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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 27/01/2021
Aos vinte e sete dias do  mês de janeiro 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. 42/2021/ConsUni-FUFSCar, de  25/01/2021, reuniu-se
virtualmente, por meio da ferramenta Google Meet, com acesso pelo link https://meet.google.com/tex-vnqp-iok, com pauta específica
visando encaminhamentos referentes à não nomeação do Reitor eleito pela comunidade universitária, Prof. Dr. Adilson Jesus A. de
Oliveira. A Sra. Presidente, Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Reitora empossada,  após congratular-se e agradecer a presença de
todos os conselheiros,  conselheiras. convidados  e ao Prof. Dr. Adilson Jesus A. de Oliveira, que encontravam-se conectados,
procedeu breve fala com resgate histórico para registrar o momento vivenciado na UFSCar.  Lembrou que na década de 1980 o Prof.
Dr. William Saad Hossne foi eleito reitor desta Universidade, mas não foi nomeado e empossado, o que inspirou a adoção do
procedimento de compor a lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação apenas com nomes da equipe eleita pela comunidade
universitária. Nesse momento a história se repete com Prof. Adilson, reitor eleito mas também não nomeado e não empossado.
Registrou ter muito orgulho da comunidade da UFSCar por aprender com sua  história e ter construído um processo eleitoral que
protegeu a UFSCar de  uma possível intervenção tanto externa quanto interna;   e esse processo de reconhecimento de sua história e de
proteção do processo eleitoral  que permitiu estar como equipe eleita pela comunidade da UFSCar pela significativa maioria nas três
categorias que compõe a comunidade universitária, conduzindo a reunião deste  Conselho Universitário que certamente  será histórica.
Comentou que esta reunião também marca a retomada dos processos democráticos que se iniciam nesta data e que serão certamente
fortalecidos pelo projeto que foi eleito pela comunidade da UFSCar.   Na sequência a Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, Vice-
Reitora, agradecendo toda a comunidade da UFSCar, comentou ser esta uma reunião histórica, mas que certamente ‘não gostaríamos
de estar escrevendo, mas também não nos furtamos a enfrentar’, pois este é o espírito desta universidade que prima pela luta
democrática, por defender o que a maioria decide, ou seja,  luta para que suas ações sejam respaldadas pelo desejo da maioria, e na
escolha de seu reitor não será diferente.  Disse que a universidade  precisa continuar, visto sua  função social, e que  neste momento de
crise,  de luta, de dor, de perdas vivenciadas, em especial  no Brasil, será preciso  enquanto comunidade,  responder à necessidade
social; que  a UFSCar  sempre foi uma instituição com compromisso social, de estar onde a sociedade precisa, e assim ‘nós não vamos
nos furtar e nem vamos ficar imóveis e aceitar  prontamente algo que  fere os direitos democráticos;  estamos aqui para nos
apresentar  com discussão aberta dentro desse conselho que representa toda a instituição’ ; e que portanto, é o órgão  máximo  que
decide os caminhos institucionais e suas políticas e que irá decidir os caminhos da universidade. Comentou que os reitores estão a
serviço da comunidade em especial, e este conselho como órgão máximo  da instituição  não podería ser retirado dessa luta. Registrou
agradecimentos à Profa. Dra. Ana Beatriz  por aceitar o  desafio, pela dificuldade  em se colocar nessa posição em nome do projeto
eleito,  em nome da instituição. Dirigindo-se ao Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira, registrou lamentar o ocorrido e que a intenção era
comunicar  a comunidade sobre todos os acontecimentos  e juntos construir uma pauta que pudesse  marcar a defesa da autonomia
simbolizada na defesa da posse do reitor eleito, simbolizada pela maioria. Registrou o compromisso de estar junto com esta instituição
que sempre teve um compromisso político e social, nessa pauta política e social; e assim seguir neste ConsUni triste, mas
historicamente necessário.   A seguir foi iniciada a pauta específica: 1. Expediente. 1.1. Posse aos novos membros: a Sra. Presidente
registrou as boas vindas aos novos representantes junto ao Conselho Universitário: como representantes efetivos do corpo discente da
pós-graduação: Paulo Fernando Silva, Guilherme Dionir Back, Rodrigo Antonio Coxe Garcia, Douglas Menegol Folletto, Gerson
Marcelo Camargo;  representantes efetivos do corpo discente da graduação: Gustavo Garcia da Costa, Gabriel Moutinho Fernandes da
Silva, Raul Wallace Amorim Carvalho,  Fernanda Yuri Yuamoto, Mariana Freitas Campos Magnani, Janneth Harsany; representantes
suplentes do corpo discente da graduação: Giovanni Miraveti Carriello, Gabriel Fávero Martinez, Jonathan Braian Dias Vaz e 
Douglas Batalha. Prof. Dr. Márcio Peron Franco de Godoy, representante suplente do Conselho de Assuntos Comunitários e
Estudantis; Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto e  Profa. Dra. Fabiana Luci de Oliveira, efetivo e suplente respectivamente, representando o
Conselho do Centro de Educação e Ciências Humanas;  Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal da Cruz, Diretora do Centro de Educação e
Ciências Humanas;  Profa. Dra. Larissa Elaine Dantas de Araújo, representante suplente do Conselho do Centro de Ciências em
Gestão e Tecnologia; Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, Vice-Reitora; Prof. Dr. Celeste José Zanon, Pró-Reitor de
Administração; Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva, Pró-Reitor de Graduação; Prof. Dr.  Rodrigo Constante Martins, Pró-Reitor de Pós-
Graduação; Prof. Dr. Ernesto Chaves Pereira de Souza, Pró-Reitor de Pesquisa; Profa. Dra. Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão;
Sr. D jalma Ribeiro Júnior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis;  Profa. Dra. Jeanne Liliane Marlene Michel, Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas;  Prof. Dr. Pedro Manoel Galetti Junior, representante efetivo do Conselho do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde.  1.2. Comunicações da Presidência: a) Procedeu breve apresentação da equipe de gestão, inicialmente
informando que ao se colocar à disposição para assumir a posição de reitora, decidiu manter a equipe administrativa construída pelo
Reitor eleito e pela Vice-Reitora e informou a nomeação, na Pró-Reitoria de Extensão, da Profa. Dra. Ducinei Garcia, em substituição
a  Reitora, antes indicada ao cargo, com o Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto na pró-reitoria adjunta.  b) Reunião com Andifes. 
Informou que aproveitando a ida à Brasília  para posse ao cargo de reitora, foi solicitado reunião na Andifes, que contou  com a
presença de outros dois reitores que também haviam tomado posse na mesma data (20/01/2021), Prof. Dr. Danilo Giroldo, reitor da
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, primeiro da lista tríplice, e da Profa. Dra. Isabela Fernandes Andrade, reitora
da Universidade Federal de Pelotas, UFPel, segunda da lista. Essa reunião teve como objetivo  entender o posicionamento da Andifes
frente a não nomeação dos primeiros nomes das listas tríplices e o que  poderia ser feito para além do que tinha acontecido. Em
resumo, o Presidente da Andifes, Prof. Edwar Madureira, comentou que a Andifes estava como ‘amigos da corte’ em dois processos 
que encontravam-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal, STF;  um protocolado pela Partido Verde que estava no plenário virtual,
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e naquele momento encontrava-se no plenário de debates do STF, com previsão de pauta para o final do mês de junho próximo. O
outro processo também encontrava-se no plenário virtual e continha  liminar do Ministro Luiz Edson Fachin, com previsão de votação
até o próximo dia 05/02, caso não houvesse  solicitação de vistas ao processo. A Andifes ainda discutiria a intensificação de sua
atuação nesses processos por meio de um escritório especializado de advocacia; e assim, todos estavam acompanhando com muita
atenção tais desdobramentos.  c) Em breve  reunião na SESu/MEC foi possível verificar a  composição técnicada secretaria, iderada
por  Wagner Vilas Boas, servidor de carreira do governo.  Foi possível entender que a SESu não tem influência nenhuma na nomeação
dos reitores, portanto, todos  acompanhando os movimentos da Andifes.  1.3. Comunicações dos Membros. Prof. Dr. Luiz Fernando de
O. e Paulillo, Diretor do CCET. Comunicou sobre a realização da II Jornada Alunos no ENPE do CCET/UFSCar, no dia 01/02/2021,
com o objetivo de ajudar os alunos na  realização  de suas inscrições e também em variadas reflexões em relação ao ensino não-
presencial, seus desafios, complexidades e  ferramentas desenvolvidas para este tipo de ensino. Apresentou a programação completa
do evento, com transmissão nas redes sociais do CCET – facebook e youtube.  2. Encaminhamentos referentes à não nomeação do
Reitor eleito.  Inicialmente, a Presidência  pactuou de forma que todos pudessem se organizar para que as manifestações dos membros
não excedesse  o tempo de três minutos.  Assim, passou a palavra ao reitor eleito, Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira, que inicialmente
registrou o  prazer em estar participando da reunião do colegiado, mas que infelizmente gostaria de estar em  uma outra posição,  a
posição para a qual  a comunidade da UFSCar fez a escolha de uma forma ampla, com apoio de 67% dos votos considerando o
coeficiente paritário,  ganhando em todas as categorias em mais de 50%, e principalmente de uma forma que ocorreu desde a vitória na
eleição até o colégio eleitoral, apoio este que cresceu após a eleição face a luta pelo respeito à vontade da comunidade da UFSCar, e
que de certa forma esse desejo estava sendo cumprido naquele momento tendo a equipe eleita assumindo a reitoria, mas que 
infelizmente não com o reitor indicado pela comunidade. Assim,  o Prof. Adilson compartilhou com o plenário, o histórico do
processo após realização da pesquisa eleitoral, iniciando com a elaboração das listas tríplices aos cargos de reitor e vice-reitor da
UFSCar, judicialização promovida no âmbito interno à Universidade até a nomeação da reitora na madrugada do dia 15/01/2021, a
seguir descritos em tópicos, a saber: 1. Reunião do Colégío Eleitoral para elaboração das listas tríplices aos cargos de reitor e vice-
reitor da UFSCar em 18/08/2020; naquele momento havia um óbice jurídico detectado pelo Procurador Federal da UFSCar, Dr.
Marcelo A. A. Rodrigues, quanto ao tempo para inscrições para que qualquer pessoa pudesse participar da eleição do colégio eleitoral,
de forma a proteger aquele processo;  mas que naquele momento o parecer do Procurador não foi observado  e a reunião do colégio
eleitoral aconteceu com elaboração das respectivas listas tríplices e encaminhamento ao MEC. 2. No final de setembro a universidade
foi notificada de um processo judicial impetrado pelo candidato que perdeu a eleição, cuja ação judicial apresentava dois aspectos: - a
inclusão de seu nome (candidato que perdeu a eleição) como membro da lista tríplice a ser enviada ao MEC e o ponto de não ter dado
prazo para inscrições como levantado anteriormente pelo Procurador. 3. No final do mês de outubro,  em  liminar da justiça federal de
São Carlos negou o primeiro ponto quanto a inclusão do nome do candidato que perdeu a eleição na lista tríplice, mas concordando
com a questão relacionada ao fato de  prazo para eleição. Essa liminar  suspendeu a nomeação do reitor, repercutindo imediatamente
no MEC, levando a uma série de desdobramentos: tentativas do candidato eleito enquanto pessoa física;  dois pedidos de cassação de
liminar no Tribunal Regional de São Paulo, tendo os dois desembargadores negado a cassação de liminar, mantendo  justamente o fato
de prazo para inscrições no colégio eleitoral. 4. Com base nesse aspecto legal este colegiado suspendeu o colégio eleitoral anterior,
prevendo novo colégio eleitoral com prazo para inscrição de candidatos. Na ocasião o candidato que perdeu a eleição tentou
novamente suspender o colégio eleitoral, mas a justiça federal em São Carlos decidiu em primeira instância  pela manutenção do
colégio eleitoral. 5. O colégio eleitoral foi então  convocado para o dia 18/11/2020,  mas por falta de quórum a reunião foi suspensa,
com nova convocação para o dia  23/11/2020, ocasião em que foi de fato confirmado o resultado da lista tríplice que havia sido
elaborada em agosto, respeitando novamente a vontade da comunidade universitária. 6. Toda documentação relativa às novas listas
tríplices foram enviadas ao MEC, ocasião em que a UFSCar recebeu  questionamentos  em atraso, que apontava exatamente a questão
anterior quanto ao fato de não ter sido dado prazo de inscrição, porém a reitoria pró-tempore naquele  momento respondeu ao MEC
informando das novas listas e que tudo havia sido encaminhado nos conformes e assim não houve  mais nenhum óbice em relação às
listas tríplices. Registrou grande empenho do Procurador Federal, Dr. Marcelo, em todo o processo. 7. No final do mês de dezembro, a
informação de que o processo encontrava-se na Casa Civil e portanto, no  aguardo da nomeação; paralelamente, em contato com
outros reitores que estavam na mesma situação,  todos diziam que não conseguiam nenhum tipo de informação sobre andamento das
listas e nomeações,  apenas sabiam pela publicação do diário oficial. 8. Ainda no final de dezembro foram enviadas duas portarias – de
exoneração da atual Reitora Pró-Tempore e a de cessão dela para o município de São Carlos, tendo o vice-reitor pró-tempore, Prof.
Dr. Roberto Ferrari Jr. assumido a reitoria da UFSCar a partir do dia 01/01/2021, e  desde aquele momento informou ter tido intensas
conversas com o Prof. Ferrari, no qual ele teve o cuidado de sempre discutir com o reitor eleito qualquer decisão ou  ato que fosse
relevante, inclusive na participação de reuniões  junto a órgãos externos, portanto, registrou o cuidado do Prof. Ferrari ao longo do
período em que esteve no exercício da reitoria da UFSCar. A partir da nomeação de reitores, como o caso da UFPel, Profa. Isabela,
segunda indicada na lista tríplice, com processo elaborado exatamente ao da UFSCar (com os três indicados na lista pertencerem a
mesma equipe vencedora), deixou todos da equipe preocupados pela situação inédita pois todas as situações de nomeações de
segundos ou terceiros das listas  estavam vinculados a pessoas que não estavam na gestão. Na ocasião, em conversas com a Profa. Ana
Beatriz e Prof. Rodrigo Martins,  indicados na lista, e com a Vice-Reitora sobre  situação que poderia  acontecer com a UFSCar, disse
ter colocado sua posição do ponto de vista pessoal e também  do ponto de vista político, de  que caso  houvesse nomeação do segundo
ou terceiro da lista, que  não continuaria na gestão e nem em qualquer outro cargo da gestão superior justamente para não fazer
sombra e não  interferir na gestão da universidade que deveria continuar. Com a nomeação da Profa. Ana Beatriz no dia 15/01, foi
bastante difícil para todos da equipe, pois aparentemente estava  tudo correto, sem motivos para a indicação pelo MEC e
consequentemente pelo Presidente da República, porém isso já havia sido feito em outras 20 instituições, sendo a UFSCar a 21ª  a
sofrer esse ataque à  autonomia. Comentou sobre os amplos debates ocorridos quanto a competência do Presidente da República para 
nomeação dos demais integrantes da lista, resultando nas duas ações mencionadas inicialmente pela Profa. Ana Beatriz.
Complementou dizendo que, as  duas ações estão com o mesmo foco,  porém com diferentes pontos de vista, sendo que um questiona
a inconstitucionalidade e a outra questiona que a lei tem que respeitar de fato o preceito mais fundamental. ou seja,  a  autonomia
universitária, prescrita na  Constituição Federal. Comentou estar participando juntamente com os outros vinte reitores em
movimentações jurídicas e políticas na tentativa de reverter a situação; comentou ainda a  possibilidade de que a decisão do STF possa
ser retroativa, com cancelamento de todos os atos feitos anteriormente, mas sem avaliação até aquele  momento quanto ao
entendimento do STF.  Informou que muito se pensou sobre a melhor solução, e que não foi decisão fácil, depois de tanta luta e
trabalho, mas que sem dúvida o aceite da Profa. Ana Beatriz como reitora foi a melhor decisão, justamente para garantir o
funcionamento da universidade e sua institucionalidade; pois em caso de recusa, caberia ao MEC nomear  um novo reitor pró-tempore
para disparar um novo processo eleitoral, o que levaria alguns meses e certamente seria muito traumático  para a UFSCar.  Levantou
 como ponto positivo a equipe escolhida e empossada para colocar em prática o projeto debatido e escolhido pela comunidade, bem
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como o ato de nobreza da Profa. Ana Beatriz em manter a equipe que já havia sido escolhida e que estavam desde o início trabalhando
na construção do projeto. Registrou ainda, que estará  sempre à disposição da UFSCar e da Reitora para o que for necessário,
lembrando que a UFSCar sempre foi muito importante, transformou sua vida desde que iniciou sua graduação em 1987, passando pela
 formação de mestrado, doutorado e carreira de professor sempre  na UFSCar, porém não assumiria nenhum cargo para que justamente
a Profa. Ana Beatriz possa fazer  uma excelente gestão como reitora desta universidade. Disse ainda que talvez a  escolha do segundo
candidato da lista fosse para tentar bagunçar a universidade e criar uma instabilidade institucional, porém a UFSCar criou este
processo de escolher a equipe fazendo parte da lista justamente como uma ‘vacina’, contra algo que não levasse em conta a decisão da
universidade. Infelizmente essa vacina teve de ser acionada neste momento, para que um vírus mais poderoso  não entrasse nesta
instituição e a interrompesse,  levasse ao caos,  a uma disputa sem fim, e portanto,  a decisão tomada pela equipe certamente foi a mais
sábia. Finalizou agradecendo a oportunidade de se manifestar perante o conselho. A Profa. Ana Beatriz comentou ter recebido  com
muita surpresa sua indicação, mas  muito indignada;  que embora saber que isso poderia acontecer não havia uma questão clara e
aberta para não nomeação do Prof Adilson. Comentou que estava montando a equipe da ProEx, construindo toda a operacionalidade
do projeto que foi apresentado em termos teóricos e em termos práticos. Disse ter ficado muito assustada com a responsabilidade, mas
também se sentiu capaz de se colocar à disposição da UFSCar para representar o Prof. Adilson pelo tempo que for necessário; caso
 houver uma retroatividade da decisão no STF, retornando pelo primeiro colocado da lista, o acordo é de reestruturar a equipe como
 foi originalmente pensada, com Prof. Adilson assumindo a reitoria,  mas enquanto isso não acontece se colocou  à disposição, e
informou que conversava  com o Prof. Adilson quase que diariamente. Comentou estar segura de que juntamente com a equipe  faria
um bom trabalho para a universidade. Assim, afirmou seu compromisso com os princípios, diretrizes e ações registrados no projeto
escolhido  pela comunidade - excelência acadêmica, inclusão, democracia,  e destacou alguns eixos que deverão marcar sua gestão,
como o ambiente de  diálogo, de escuta, acolhimento, cuidado e  negociação, com todas as pessoas e grupos que compõem a
universidade, pois a gestão não se faz somente para um grupo; manifestou o compromisso de reestruturar os processos democráticos
que foram muito abalados nos últimos anos; além do   compromisso de fazer um trabalho integrado entre as pró-reitorias e outras
unidades de gestão de forma que a gestão possa avançar e superar obstáculos e o aprimoramento da gestão muticampi; ou seja, uma
gestão que cuide das pessoas especialmente neste momento  que todos estão vivenciando.  A Profa. Maria de Jesus, Vice-Reitora,
registrou agradecimentos ao Prof. Adilson, pelo compromisso  institucional,  por sua  beleza pessoal, pelo entendimento democrático;
pois a UFSCar com certeza perdeu  nesse momento um líder importante que estava se preparando para a reitoria nos últimos meses,
um líder que não é  egoísta, não é autoritário, não é autocentrado. Agradecimentos também à reitora empossada por  assumir este
papel; reforçou o compromisso perante o colegiado de luta contínua para que a autonomia da universidade não se perca em nome da
burocracia, de um governo que não pesa o  desejo não só das universidades mas do seu povo face ao  momento atual vivenciado de
total desprezo, bem como o momento de construção coletiva de luta, de estruturação interna social e política.  Inicialmente como
encaminhamento desse ponto de pauta, a Presidência propôs a elaboração de uma moção em defesa da autonomia universitária, por
entender ser um tipo de manifestação apropriada neste momento e também por considerar como mecanismo para manter a sociedade
civil  e acadêmica mobilizada em torno desse tema.  Aberto a manifestações, O Prof.Dr. Amarílio Ferreira Jr, Presidente da
ADUFSCar, deu ciência ao plenário da nota aprovada por unanimidade em assembléia da entidade, no dia 18/01/2021, contendo os
seguintes pontos: ‘1. apoiar a  aceitação pela Profa. Ana Beatriz de Oliveira  de sua nomeação para reitora da UFSCar como legítima
representante do projeto de gestão vencedor na comunidade e, 2. continuar lutando pela autonomia universitária, atuando em todos os
espaços disponíveis no sentido de garantir inclusive que a escolha de dirigentes se encerre no âmbito de cada instituição.”  Na
sequência foram registradas várias manifestações, as quais em resumo explicitavam:   apoio e  reconhecimento da legitimidade da
Reitora Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, integrante da equipe eleita; o marco da retomada dos processos democráticos na
Universidade;  cumprimentos ao reitor eleito e à reitora empossada pela decisão que não foi fácil para ambos os  lados; registro de luta
pela democracia e autonomia das  instituições federais; manifestação de conselheiros se dispondo a  contribuir com a gestão naquilo
que for necessário. Houve também manifestações relativas ao momento atual de enfrentamento a pandemia do Covid-19; ocasião em
que o plenário foi informado de nova reunião extraordinária do colegiado no dia 29/01, para apresentação e debate de um plano de
enfrentamento da pandemia na UFSCar.  Durante as manifestações,  o  discente Gabriel M. F. da Silva, expôs a pedido de alunos
portadores de surdez, para que houvesse interprete de libras nas reuniões do colegiado, para que estes pudessem acompanhar os temas
tratados nas reuniões.  Solicitou também discussão e manifestação deste conselho sobre a volta ao ensino público presencial; acordou-
se pautar este último na próxima reunião do colegiado. Ao final das manifestações e amplo debate sobre o tema,  a Presidência
apresentou proposta de moção ao plenário, a qual foi aprovada com uma abstenção, transcrita a seguir: “MOÇÃO de reconhecimento e
apoio à nova gestão da UFSCar e de mobilização permanente em defesa da autonomia universitária. O Conselho Universitário
(ConsUni) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), reunido extraordinariamente em 27 de janeiro de 2021 com pauta
única relativa à não nomeação do Reitor eleito da UFSCar, aprovou manifestar seu reconhecimento da absoluta necessidade do
aceite da nomeação e da posse da Reitora Ana Beatriz de Oliveira, para proteção da Instituição e de sua autonomia. Reconhece,
assim, a legitimidade da gestão que implementará o projeto eleito, e expressa todo o seu apoio à Reitora e à equipe eleita. O ConsUni
também expressa sua indignação, inconformismo, e o repúdio veemente ao desrespeito sofrido pela Universidade, que atinge o
preceito constitucional da autonomia universitária e, também, a própria democracia, ao desconsiderar a vontade da comunidade
universitária, reconhecida e reafirmada pelo Colégio Eleitoral, e sumariamente ignorada, sem motivação explícita e quaisquer
justificativas, pelo Governo Federal. O Conselho registra que seguirá permanentemente atento e mobilizado, junto às demais
instituições e entidades do Sistema Federal de Educação Superior, em defesa da autonomia universitária e na luta pelo
fortalecimento da democracia e garantia da liberdade de pensamento e expressão. São Carlos, 27 de janeiro de 2021. Profa. Dra.
Ana Beatriz de Oliveira. Presidente do Conselho Universitário.”  Ao final a Presidência agradeceu todos  e principalmente as
manifestações de apoio,   registrou novamente seu lamento  por vivenciar essa situação; saudou o Prof. Adilson em todo esse
processo, e principalmente com ela, por ter sido um ponto de apoio muito importante para que a tarefa seja superada; comentou estar
certa da realização de um  excelente trabalho, tendo em vista a equipe muito preparada e, portanto, acredita que a gestão fará a
diferença no dia a dia de todos que passam pela universidade. A Profa. Maria de Jesus também registrou agradecimentos a  todos pela
confiança,  pela discussão aberta e apoio recebido; comentou esperar  corresponder a expectativa da comunidade e que a equipe estará
 aberta e trabalhando junto com a comunidade.  O Prof. Adilson J A Oliveira, agradeceu o  apoio manifestado por todos os colegas da
UFSCar, bem como da comunidade externa, da comunidade científica, de colegas reitores e muitos outros que manifestaram sobre a
situação;  comentou acreditar que a partir desta data a UFSCar irá trilhar  sua trajetória exitosa que sempre teve, principalmente com
suas contribuições fundamentais para este País,  nesse difícil momento não só de pandemia mas em um momento em que a ciência tem
sido atacada de uma forma nunca antes vista neste País, e isso  tem que ser sempre uma defesa incondicional desta universidade e este
conselho, que sempre representou a alma da universidade, tem que se manifestar a respeito e se  colocar na posição de defender a
autonomia da universidade que é um direito claramente colocado na instituição. Nenhuma lei pode estar acima da constituição, pois
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quando se faz o uso da lei de forma indevida, passando por cima da constituição, deixa de ser legal e justamente isso que está em
discussão. Comentou não ter dúvidas que a UFSCar continuaria com seu compromisso de buscar sempre as formas de gestão
democrática, inclusiva com todos os setores e segmentos da universidade, pq somente a partir disso que se atinge a excelência
acadêmica e isso  somente pode se conseguir se todos trabalharem juntos: ‘Juntos pela UFSCar.’  Ás 11:52 hs,  a Presidência
agradecendo a presença e colaboração de todos os presentes, recomendou utilização das  medidas para combate a pandemia,
lembrando a importância dos cuidados individuais como utilizar  máscara, lavar as mãos com frequência e uso de álcool em gel. Nada
mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente 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 B. de Oliveira     Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis     Prof.Dr. Celeste J. Zanon      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 L.M. Michel     
 Prof.Dr. Luiz F. de O. e Paulillo   
Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão      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       Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi          Prof.Dr. Edivaldo L.
dos Santos   
Profa.Dra. Cristina P. de Sousa       Profa.Dra. Diléia A.Martins     Profa.Dra. Fernanda dos S.C.Rodrigues     Profa.Dra. Maria Silvia
de A.Moura  
Prof. Dr. Pedro M. Galetti Júnior    Profa.Dra. Helka F.B. Ozelo   Prof.Dr. Edemar Benedetti Filho  Profa. Dra. Rita de Cássia Lana
   Prof. Dr. Fábio Grigoletto 
Prof. Dr. Roberto A. Martins    Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra        Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo   Profa.Dra. Ignez Caracelli    Prof.
Dr. José E. M. Baioni   
Prof. Dr. Fernando Periotto        Profa.Dra.Paula R.M. da Silva Serrão       Prof.Dr. Fernando C.Vicentini        Prof.Dr. Marcos de O.
Soares   
Prof.Dr. Vanderlei S.Bagnato      TA´s Vânia Helena Gonçalves      Arlei Olavo Evaristo   Fernando M. Fabbri Petrilli      Ailton Bueno
Scorsoline
Ueslei da Conceição Lopes         Catarina Amorim Oliveira         Pós-Grad. Paulo Fernando Silva          Grads. Gustavo Garcia da
Costa   
Gabriel M. Fernandes da Silva   Raul Wallace A. Carvalho        Mariana Freitas C. Magnani      Janneth Harsany          Jonathan Braian
Dias Vaz
Também registraram  presença: Sra. Izaura do Carmo Alcoforado, Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida, Profa. Dra.
Luciana Cristina Salvatti Coutinho,  Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini, Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Sra. Gisele Aparecida
Zutin Castelani, Profa. Dra. Isabela A. de O.Lussi, Prof. Dr. Henrique Carmona Duval, Profa. Dra. Simone Teresinha Protti-Zanatta,
Prof. Dr. Márcio Peron Franco de Godoy,Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, Prof. Dr. Marcos Gonçalves Lhano, Prof. Dr. Walter Libardi,
Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento, Sr.Cássio Barbosa Teixeira Martingo.
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