
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 251ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 06/08/2021 – 09:00 hs 3 
Link de acesso:   meet.google.com/hic-etfj-tyz 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) os/as 8 
representantes do colegiado e convidados(a) conectados, justificou a ausência de 9 
intérpretes de libras na transmissão da reunião, face a pequena disponibilidade 10 
de intérpretes na Instituição, com prioridade para as atividades acadêmicas 11 
realizadas no Ensino não Presencial Emergencial, ENPE. Na sequência registrou 12 
as boas-vindas aos novos representantes do Conselho Universitário: Profa. Dra. 13 
Naja Brandão e Prof. Dr. João Eduardo A. Ramos da Silva, representando o 14 
Conselho do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologias, CCGT, na qualidade de 15 
efetivo e suplente, respectivamente. 16 

Solicitou a retirada de pauta dos seguintes itens: 3.4. Política de Segurança 17 
da UFSCar: atualização da Comissão de Segurança da UFSCar, justificando a 18 
necessidade de trazer uma proposta mais amadurecida para consideração deste 19 
colegiado, tendo em vista a demanda da Auditoria Interna da UFSCar quanto a 20 
atualização de ações referentes a política de segurança e a existência de um 21 
processo relacionado ao assunto que vem sendo acompanhado pelo Ministério 22 
Público Federal.  Quanto ao item 3.7.  Plano de Gestão de Riscos da UFSCar 2021-23 
2022, com motivo similar ao anterior, de forma que se tenha melhor alinhamento 24 
relacionado a gestão de riscos na Instituição. Após justificativas e anuência do 25 
plenário, esses dois itens foram retirados da pauta da presente reunião.  26 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 27 
Após apreciação, foi aprovada com duas abstenções, a ata da reunião 28 

extraordinária, realizada em 10/03/2021. 29 

2. EXPEDIENTE 30 
2.1. Comunicações da Presidência 31 
- Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2021, Proc. nº 32 
23112.013482/2021-39. informou sobre as atividades do Relatório relativo ao 33 
primeiro semestre de 2021, disponibilizado no site da secretaria do colegiado, o 34 
qual não demanda aprovação, mas conhecimento e acompanhamento por este 35 
colegiado, enquanto órgão ligado diretamente à Auditoria Interna da UFSCar. 36 

- Reunião do Conselho de Curadores da FUFSCar. No dia 28/06 foi realizada a 37 
reunião anual do colegiado, órgão de natureza estritamente fiscal ao qual compete 38 
análise da Tomada de Contas elaborada anualmente pela Universidade e 39 
conhecimento do relatório anual de atividades da instituição. Como o relatório 40 
analisado foi do exercício de 2020, a apresentação coube à equipe de gestão 41 
anterior. Durante análise, os conselheiros destacaram a capacidade da UFSCar 42 
em reagir às crises, explicitando que apesar de todas as questões e dificuldades 43 
impostas pela pandemia, a Universidade respondeu à crise, adaptando suas 44 
atividades, com continuidade às suas ações e formação de pessoas. Os mesmos 45 
representantes integram o Conselho Fiscal da FAI/UFSCar; assim, na sequência 46 
houve reunião para análise da prestação de contas da FAI/UFSCar. Informou que 47 
dois membros solicitaram desligamento, a Profa. Dra.  Nobuko Kawashita e o Dr. 48 
Sérgio Pripas, ocasião em que se procedeu a indicação de dois novos membros 49 
para indicação ao Ministério da Educação para recomposição do colegiado, a 50 



saber, Prof. Dr. Oswaldo B. Duarte Filho e a Profa. Dra. Petronilha Beatriz 51 
Gonçalves da Silva.  52 

- ProDIn para enfrentamento à pandemia. Que estavam sendo realizadas reuniões 53 
no âmbito da Reitoria, ProAd, FAI/UFSCar, centros acadêmicos e particularmente 54 
com os departamentos, com objetivo de que os departamentos com saldo de 55 
recursos na FAI possam direcionar esses recursos para financiamento de um 56 
projeto de desenvolvimento institucional, ProDIn, para enfrentamento à pandemia, 57 
face a extrema falta de recursos neste exercício de 2021. Após manifestação dos 58 
departamentos, a análise do ProDIn ocorrerá no Conselho de Administração e a 59 
discussão da estrutura do projeto se dará no âmbito do Conselho Gestor da 60 
Pandemia, CGP. 61 

- Conferência Mundial de Educação da UNESCO. Diante das dificuldades de 62 
participação no evento devido ao momento pandêmico, em mobilização dos países 63 
do hemisfério sul, a conferência que seria realizada neste ano, foi adiada para maio 64 
de 2022. Conjuntamente, a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, 65 
AUGM, e a Andifes elaborarão documento como base às discussões na conferência 66 
mundial, com relação às universidades da América Latina. 67 

- Orçamento. Informou que a partir dos relatórios bimestrais contendo os avanços 68 
na economia, foi possível a liberação dos recursos que estavam bloqueados no 69 
Ministério da Economia, porém com o corte de 21% do orçamento, comprometendo 70 
muito a capacidade de desenvolver atividades. Informou que a Andifes seguia 71 
mobilizada, com reuniões junto a SESu, além do movimento para realização de 72 
reunião com os Ministérios da Educação e da Economia, para discussão do projeto 73 
de lei para encaminhamento ao Congresso Nacional visando a recomposição do 74 
orçamento. Comentou que na grande mídia esse fato estava sendo motivo de 75 
discussões face a muitos setores do governo apresentarem déficit de orçamento, 76 
ocasionando dificuldades em definir a alocação desses recursos que já foram 77 
indicados como possibilidade de recurso adicional, em torno de R$ 5,5 bilhões, os 78 
quais aparecem como ‘sobra’, mas que ainda aparecem dentro do teto de gasto. 79 
Além das movimentações da Andifes, a UFSCar segue com as demais IFES pelo 80 
Estado de São Paulo em mobilização junto a bancada paulista para a recomposição 81 
que precisa ser na ordem de R$ 1 bilhão, para que o orçamento do presente 82 
exercício seja equiparado ao orçamento de 2020.  83 

- Nova Diretoria da Andifes. Que o Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, 84 
Prof. Dr. Marcus Vinicius David é o novo Presidente da Andifes; para o diretório 85 
regional da região sudeste assumiram a Reitora Cláudia Aparecida Marliére de 86 
Lima, UFOP, tendo como suplente a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira. 87 
Assim, reforçou o compromisso da atual gestão desta Universidade em 88 
acompanhar a mobilização nacional em torno da Andifes e reconhecer a 89 
importância dessa associação para o fortalecimento das instituições.  Comentou 90 
ainda que todos (a) os(a) pró-reitores(a) da UFSCar estavam participando 91 
ativamente dos fóruns e comissões da Andifes.  92 

2.2. Comunicações dos Membros 93 
- Ailton Bueno Scorsoline. Informou sobre o edital publicado pelo Ministério 94 
Público do Trabalho, 15ª região, para cadastramento de órgãos e entidades 95 
públicas sem fins lucrativos, para recebimento de recursos provenientes de ações 96 
trabalhistas; portanto, sugeriu a possibilidade de participação da UFSCar neste 97 
cadastramento, com objetivo de fomentar o desenvolvimento de projetos de 98 
extensão e de pesquisa. Ao agradecer o informe, a Presidência comentou que o 99 
assunto seria discutido no âmbito da equipe de gestão. 100 



- Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva, Pró-Reitor de Graduação. 1. Resolução do 101 
Conselho Nacional de Educação, CNE nº 2. Informou sobre a publicação da 102 
normativa contendo diretrizes nacionais orientadoras sobre o retorno presencial 103 
em todos os níveis de ensino. No que tange ao ensino superior, a programação da 104 
UFSCar para os períodos do ENPE (ensino não presencial emergencial) tem 105 
aderência à normativa, com exceção do item relativo à necessidade de descrição e 106 
justificativa nos projetos pedagógicos das atividades realizadas de forma remota.    107 
2. Portaria Interministerial nº 5, dos Ministérios da Educação e da Saúde, que 108 
reconhece a importância nacional do retorno a presencialidade para toda a 109 
educação básica nacional, com diretrizes e medidas a serem divulgadas 110 
posteriormente pelo MEC; ou seja, movimento de tentar impor e direcionar todo 111 
nível de ensino para retorno à presencialidade, com documentos que trazem 112 
impactos para a graduação, com necessidade de estágios presenciais. Portanto, 113 
são documentos que precisam ser acompanhados tanto em articulação nacional 114 
como em discussões interna pela busca de melhores ações entre os diferentes 115 
setores, envolvendo o protagonismo da ProGrad.  3. Calourada. Que na semana 116 
subsequente estava programada a realização da calourada virtual aos novos 117 
alunos de graduação, articulada em parceria com o DCE e várias pró-reitorias e 118 
unidades da UFSCar. Dentre a extensa programação, destacou a Aula Magna com 119 
o Prof. Dr. Pedro Halal e duas lives sobre a vida universitária. Registrou 120 
agradecimentos a todos que estavam contribuindo para realização do evento.  121 

- Grad. Gabriel Moutinho F. da Silva. Registrou agradecimentos à equipe da 122 
ProACE e do Restaurante Universitário pelas ações e esforços realizados que muito 123 
contribuíram para permanência dos alunos face a atual conjuntura, em especial, 124 
com relação a distribuição dos kits de alimentação com segurança e com o projeto 125 
de distribuição de refeições delivery aos alunos bolsistas, o qual encontrava-se em 126 
fase de ampliação, mas ainda abarcando apenas bolsistas. Solicitou colaboração 127 
de todos na divulgação dessa ampliação. A Presidência destacou também o 128 
trabalho da ProAd nessa ação conjunta. 129 

3. ORDEM DO DIA 130 
3.1. Baixa patrimonial e contábil de animais classificados como bens permanentes 131 
semoventes pertencentes ao rebanho do Campus Lagoa do Sino. Proc. nº 132 
23112.008795/2020-94. 133 

O Coordenador de Patrimônio, Alessandro Luís do Prado, explicou que a 134 
baixa patrimonial em questão refere-se a animais adquiridos em meados de 135 
2014/2015 pelo Campus Lagoa do Sino, classificados como permanentes e trata 136 
de dois casos, o primeiro relacionado ao óbito de duas vacas e o segundo refere-se 137 
a alguns animais vivos mas que deixaram de ter a função quando da aquisição, 138 
sendo que o manejo desses animais tem gerado custo para o Campus, e assim a 139 
viabilização da baixa desses animais por leilão para minimizar a onerosidade para 140 
o campus em  época de escassez de recursos. Foi instituída comissão para proceder 141 
avaliação dos animais, cujo lote contém animais adquiridos anteriormente e 142 
também outros nascidos no campus que também serão incorporados no lote para 143 
leilão, totalizando 74 animais. Comentou que a única pessoa que tinha certa 144 
experiência em leilões se aposentou, assim, será contratado leiloeiro, tomando por 145 
base o leilão efetuado recentemente pela Embrapa, sem custos para a Instituição, 146 
pois o custo com leiloeiro, provém do arremate do lote (até 5%), e o restante (95%) 147 
para a Universidade. Comentou que a contratação do leiloeiro muito contribuirá 148 
em futuros leilões oficiais de sucata e veículos. O Prof. Dr. Henrique C. Duval, 149 
Vice-Diretor do CCN, e o Zootecnista Daniel M. B. Campos, em falas 150 
complementares indicaram a vontade do campus em continuar com o setor dos 151 
animais, mas em novos modelos estruturais e administrativos, via projetos de 152 
extensão, por exemplo.  Registraram agradecimentos à ProAd, CPat e Reitoria pelo 153 



auxílio na resolução do problema. Após, em regime de votação, com duas 154 
abstenções, foi homologada a baixa patrimonial e contábil de animais classificados 155 
como bens permanentes semoventes pertencentes ao rebanho do Campus Lagoa 156 
do Sino, especificados nos documentos SEI nºs  0454202, 0454203 e 0454770. 157 

3.2. Renovação de autorização da FAI/UFSCar junto aos Ministérios da Educação 158 
e Ciência, Tecnologia e Inovação como Fundação de Apoio do Instituto Federal de 159 
Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo – IFSP e da Empresa Brasileira de 160 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa.  Proc. nº 23112.012922/2021-31 161 

A Presidência introduziu o assunto lembrando que a FAI foi instituída como 162 
fundação de apoio exclusiva da UFSCar; com o tempo a FAI passou a apoiar outras 163 
instituições de ensino e pesquisa, portanto a necessidade deste colegiado se 164 
manifestar quanto ao apoio a outras instituições, de forma que o credenciamento 165 
das mesmas seja renovado e a FAI continue apoiando respectivas instituições.  Em 166 
complementação o Dr. Marcelo Garzon, Assessor Jurídico da FAI/UFSCar, 167 
comentou sobre a necessidade de autorização anual, o qual se constitui em um 168 
mecanismo de controle criado pelos ministérios, MEC e MCTI, para que as 169 
fundações com propósito específico, como é o caso da FAI, sejam sempre 170 
submetidas ao escrutínio da instituição principal antes de poder apoiar outras 171 
instituições. Não havendo manifestações, nem registros de esclarecimentos, em 172 
regime de votação, o colegiado foi unânime em manifestar-se favoravelmente à 173 
renovação de autorização da FAI/UFSCar junto aos Ministérios da Educação e da 174 
Ciência, Tecnologia e Inovação como Fundação de Apoio do Instituto Federal de 175 
Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo – IFSP e da Empresa Brasileira de 176 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em conformidade com a legislação vigente.  A 177 
deliberação foi registrada em Ato Administrativo do ConsUni nº 150.  178 
Ao CGP, 179 

3.3. Proposta de minuta de edital de eleição para escolha de representantes 180 
discentes, servidores docentes e técnico-administrativos junto ao Conselho de 181 
Gestão de Pessoas – COGEPE. 182 

O Prof. Dr. Wilson A. Bezerra, Presidente da Comissão responsável pelos 183 
procedimentos eleitorais para composição do Conselho de Gestão de Pessoas, 184 
inicialmente registrou agradecimentos aos demais membros da Comissão; na 185 
sequência apresentou a minuta de edital. Lembrou que no passado cada eleitor 186 
votava em até o número de vagas disponíveis para a categoria e a partir da última 187 
gestão adotou-se o critério de votar em apenas um candidato; em discussão a 188 
comissão chegou ao ponto médio de que cada eleitor pudesse votar em até 50% do 189 
número de vagas para a categoria; assim, a categoria dos professores associados 190 
com 4 vagas, propõe-se que cada eleitor possa votar em até dois nomes.  Antes de 191 
abrir a discussão, a Presidência destacou a importância da proposta de votação 192 
apresentada pela Comissão Eleitoral, uma vez que a alteração feita no passado se 193 
deu frente à queixa de alguns membros da comunidade universitária que 194 
entendiam que o voto realizado no mesmo número de vagas disponível 195 
comprometia a possibilidade de eleição de representantes de diferentes matizes 196 
ideológicas. Considerando a importância de representação de toda a comunidade 197 
nos conselhos, essa proposta poderia atender essa questão de forma menos radical 198 
– uma vez que o voto em apenas um candidato abre a possibilidade para que haja 199 
um representante com muitos votos e outros que podem ser eleitos apenas com 200 
voto próprio (esse seria o maior problema). Em discussão, a servidora Vânia H. 201 
Gonçalves comentando a importância e a reivindicação antiga da categoria dos 202 
servidores técnico-administrativos para a criação do Conselho de Gestão de 203 
Pessoas, apresentou a proposta de que a votação voltasse ao formato anterior, com 204 
a possibilidade de cada eleitor técnico-administrativo votar em até o número de 205 
vagas disponíveis para cada categoria. Para não haver diferenciação na regra de 206 



votação entre as diferentes categorias, a proposta foi estendida às demais 207 
categorias.  Concluída as manifestações, em votação, foi aprovado o Edital de 208 
Eleição para escolha de representantes discentes, servidores docentes e técnico-209 
administrativos junto ao Conselho de Gestão de Pessoas, CoGePe, documento 210 
SEI 0462403, com a alteração apresentada durante análise, permitindo que cada 211 
votante possa votar até o número de vagas disponíveis para cada categoria. Esta 212 
alteração foi aprovada com 30 votos favoráveis, contra 09 votos para a proposição 213 
da comissão e uma abstenção. A deliberação foi exarada no Ato Administrativo 214 
ConsUni nº 151. 215 

3.5. Regimento interno do Centro de Ciências Extas e de Tecnologia, CCET. Proc. 216 
nº 23112.006382/2021-56. 217 

O Prof. Dr. Luiz F. de O. e Paolillo, Diretor do CCET, informou que a minuta 218 
de regimento foi elaborada nos termos da minuta padrão aprovada por este 219 
colegiado e aprovada pelo Conselho do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, 220 
com as sugestões elencadas pela Procuradoria Federal quando da submissão à 221 
análise no âmbito daquela unidade. Não havendo manifestações, a proposta de 222 
regimento foi homologada por unanimidade do colegiado, sendo lavrada na 223 
Resolução ConsUni nº 55.   224 

3.6. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do período de 2018 a 2022. Proc. 225 
nº 23112.013882/2021-44. 226 

A Presidência introduziu o tema registrando que tradicionalmente a UFSCar 227 
sempre elaborou seu Plano de Desenvolvimento Institucional por meio de 228 
discussões abertas e amplamente participativa de toda a comunidade, com 229 
prospecção para os próximos dez anos seguintes. Com o passar do tempo, por 230 
legislação superior foi instituída a obrigatoriedade de que as universidades 231 
depositassem respectivos PDI’s na plataforma MEC, com validade de 5 anos. Na 232 
UFSCar, embora houvesse um planejamento estratégico da gestão o PDI não foi 233 
elaborado, sendo que o último PDI-MEC depositado sua validade expirou em 2017,  234 
havendo, portanto, a necessidade  de atualização emergencial para não ocorrer 235 
nenhum prejuízo com relação ao recredenciamento institucional e com as 236 
avaliações de reconhecimento de cursos; assim, em reunião do colegiado em 26/02 237 
pp., foi aprovada  proposta de trabalho para atualização do PDI para o período 238 
2018-2022, com previsão de início de elaboração do próximo PDI,  cujas 239 
providências foram iniciadas com reunião ampliada com a Associação  Columbus, 240 
integrada por universidades européias e latino-americanas, que auxiliará na 241 
construção do próximo PDI, com ampla participação da comunidade.  A 242 
construção do PDI em análise, foi apresentada em reunião do colegiado realizada 243 
em 25/06.  O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, Prof. 244 
Dr. Pedro Oprime, enfatizando a importância do PDI, que se constitui no principal 245 
documento gestor da Universidade, com informações relativas à identidade, 246 
objetivos, metas e as principais estratégias da instituição, registrou 247 
agradecimentos a todos (a) que contribuíram nesta atualização, cujo trabalho 248 
exigiu muita dedicação. Após apreciação e vários registros de agradecimentos ao 249 
trabalho da comissão, em regime de votação, o colegiado foi unânime em aprovar 250 
a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar, PDI 2018-251 
2022, com diretrizes gerais e específicas consolidadas no documento SEI 0461669. 252 
Deliberação exarada na Resolução ConsUni nº 56.  253 

Nada mais havendo a tratar, às 10:58 horas a Presidência agradeceu a 254 
presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, enfatizando 255 
orientações de manutenção de cuidados relativos à pandemia. Declarou encerrada 256 
a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na qualidade de 257 
secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela Presidência e 258 
demais membros presentes.   259 



Profa.Dra. Ana B.de Oliveira    Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis    Sra.Edna Hércules Augusto 260 

Prof. Dr. Daniel R. Leiva        Prof.Dr. Luiz E. Moschini          Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza 261 

Profa.Dra. Ducinei Garcia           Sr. Djalma Ribeiro Jr.     Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel   262 

Prof.Dr. Luiz F.de O.e Paulillo    Profa.Dra. Isabela A. de O. Lussi   Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara  263 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz      Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl     Prof.Dr. Emerson M. Arruda 264 

Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues      Prof.Dr. Henrique C. Duval   Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro 265 

Profa.Dra. Flávia B. de M. Hirata-Vale   Profa.Dra. Alice H.C. Pierson   Prof Dr. Márcio L. L Viola  266 

Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura    Prof.Dr. Pedro M. Galetti Jr    Profa.Dra. Helka F.B. Ozelo 267 

Prof. Dr. Térsio G. S.Cruz       Profa. Dra. Teresa Mary P. de C. Melo        Profa.Dra. Naja Brandão 268 

Profa.Dra. Ilka de O. Mota         Prof. Dr. Walter Libardi           Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra       269 

Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo      Prof. Dr. Antonio A. Soares      Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni  270 

Prof. Dr. Fernando Periotto        Prof. Dra. Nelci A. C.F. Rocha      Profa.Dra. Karina G. de Assis 271 

Prof. Dr. Fernando C. Vicentini     Prof. Dr. Marcos de O. Soares    Profa.Dra. Meliza Goi Roscani 272 

Prof Dr. Filippo Ghiglieno            TA´s Vânia Helena Gonçalves          Fernando M.F. Petrilli  273 

Ailton B. Scorsoline        Ueslei da Conceição Lopes     Catarina A. Oliveira     José Nelson M. Diniz 274 

Grads. Gustavo Garcia da Costa        Gabriel Moutinho F. da Silva       Raul Wallace A. Carvalho 275 

Janneth Harsany             Giovanni Miraveti Carriello         276 

Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Prof. Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida, Profa. 277 

Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Antonio Roberto de Carvalho. 278 


