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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da Reunião Extraordinária 2 

Aos dez dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, 3 

o Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, previamente 4 

convocado por meio do Of. 49/2021/ConsUni-FUFSCar, de 08/03/2021, reuniu-5 

se virtualmente, por meio da ferramenta Google Meet, com acesso pelo link: 6 

https://meet.google.com/afm-igky-gvp, com pauta específica no âmbito  da 7 

convocação permanente deste colegiado para discutir questões referentes ao plano 8 

de enfrentamento da pandemia ’Vencendo a Covid-19’, para apreciação da 9 

proposta de definição e encaminhamentos de atividades essenciais no contexto de 10 

ausência de controle da pandemia da COVI-19. Verificada a instalação do quórum 11 

necessário para a reunião, a Sra. Presidente, Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, 12 

congratulou-se e agradeceu a presença de todos(a) os/as representantes do 13 

colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados. Inicialmente, deu as 14 

boas-vindas à Profa. Dra. Teresa Mary Pires de Castro Melo, representante do 15 

Centro de Ciências Humanas e Biológicas, como membro suplente junto ao 16 

ConsUni. Na sequência fez um breve preâmbulo registrando como um dia triste, 17 

pois institucionalmente esse conselho tem debatido incessantemente a questão da 18 

pandemia, mas no momento um quadro pandêmico crítico, com média acima de 19 

1500 mortes diárias, chegando a 1900 mortes nos últimos dias, com UTIs lotadas, 20 

verificando de forma generalizada um colapso no sistema de saúde, com o quadro 21 

visto na cidade de Manaus/AM, no momento atingindo praticamente todo o país. 22 

Infelizmente o plano nacional de imunização deixou de ser exemplo e passou a ser 23 

um desafio para os brasileiros. Sem avanços na vacinação, temos um quadro 24 

bastante crítico, colocando uma responsabilidade enorme para as instituições de 25 

ensino no que se refere à disseminação do conhecimento, com a reponsabilidade 26 

não só de defender vidas mas também de defender a ciência, que têm  mostrado  o 27 

caminho. Comentou que, com base nesses preceitos, esperava avançar no plano 28 

institucional de combate à pandemia. Lamentou a UFSCar estar tão atrasada 29 

nessa responsabilidade de combate à pandemia, com uma autorregulação que se 30 

mostrou ineficiente, somente seguindo o fluxo da pandemia, sem contribuir para 31 

o seu controle. O plano de enfrentamento à pandemia, apresentado pela atual 32 

gestão, foi aprovado por este  conselho, mas surgiram uma série de ruídos em 33 

relação aos documentos produzidos pelo Comitê Gestor da Pandemia, CGP, assim, 34 

pediu colaboração de todos e todas para que estivessem  verdadeiramente  35 



2 
 

presentes para a discussão e  tomada de decisão. Na sequência a Profa. Dra. Maria 36 

de Jesus Dutra dos Reis, Presidente do CGP, com complementação do Prof. Dr. 37 

Bernardino G. A. Couto, coordenador técnico do CGP, apresentaram a proposta de 38 

atividades essenciais para a UFSCar, que podem ser realizadas presencialmente 39 

no contexto de ausência de controle da pandemia da Covid-19. Inicialmente foi 40 

apresentada  uma síntese histórica da proposta que foi construída pelo Núcleo 41 

Executivo de Vigilância Sanitária (NEVS) e aprovada pelo Comitê Gestor da 42 

Pandemia (CGP), a partir de critérios técnicos e contribuições enviadas pelos 43 

Centros Acadêmicos, cursos e departamentos, com base no papel social da 44 

Universidade de contribuir com o enfrentamento da pandemia e no institucional 45 

de preservar suas atividades e estruturas essenciais que precisam ser mantidas 46 

em funcionamento, caso contrário o dano pode ser irreparável.  Aberta a discussão, 47 

foram registradas várias manifestações com destaque à gravidade da pandemia no 48 

país, bem como  a urgente e necessária busca de forma a minimizar o impacto da 49 

pandemia na comunidade universitária e  concretização de medidas de adequação 50 

e contingenciamento das atividades na Universidade em respeito à vida e 51 

responsabilidade social da Instituição. A proposta foi esclarecida conforme 52 

manifestação do plenário e amplamente debatida, destacando-se os seguintes 53 

pontos do documento: - planos de contingência:  os quais deverão ser apresentados 54 

pelas unidades da universidade para apreciação e aprovação do NEVS, com 55 

critérios para autorização de atividades sendo periodicamente revistos a partir de 56 

orientações técnicas providas pelo NEVS, diante de indicadores de 57 

acompanhamento da pandemia; - suspensão por tempo indeterminado da 58 

Resolução CoG 341, de 8/12/2020, cujos estágios em funcionamento em função 59 

desta resolução, deveriam ser adequados às novas recomendações e  apresentados 60 

ao NEVS para análise das propostas e planos de contingências que atendam  os 61 

requisitos satisfatórios de proteção dos estudantes; - recomendação  à  62 

Administração Superior da UFSCar para adoção de medidas visando dar suporte 63 

assistencial, social e econômico aos diretamente afetados pelas medidas restritivas 64 

exigidas pela contingência da pandemia da Covid-19, em especial aos estudantes 65 

em situação econômica vulnerável e dependentes da renda financeira dos estágios 66 

suspensos para subsistência, mediante modalidades de auxílio emergencial; bem 67 

como aos pesquisadores e programas de pós-graduação em situação vulnerável 68 

relacionada a prazos e financiamentos junto a órgãos de fomento, assim como em 69 

relação às exigências dos órgãos de avaliação, mediante renegociação coletiva 70 

institucional de pactos, contratos e flexibilização de prazos. Neste sentido, os 71 
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representantes das pró-reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Pesquisa 72 

expuseram ao colegiado as ações em andamento para diminuir os impactos. O Pró-73 

Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, informou que diante dos cortes 74 

para os programas de assistência estudantil e da indefinição do orçamento para 75 

2021, algumas gestões estavam sendo realizadas com objetivo de buscar formas 76 

para obtenção de recursos por meio de parcerias externas e a partir da criação de 77 

um Fundo Institucional de Apoio à Permanência Estudantil, como política 78 

permanente de suporte aos programas. Quanto a este último a Presidência 79 

comentou que a ideia surgiu ainda durante a campanha eleitoral da atual gestão, 80 

e diante da constatação viável via FAI, a expectativa era de celeridade em avançar 81 

em uma proposta de política permanente da UFSCar, para garantir o apoio à 82 

permanência estudantil. Reafirmou o compromisso da gestão com o entendimento 83 

de que a permanência estudantil é um direito e da necessidade de lutar e defender 84 

ao máximo os programas que garantem a permanência dos estudantes na 85 

universidade. Após esclarecimentos e amplo debate das diretrizes constantes do 86 

documento apresentado, não havendo outra proposição, foi colocada em votação 87 

a íntegra da proposta, sendo aprovada, com dois votos contrários, a proposta 88 

contendo definição e encaminhamentos de atividades essenciais no contexto de 89 

ausência de controle da Pandemia da COVID-19, a ser aplicado no âmbito da 90 

comunidade universitária da UFSCar, a qual encontra-se anexa à Resolução 91 

ConsUni nº 39.   Foi registada a seguinte declaração de voto da graduanda Mariana 92 

F. C. Magnani: “dizer em nome de todos os professores e estudantes que 93 

conversaram comigo, estou indignada com esta proposta, ela é extremamente 94 

subjetiva, não tem os procedimentos prontos e vai se basear apenas em 95 

julgamentos caso a caso, que ainda mais subjetividade esta proposta não vai 96 

resolver o problema e ao meu ver vai só criar novos;  poderíamos estar fazendo 97 

algo muito melhor do que isso e não pior, estou extremamente indignada, chateada 98 

e sinto por aqueles como eu que serão prejudicados de maneira irreparável sim.”   99 

A Presidência registrou não ter recebido contribuições diferentes das abordadas 100 

na proposta, reafirmou a defesa e trabalho da equipe para uma gestão de diálogo; 101 

reforçou que a Reitoria estava aberta para receber qualquer entendimento 102 

contrário às políticas apresentadas, de forma a construir uma política que atenda 103 

a maioria da comunidade acadêmica da UFSCar.  104 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e 105 

colaboração dos conselheiros e conselheiras, declarando encerrada a presente 106 
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sessão, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na qualidade de secretária, 107 

redigi  a presente ata, que assino, juntamente com os demais membros presentes. 108 

Profa.Dra. Ana B. de Oliveira     Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis     Sra. Edna Hércules Augusto  109 

Prof. Dr. Daniel R. Leiva          Prof.Dr. Rodrigo C. Martins           Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza  110 

Profa.Dra. Ducinei Garcia            Sr. Djalma Ribeiro Jr.           Profa.Dra. Jeanne L.M. Michel   111 

Prof.Dr. Luiz F. de O. e Paulillo    Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão   Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl      112 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz       Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara        Prof.Dr.Emerson M. Arruda  113 

Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues      Prof. Dr. Henrique C. Duval      Profa. Dra. Simone T. Protti-Zanatta  114 

Prof.Dr. Edivaldo L. dos Santos   Prof.Dr. Marcelo de Araujo Ferreira      Profa.Dra. Diléia A.Martins 115 

Profa.Dra. Fernanda dos S.C.Rodrigues        Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura  116 

Prof. Dr. Pedro M. Galetti Júnior      Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto          Profa.Dra. Helka F.B. Ozelo  117 

Profa. Dra. Larissa E. D. de Araujo      Prof. Dr. Fábio Grigoletto   Prof.Dr. Roberto Antonio Martins 118 

Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento     Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo     Prof. Dr. Antonio A. Soares 119 

Profa.Dra. Ignez Caracelli      Prof. Dr. José E. Marques Baioni        Profa. Dra. Karina G. de Assis 120 

Profa.Dra.Paula R.M. da Silva Serrão       Profa.Dra. Nataly C. Lopes        Prof.Dr. Fernando C.Vicentini 121 

Prof.Dr. Marcos de O. Soares          Prof. Dr. Fillipe V. Rocha       Prof.Dr. Vanderlei S.Bagnato        122 

TA´s Vânia Helena Gonçalves      Arlei Olavo Evaristo         Fernando M. Fabbri Petrilli      123 

Ailton Bueno Scorsoline          Ueslei da Conceição Lopes         Catarina Amorim Oliveira      124 

Pós-Grad. Paulo Fernando Silva    Grads. Gustavo Garcia da Costa    Gabriel M. Fernandes da Silva 125 

Raul Wallace A. Carvalho             Fernanda Yuri Yuamoto           Mariana Freitas C. Magnani    126 

Giovanni M. Carriello 127 

Também registraram  presença: Sra. Izaura do Carmo Alcoforado, Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes 128 

Camargo Almeida, Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Prof. Dr. Fabio Gonçalves Pinto, Sr. 129 

Antonio R. de Carvalho,  Profa. Dra. Monica Fabiana B.M. Thiersch, Profa. Dra.Flávia B de M. Hirata-130 

Vale Duval, Profa. Dra. Priscila M. Medeiros, Profa.Dra. Meliza G. Roscani, Sr. José Nelson M. Diniz. 131 


