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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

2ª Sessão, realizada em 03/02/2021
Aos três dias do  mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, o Conselho Universitário da

Universidade Federal de São Carlos, previamente convocado por meio do Of. 44/2021/ConsUni-FUFSCar, de  01/02/2021, reuniu-se
virtualmente, por meio da ferramenta Google Meet, com acesso pelo link https://meet.google.com/pma-xduc-qgo, para deliberação da
proposta relativa ao Plano de enfrentamento da pandemia - "Vencendo a COVID-19", apresentada  ao colegiado, com  discussão
iniciada em 29/01 pp. Verificada a instalação do quórum necessário para a reunião, a Sra. Presidente, Profa. Dra. Ana Beatriz de
Oliveira, congratulou-se e agradeceu a presença de todos representantes do colegiado e convidados que encontravam-se conectados,
solicitando aos presentes fazer  falas pausadas para facilitar o trabalho  dos intérpretes de libras, aos quais registrou agradecimento
pela participação, para transmissão desta sessão no canal da reitoria via facebook e youtube.  Inicialmente, a Presidência registrou
informe relativo aos problemas com a conexão da internet. Comunicou que por volta das 11 horas do dia anterior, foi verificada a
perda de conexão com a internet, e desde então o Secretário Geral da SIn têm relatado muitas dificuldades em receber informações da
operadora Vivo, visto uma queda sistemática em várias regiões do país pela mesma operadora; o contato também estava sendo
realizado com a RNP desde o primeiro momento mas também sem muitas informações.  Informou que esta sessão e o contato por
email somente foi possível  pelo fato da migração dos sistemas para a nuvem da  UFSCar já ter iniciado e mesmo com a queda do link
foi possível ter acesso  aos dados; não foi possível finalizar a migração de todos os sistemas, o que deve acontecer em breve; o acesso
no momento somente a e-mails e alguns sistemas, mas outros somente do campus São Carlos por conta do provedor da internet.  
Informou ainda, que  devido ao fim do contrato com a Vivo, a UFSCar estava mudado para a Algaz, empresa que possui tecnologia
mais recente e que provavelmente fornecerá mais estabilidade no fornecimento do sinal e menos problemas dessa natureza. O Prof. Dr.
Amarilio Ferreira Jr., ADUFSCar, informou sobre a campanha desencadeada no âmbito do sindicato, de qualidade de vida do trabalho
docente da UFSCar nos 4 campi e do IFSP, onde o sindicado tem representação e filiados. O trabalho será desenvolvido com um grupo
de QVP no serviço público da Universidade de Brasilia, UnB; informou que os questionários seriam distribuídos para docentes ativos
e aposentados, visto que muitos aposentados continuam desenvolvendo atividades de ensino e pesquisa.  Disse que a  preocupação de
que o ano de 2020  foi muito desgastante do ponto de vista de saúde física e mental dos docentes e, que provavelmente  em 2021 as
atividades de ensino também aconteceriam de forma não presencial, e que ao final desses dois semestres a saúde física e mental
poderia estar muito ruim para o conjunto dos docentes visto a mistura de vida doméstica e vida profissional. Portanto, a realização de
um diagnóstico de como estão se dando as condições de vida e de trabalho dos docentes, com apresentação de resultado dessa
pesquisa empírica e com as análises qualitativas, fazer proposições tanto no âmbito do próprio sindicato para os seus associados, bem
como o encaminhamento de demandas para a reitoria e também no plano federal para reivindicação  das demandas diagnosticadas
nesse processo. Assim, conclamou todos os afiliados da ADUFSCar a preencherem o questionário,  instrumento muito importante para
diagnosticar a realidade concreta do ponto de vista do trabalho docente que todos estão submetidos.  Iniciando o ponto específico da
pauta, a Presidência  lembrou da tarefa de deliberar sobre a proposta relativa ao plano de enfrentamento da pandemia, descrevendo os
pontos pendentes na sessão anterior do colegiado, ocorrida em 29/01, cujos acréscimos, já de consenso do plenário, foram inseridos na
proposta preliminar e enviada aos membros para apreciação. Esclareceu que a presente proposta além de ser pró-ativa em relação a
pandemia, também visa reconhecer e  institucionalizar  todo o trabalho que o Prof. Bernardino A. G. Couto estava realizando
praticamente de forma isolada. Após relembrar os adendos à proposta realizada na sessão anterior, foram registrados novos
esclarecimentos e debates com relação a  proposta. A cons. Vânia H. Gonçalves registrou a impossibilidade de realizar assembléia da
categoria dos servidores TA´s, conforme solicitado na sessão anterior,  devido a falta de conexão com a internet, mas que a mesma
seria realizada naquela tarde e as deliberações seriam enviadas tanto para a reitoria quanto para o comitê gestor, mas que naquele
momento  estava trazendo a proposta já respaldada por outras assembléias em que a categoria já havia discutido a questão da Covid,
um deles já contemplado pela mesa quanto ao respaldo ao protagonismo do Prof. Bernardino; bem como os quesitos já apontados
como adendos na sessão anterior relativos ao caráter executivo do Comitê Gestor, com ConsUni sendo  a instância de deliberação para
questões de maior complexidade.  Ao final das discussões e esclarecimentos prestados pelas Profas. Dras. Ana Beatriz e Maria de
Jesus, foi aprovada consensualmente a proposta contendo o plano de enfrentamento da pandemia “Vencendo a Covid-19”, constante
do anexo ao  Ato Administrativo do ConsUni nº 118, registrados no SEI sob nºs 0328649 e 0366066, respectivamente. Foi aprovada
também a composição do Comitê Gestor da Pandemia, CGP, exarado no Ato Administrativo do ConsUni nº119, com os seguintes
integrantes: Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, Presidente;  Prof. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto (DMed/CCBS),
Coordenador Técnico; Diretores de Centro : Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo (CCET), Profa. Dra. Maria da Graça Gama
Melão (CCBS),  Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal da Cruz (CECH),  Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara (CCA),  Profa. Dra. Ana Lúcia
Brandl (CCTS), Prof. Dr. André Cordeiro Alves dos Santos (CCHB),  Prof. Dr. Rodrigo Vilela Rodrigues (CCGT),  Profa. Dra.
Giulianna Rondineli Carmassi(CCN);  Representantes indicados pelo ConsUni: Profa. Dra. Paula Regina da Silva Mendes Serrão
(efetiva), Profa. Dra. Fernanda dos S. Castelano Rodrigues (suplente); TA´s: Ueslei da Conceição Lopes (efetivo), Catarina Amorim
Oliveira (suplente); Discentes da Graduação: Janneth Harsany (efetiva), Jonathan Braian Dias Vaz (suplente);  Discentes da Pós-
Graduação: Paulo Fernando Silva (efetivo), Guilherme Dionir Back (suplente); Representante da SAADE: Profa. Dra. Natália Rejane
Salim (efetiva), Sandro Luiz M. Francischini (suplente).  Foi registrado pelo Prof. Amarilio Ferreira Jr.  a intenção de que a
ADUFSCar, a convite do Comitê Gestor da Pandemia, pudesse  participar das reuniões do CGP, com direito a voz.   Antes de encerrar
a sessão, em homenagem aos  milhões de infectados e milhares de mortos pela Covid-19, incluindo o falecimento nesta data, do Prof.
 Darlei Lázaro Baldi,  docente aposentado do Departamento de Terapia Ocupacional, também vítima da Covid, além da perda de
outros colegas e de familiares de membros da comunidade universitária, vítimas da pandemia ou não, foi observado um minuto de
silêncio.  Ao final, a Presidência procedeu novo informe quanto a conexão da internet, dizendo que a operadora Vivo havia fechado o
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chamado sem resolução do problema mas que a RNP em Brasília havia reaberto o chamado e que estava em contato com a gerência da
Vivo; paralelamente na UFSCar  estava em  verificação a viabilidade operacional e tratativas  para negociar  com provedor local para
um socorro emergencial; assim,  tão breve houvesse novas notícias, as mesmas seriam compartilhadas.   Às 11:00 hs, nada mais
havendo a tratar, a Presidência agradecendo a presença e colaboração dos senhores(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarou
encerrada a reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que assino juntamente
com os demais membros presentes.
Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira     Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis       Prof. Dr. Daniel R. Leiva      Prof.Dr. Rodrigo C.
Martins 
Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza          Profa.Dra. Ducinei Garcia         Sr. Djalma Ribeiro Jr.       Profa.Dra. Jeanne Liliane M. Michel 
Prof.Dr. Luiz F. de O. e Paulillo        Profa.Dra. Isabela A.de O.Lussi       Profa. Dra. Adriana C. Sais     Profa.Dra. Ana Cristina J.da
Cruz   
Profa.Dra. Marystela Ferreira     Prof.Dr.André C. A. dos Santos    Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues     Prof.Dr. Henrique Carmona
Duval 
Prof.Dr. Edivaldo L. dos Santos   Profa.Dra. Diléia A.Martins       Profa.Dra. Fernanda dos S.C. Rodrigues     Prof. Dr. Pedro M.
Galetti Júnior  
Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto       Prof.Dr. Edemar Benedetti Filho      Profa. Dra. Rita de Cássia Lana        Prof. Dr. Marcos G. Lhano
Prof. Dr. Roberto Antonio Martins      Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra      Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo        Profa.Dra. Karina G. de
Assis    
Profa.Dra.Paula R.M. da Silva Serrão   Profa. Dra. Meliza Goi Roscani        Prof. Rafael Luis Luporini       TA´s Vânia Helena
Gonçalves
Arlei Olavo Evaristo    Fernando M. Fabbri Petrilli      Ueslei da Conceição Lopes    Catarina Amorim Oliveira    Cássio B. Teixeira
Martingo
Pós-Grad. Paulo Fernando Silva       Guilherme Dionir Back          Grads. Gustavo Garcia da Costa         Gabriel M. Fernandes da
Silva 
Raul Wallce A. Carvalho        Fernanda Yuri Yuamoto          Mariana Freitas C. Magnani          Giovanni Miraveti Carriello
Também registraram  presença: Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Prof. Dra. Fábio Gonçalves Pinto,  Sra. Gisele A. Z.
Castaleni, Prof. Dr. Guillermo A. Lobos Villagra,  Profa. Dra. Simone Teresinha Protti-Zanatta, Prof. Dr. Márcio Peron F. de Godoy.
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