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que assino juntamente com os 243 
demais membros presentes. 244 

Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira    Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis   Sra. Edna H. Augusto 245 

Prof. Dr. Daniel R. Leiva         Prof.Dr. Rodrigo C. Martins          Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza 246 

Profa.Dra. Ducinei Garcia           Sr. Djalma Ribeiro Jr.       Profa.Dra. Jeanne Liliane M. Michel  247 

Prof.Dr. Luiz F.de O.e Paulillo    Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão   Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara  248 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz      Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl     Prof.Dr.André C.A. dos Santos 249 

Prof.Dr Rodrigo V. RodriguesProfa.Dra. Giulianna R. Carmassi  Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro 250 

Profa.Dra. Flávia B.de M.Hirata-Vale  Prof.Dr. Edivaldo L.dos Santos  Prof.Dr. Marcelo de A.Ferreira 251 

Profa. Dra. Diléia A. Martins      Prof. Dr. Márcio L. L. Viola      Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura  252 

Prof. Dr. Pedro M. Galetti Júnior      Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto        Profa.Dra. Helka F. B. Ozelo    253 

Prof.Dr. Edemar Benedetti Filho   Profa. Dra. Rita de Cássia Lana  Profa.Dra. Larissa E.D.de Araújo 254 
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Prof. Dr. Fábio Grigoletto   Prof. Dr. Roberto Antonio Martins   Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento 255 

Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra        Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo        Prof. Dr. Antonio A. Soares    256 

Profa. Dra. Ignez Caracelli      Prof. Dr. José Eduardo M. Baioni     Profa.Dra. Karina G. de Assis 257 

Profa.Dra.Paula R.M. da S.Serrão      Profa. Dra. Nataly C. Lopes      Prof. Dr. Fernando C. Vicentini  258 

Prof. Dr. Marcos de O. Soares      Prof. Dr. Fillipe Vieira Rocha         Prof,Dr. Vanderlei S. Bagnato 259 

TA´s Vânia Helena Gonçalves            Arlei Olavo Evaristo            Fernando M. Fabbri Petrilli     260 

Ailton Bueno Scorsoline          Ueslei da Conceição Lopes            Catarina Amorim Oliveira  261 

Pós-Grad. Paulo Fernando Silva    Grads. Gustavo Garcia da Costa    Gabriel M. Fernandes da Silva 262 

Raul Wallace A. Carvalho      Mariana F. C. Magnani       Janneth Harsany     Giovanni M. Carriello 263 

Também registraram presença: Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida, Prof. Dr. Luiz Eduardo 264 

Moschini,  Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Sr. Antonio Roberto de Carvalho, Prof. Dr. 265 

Guillermo A. Lobos Villagra, Prof. Dr Emerson M. Arruda, Profa. Dra. Mônica F.B.M Thiersch, Prof. 266 

Dr. Henrique Carmona Duval     Profa.Dra. Priscila M. Medeiros,  Prof. Dr. Fernando Periotto, Sr. 267 

José Nelson Martins Diniz. 268 


