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CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da 246ª Reunião Ordinária, 2ª Sessão
Data e Horário: 05/03/2021 – 09:00
Link de acesso: meet.google.com/afm-igky-gvp
Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme registro de presença/chat da reunião.
Verificada a instalação do quórum necessário para a reunião, a Sra.
Presidente congratulou-se e agradeceu a presença de todos(a) os/as
representantes do colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados(a).
Na sequência, iniciando a presente sessão, procedeu aos informes a seguir
relacionados: 1. Sobre o termo de ajuste de conduta assinado pelo Prof. Dr.
Pedro Rodrigues Curi Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas até 2020
e de outro docente daquela instituição, Prof. Dr. Eraldo dos Santos Pinheiro,
por terem emitido, em transmissão online, manifestações críticas à decisão do
Presidente da República por não respeitar a escolha da comunidade
universitária ao não nomear o Reitor eleito por aquela comunidade, e toda
repercussão ocasionada na mídia. Comentou que ante ao ocorrido, no início do
mês de fevereiro, todos os reitores haviam recebido, por meio de
encaminhamento da SESu, um parecer do Ministério Público Federal
recomendando às universidades coibir atos políticos nas dependências das
universidades; como este parecer já havia circulado em 2019, ocasionando
muitas discussões à época, enquanto reitora, considerou que não merecia
atenção. Depois de toda a repercussão do caso dos dois docentes da UFPel, a
SESu enviou ofício cancelando o documento anteriormente encaminhado no
início do mês de fevereiro, o qual seguia entendimento da corregedoria do MEC.
Nesse cancelamento a SESu destacou muito a sua defesa à autonomia
universitária. Portanto, comentou que o entendimento da reitoria em não dar
atenção ao ofício foi acertado. Assim, manifestou a esperança de que todos
sigam defendendo a autonomia universitária e todos os processos relacionados
a ela. 2. Orçamento 2021. Informou a preocupação dos dirigentes e de todos
envolvidos com a gestão das universidades, face a previsão de 18% de corte no
orçamento em relação ao exercício de 2020, que certamente inviabilizará
algumas ações das universidades federais, uma vez que além do corte o
orçamento segue majoritariamente condicionado (60%). Além do corte de 18%,
será preciso ter projetos de lei (PLNs) aprovados no Congresso para que haja
acesso à totalidade do orçamento e sua recomposição. Em reunião do Conselho
Pleno da Andifes, boa parte da sessão foi utilizada para discutir as emendas
constitucionais discutidas e aprovadas no Congresso Nacional, as quais ferem
diretamente as ações em educação e saúde; foi então formada uma rede para
atuação junto aos parlamentares pela recomposição do orçamento das
universidades federais; a UFSCar vêm atuando juntamente com as federais
paulistas; comentou ser um momento de muita atenção e provável mobilização
de toda a comunidade, que apesar de não haver possibilidade de fazer nenhuma
mobilização em ambientes físicos, há as redes sociais em favor das instituições.
Assim, solicitou que todos seguissem atentos à pauta, e se necessário,
entrassem em ação para defender o orçamento das universidades federais.
Em função do ocorrido com os professores da Universidade de Pelotas, o Prof.
Dr. Amarilio Ferreira Jr., ADUFSCar, sugeriu emissão de nota de solidariedade
deste colegiado; acordou-se que a sugestão seria colocada em votação após
conclusão da pauta.
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ORDEM DO DIA
2.6. Solicitação de alteração na composição do Comitê Gestor da Pandemia e do
Núcleo Executivo de Vigilância Sanitária. Proc. nº 23112.003883/2021-81.
A Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Presidente do Comitê Gestor da
Pandemia, CGP, apresentou as demandas: 1. iniciando pela demanda relativa
a composição do Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde, NEVS, lembrou que
este colegiado havia aprovado a participação de cinco profissionais, com pelo
menos um infectologista, e a participação de trinta alunos bolsistas. Assim, em
busca dos profissionais junto aos departamentos de saúde, chegou-se ao
número de onze integrantes além de um membro indicado como suplente.
Informou que a ampliação se faz necessária, face às muitas demandas já
recebidas e a necessidade de trabalho técnico. Comentou que outros docentes
se colocaram a disposição para assessoria, mas não para integrar o grupo.
Passou à leitura dos nomes dos profissionais que deverão integrar o grupo. Não
havendo manifestações, em votação, foi aprovado por unanimidade, a ampliação
da composição do NEVS, alterando de cinco para onze integrantes profissionais
tecnicamente qualificados para orientar e gerir ações de vigilância
epidemiológica. A Profa. Dra. Maria de Jesus registrou agradecimentos à Profa.
Dra. Silvia Carla da Silva A. Uehara, que além de estar na chefia do
Departamento de Enfermagem, aceitou coordenar o grupo de trabalho.
2.
Solicitação da ADUFSCar para participação como membro ouvinte e com direito
a voz, nas reuniões do CGP. Após ampla discussão, foi aprovada com uma
abstenção, a manutenção da composição do Comitê Gestor da Pandemia, CGP,
conforme Ato Administrativo do ConsUni nº 119, de 04/02/2021.
3.
Solicitação para inclusão de representantes discentes da área de saúde no CGP.
A Profa. Maria de Jesus informou tratar da solicitação de alunos da área de
saúde em participar do Comitê Gestor da Pandemia, mas em reunião com os
alunos foi-lhes explicado e chegou-se à conclusão e acordo que os mesmos
deveriam participar das ações de atuação junto ao núcleo mais técnico, ou seja,
junto ao NEVS. Em votação, foi aprovada a inclusão de estudantes voluntários
da área de saúde no NEVS, além dos estudantes bolsistas já previstos na
proposta originalmente aprovada pelo ConsUni em 03/02/2021. Estas
deliberações constam do Ato administrativo do ConsUni nº 128.
4.
Substituição da representante discente da graduação no CGP. Conforme
solicitado pela categoria discente no plenário, em função da indisponibilidade
manifestada pela discente Janeth Harsany, foi aprovada a seguinte alteração
dos representantes discentes da graduação junto ao Comitê Gestor da
Pandemia, CGP: o discente Jonathan Brian Dias Vaz (antes suplente) passou a
ser o representante efetivo em substituição à discente Janneth Harsany e o
discente Gustavo Garcia da Costa, como representante suplente. Deliberação
constante do Ato Administrativo ConsUni nº 129.
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2.9. Proposta de manifestação do ConsUni.
Conforme sugestão registrada no início da sessão, a Presidência
apresentou a proposta de manifestação elaborada durante a sessão, em função
do ocorrido com os dois professores da Universidade de Pelotas. Durante
apreciação, foi solicitado também a inclusão do episódio referente à prisão de
um estudante da Universidade Federal de Uberlândia, por manifestação em rede
social contra o Presidente da República, por ocasião de visita do governante à
cidade. Com a inserção dos dois episódios, a Presidência passou à leitura da
minuta de Moção em defesa da liberdade de pensamento, manifestação e
expressão e da autonomia universitária, em resposta aos recentes episódios
envolvendo casos particulares mas, também o conjunto das Instituições
Federais de Ensino Superior. Referida Moção foi aprovada por unanimidade,
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registrada no Sistema SEI nº 0348971, amplamente divulgada em boletins
informativos da UFSCar, com encaminhamento para conhecimento da Andifes.
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Concluída a pauta, a Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Presidente
do Comitê Gestor da Pandemia, apresentou a proposta de definição e
encaminhamentos de atividades essenciais no contexto de ausência de controle
da pandemia da COVID-19. Informou que a primeira versão havia sido discutida
pelo Conselho Gestor e encaminhada aos Conselhos de Centro para
manifestação. Diante das contribuições recebidas de várias instâncias, o NEVS
em reunião realizada no dia 03/03 analisou todas as contribuições,
aperfeiçoando a proposta com incorporação das sugestões recebidas, tendo
como prerrogativa de análise, informações de competência técnica na área; as
sugestões que não foram incorporadas receberam nota técnica. Assim, com base
em aspectos técnicos, o NEVS elaborou a proposta, a qual foi submetida ao CGP
em 04/03, que analisou, procedeu ajustes e aprovou a proposta. Apresentou
então a proposta procedendo aos esclarecimentos solicitados pelo plenário.
Houve início de debate sobre as diretrizes e definição apresentadas, mas a
deliberação ficou prevista para ocorrer em reunião agendada para o dia 10/03.
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A Presidência destacou o momento de extrema gravidade em função da
pandemia em todo o País e, particularmente, no interior do estado de São Paulo,
reiterando a extrema relevância de manter e intensificar os cuidados
comprovadamente eficazes, especialmente o isolamento, o distanciamento, o
uso de máscaras e a higiene das mãos. Por volta das 13:00 horas, nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença e colaboração dos presentes, declarando
encerada 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.
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Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis Sra.
Edna Hércules Augusto Profa. Dra. Luciana C. S. Coutinho 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. Maria da Graça G. Melão
Profa.Dra. Ana Cristina J.da
Cruz
Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara
Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl
Prof.Dr.André C. A. dos Santos
Prof.Dr. Rodrigo V. Rodrigues
Profa.Dra.
Giulianna R. Carmassi
Profa.Dra. Flávia B. de M. Hirata Vale Prof.Dr.
Edivaldo L. dos Santos
Profa. Dra. Diléia A. Martins Prof. Dr. Márcio P.
Franco de Godoy Profa. Dra. Maria Silvia de A. Moura
Prof. Dr. Pedro M.
Galetti Júnior
Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto
Profa.Dra. Helka F. B. Ozelo
Prof.Dr. Edemar Benedetti Filho Profa. Dra. Rita de Cássia Lana Profa.Dra.
Larissa E. Dantas de Araújo Prof. Dr. Fábio Grigoletto Prof. Dr. Roberto
Antonio Martins Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento
Prof. Dr. Daniel
Vendrúscolo
Prof. Dr. Antonio A. Soares Prof. Dr. José Eduardo M. Baioni
Profa.Dra. Karina G. de Assis
Profa.Dra.Paula R.M. da Silva Serrão Profa.
Dra. Nataly C. Lopes Prof. Dr. Fernando C. Vicentini Prof. Dr. Marcos de O.
Soares
Prof. Dr. Fillipe Vieira Rocha
TA´s Vânia Helena Gonçalves Arlei
Olavo Evaristo Fernando M. Fabbri Petrilli Ailton B. Scorsoline Ueslei da
Conceição Lopes
Catarina Amorim Oliveira Pós-Grad. Paulo Fernando Silva
Grads. Gustavo Garcia da Costa Gabriel M. Fernandes da Silva Raul Wallce
A. Carvalho
Fernanda Yuri Yuamoto Janneth Harsany Giovanni Miraveti
Carriello
Também registraram presença: Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida, Sra.
Isaura do Carmo Alcoforado, Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Prof. Dr
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Emerson M. Arruda, Profa. Dra. Mônica F.B.M. Thiersch, Profa. Dra. Meliza Goi
Roscani, Sr. José Nelson M. Diniz.
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