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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 252ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 27/08/2021 – 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) que se encontravam conectados, 9 
registrou a ausência de intérpretes de libras face a pequena disponibilidade desses 10 
profissionais na Instituição para atender todas as atividades e também a 11 
indisponibilidade de recursos para contratação de profissionais para atendimento 12 
na transmissão das reuniões dos colegiados.  13 

Registrou as boas-vindas aos novos membros junto ao colegiado: Profa. Dra. 14 
Sandra Aparecida Riscal, representante do Conselho do Centro de Educação e 15 
Ciências Humanas, CECH, como membro efetivo; Profas. Dras. Flávia Bezerra de 16 
Menezes Hirata-Vale e Lisandra Marques Gava Borges, representantes do 17 
Conselho de Graduação, na qualidade de efetivo e suplente, respectivamente, 18 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 19 

Foram aprovadas, com uma abstenção, as seguintes atas: da 247ª reunião 20 
ordinária, 1ª e 2ª sessões, realizadas em 26/03 e 01/04/2021, respectivamente. 21 

2. EXPEDIENTE 22 

2.1. Comunicações da Presidência 23 
Informou sobre a exoneração a pedido do Prof. Dr. Ernesto Chaves P. de Souza, 24 
Pró-Reitor de Pesquisa, motivado por um conjunto de razões de diferentes 25 
naturezas, que justificou não poder seguir na gestão fazendo parte da equipe; 26 
apesar da surpresa da Reitora e da Vice-Reitora, o pedido foi atendido e a 27 
exoneração foi efetivada. Registrou agradecimentos à Profa. Diana, Pró-Reitora 28 
Adjunta, que está à frente da ProPq neste momento, enquanto aguarda resposta 29 
do convidado ao cargo. Agradeceu ao Prof. Ernesto pela contribuição desde a 30 
campanha, mas que continuará coordenando a EMBRAPII-UFSCar, e, sem 31 
dúvidas, contribuindo com a universidade.  32 

Orçamento. Que a reunião do Conselho Pleno da Andifes realizada no dia anterior, 33 
contou com a participação do Secretário Adjunto do MEC e do Secretário da SESu, 34 
os quais compartilharam com os presentes uma série de informes; com relação ao 35 
orçamento de 2021, informou que, no âmbito da Casa Civil,  estava sendo realizado 36 
levantamento dos recursos em todos os ministérios para  verificar os recursos -  o 37 
que havia sido empenhado, executado ou ainda a ser executado, para proceder a 38 
distribuição  desses recursos entre todos os ministérios.  No âmbito do MEC foi 39 
relatado que tem sido realizadas conversas semanais com os principais atores do 40 
governo para manter o pleito de recomposição orçamentária; portanto, o MEC 41 
segue com dificuldades importantes.  Segundo o Secretário da SESu, os recursos 42 
para pagamento das residências médicas estavam garantidos até o mês de 43 
outubro;  a CAPES recebeu um aporte de orçamento,  mas isso não aconteceu em 44 
todo o MEC; assim foi ressaltada a necessidade de  continuidade nas ações no 45 
âmbito do Congresso,  o que tem sido feito pela Andifes e também pelas federais 46 
paulistas, inclusive com agendamento de reuniões  com o novo coordenador da 47 
bancada paulista e também com o ministro chefe da Casa Civil por considerar 48 
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muito importante essa movimentação, e com esperança de  conseguir recompor 49 
pelo menos parte do orçamento.   Quanto ao orçamento 2022 foi  informado que o 50 
Ministério da Economia liberou para o MEC o mesmo valor do orçamento de 2021, 51 
acrescido de 1.6%;  o que é muito preocupante  pela enorme  dificuldade no 52 
corrente exercício e não houve por parte do Ministério da Economia  nenhuma 53 
sinalização de recomposição plena desse orçamento ao menos  aos patamares de 54 
2020; o que o MEC  pediu especificamente em relação às universidades foi uma 55 
recomposição equivalente a 2019 acrescido da correção do IPCA dos três anos 56 
seguintes. A SESu tem sensibilidade e clareza de que os recursos aos patamares 57 
de 2021 dificultam e inviabilizam uma série de atividades; assim, no âmbito do 58 
MEC, foi realizado um trabalho interno de recursos que historicamente ficam sem 59 
uso naquele Ministério e, dessa forma, foi possível disponibilizar para o orçamento 60 
de 2022 o mesmo valor de recursos de 2020 acrescido de 16% e distribuído de 61 
forma a corrigir algumas distorções identificadas no orçamento de 2021.  Em 62 
função dessas negociações, as universidades receberam o orçamento de 2022 para 63 
construir respectivas propostas orçamentárias para encaminhamento à SESu. 64 
Comentou que essa sinalização de recomposição não é suficiente e aponta para 65 
um cenário preocupante para o próximo ano, portanto, a mobilização no Congresso 66 
continuará com vistas a uma recomposição plena desse orçamento. Registrou o 67 
empenho do pessoal da ProAd que teve muito pouco tempo para construir a 68 
proposta orçamentária para o próximo exercício. Ainda quanto ao orçamento 2022, 69 
informou que houve uma deliberação interna da SESu, de recompor o orçamento 70 
do PNAES ao patamar de 2020, assim, os 16% para recompor o orçamento de 2022 71 
em relação a 2021 foi utilizado para priorizar os valores do PNAES, sendo um 72 
ganho importante do movimento estudantil; houve também uma sinalização de 73 
ampliação das bolsas destinadas aos indígenas e quilombolas, ou seja, apontando 74 
para uma certa sensibilidade; mas  infelizmente isso não resolve  o problema atual 75 
das bolsas desse grupo de estudantes.   76 

Retorno às atividades presenciais. Nessa mesma reunião da Andifes foi feito um 77 
seminário sobre o retorno às atividades presenciais, com apresentação bastante 78 
ampla e, infelizmente, não houve tempo para aprofundar a discussão, mas foi 79 
sinalizado que haverá uma reunião extraordinária para que isso aconteça. Há uma 80 
movimentação no sentido de pactuar alguns princípios para que o retorno seja 81 
feito sem muitas distinções entre as universidades, evitando questões relacionadas 82 
à opinião pública; além da negociação com o governo federal em relação ao 83 
orçamento.  Há ainda atenção muito especial com relação à variante ‘delta’, com 84 
destaque de forma absoluta quanto as medidas não farmacológicas de controle da 85 
pandemia como uso de máscara, garantia de ambientes ventilados, 86 
distanciamento social e que se evite ao máximo aglomerações. Portanto, a UFSCar 87 
segue acompanhando a discussão nacional, sempre fomentando e aprimorando as 88 
discussões do CGP, do NEVS e do Grupo de Planejamento no âmbito da ProGrad. 89 

Reunião do Conselho Deliberativo da FAI. No dia 13/08 foi realizada a reunião do 90 
Conselho deliberativo da FAI/UFSCar em que foi possível avançar em algumas 91 
pautas já apresentadas pela nova diretoria e que podem ser acompanhadas por 92 
meio dos canais de comunicação da Instituição. 93 

2.1. Comunicações dos Membros 94 

Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra. Em nome da comissão nomeada para proceder os 95 
trabalhos eleitorais junto ao Conselho de Gestão de Pessoas, comentou que 96 
embora tenha sido registrado inscrição expressiva de forma geral, não houve 97 
inscritos em algumas categorias, assim, a comissão deliberou pela reabertura das 98 
inscrições até o próximo dia 02/09, com eleição prevista para os dias entre 14 e 99 
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17/09. O Edital com cronograma corrigido foi publicado; assim, solicitou a todos 100 
para divulgarem entre seus pares. 101 

Profa. Dra. Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão. Informou sobre a nota de 102 
repúdio exarada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão contra o projeto de lei 103 
para extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, bem como a 104 
moção de repúdio aprovada por unanimidade pelo Conselho de Extensão, CoEx, 105 
em reunião realizada no dia anterior. Assim, propôs para consideração do 106 
colegiado a emissão de manifestação com relação a esta situação absurda.  107 
Concluído o item relativo às comunicações dos membros, colocado em votação, foi 108 
aprovado por unanimidade a inclusão deste novo item de pauta, para a qual a 109 
Presidência solicitou à assessoria de comunicação da reitoria providenciar o texto 110 
para apreciação do plenário. 111 

Prof. Dr. Rodrigo C. Martins, Pró-Reitor de Pós-Graduação.  1. Informou sobre a 112 
Moção aprovada pelo CoPG em manifesto contra os cortes de orçamento da pós-113 
graduação, nas bolsas e no financiamento de projetos; a divulgação dessa 114 
manifestação estava sendo realizada no âmbito da UFSCar e também externa, 115 
junto às principais entidades envolvidas com debate sobre ciência e tecnologia no 116 
País.  2. Que no primeiro semestre/2021 os programas de pós-graduação 117 
estiveram empenhados na elaboração dos relatórios de pós-graduação na 118 
plataforma Sucupira, e que terão como base a definição do conceito dos programas 119 
para o próximo quadriênio. A ProPG acompanhou a elaboração dos relatórios e 120 
com base nas informações coletadas foi realizado um estudo da trajetória dos 121 
programas nos dois últimos quadriênios (encerrados em 2016 e em 2020); 122 
portanto, será solicitado aos centros pautar nos respectivos conselhos, a 123 
apresentação desse estudo, para que a comunidade de cada centro conheça a 124 
trajetória dos programas e possam discutir também os rumos da pós-graduação 125 
no âmbito do seu centro.  126 

Djalma Ribeiro Júnior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. 1. 127 
Informou sobre a movimentação dos povos indígenas realizada durante toda a 128 
semana, para que o Ministério da Educação reabra novas inscrições para o 129 
programa de bolsa permanência para os povos indígenas e quilombolas de todo o 130 
País, que desde 2020 o MEC não abre inscrições para os estudantes, o que tem 131 
acarretado uma série de problemas de permanência dos estudantes. Comentou ser 132 
cerca de seis mil estudantes aptos a receber a bolsa no valor de R$ 900,00 mas 133 
que não estavam recebendo; portanto com repercussões negativas em relação a 134 
presença dos estudantes indígenas e quilombolas e consequências no próprio 135 
processo contínuo de democratização do acesso ao ensino superior.  2.  Informou 136 
que a Lei 12711/2012, que dispõe sobre a reserva vagas para grupos de 137 
estudantes advindos do ensino médio de escolas públicas e que se declararam  138 
pretos, pardos, indígenas e com baixa renda, deve passar por revisão após 10 anos 139 
de sua vigência, ou seja, em meados de 2022. Informou haver uma série de 140 
mobilizações na tentativa de prorrogar a revisão, inclusive com a recente aprovação 141 
no âmbito da Comissão de defesa de pessoas com deficiência para   prorrogar essa 142 
revisão para 2032; mas será ainda apreciada por várias outras comissões. Há uma 143 
série de argumentos para essa prorrogação, como as próprias estruturas do 144 
governo federal que não são preparadas para realizar essa avaliação e definir os 145 
rumos dessa política, pois seria preciso uma sistematização e acompanhamento 146 
mais aprofundado das políticas de ações afirmativas que estão ocorrendo nas 147 
universidades federais.   148 

Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Vice-Reitora, Presidente do Comitê Gestor 149 
da Pandemia.  1. Informou sobre o encaminhamento de questionário para toda 150 
comunidade universitária com objetivo de realizar estatística com relação a 151 
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pandemia (vulnerabilidade, saúde, sequelas, vacinação, saúde mental), que muito 152 
contribuirá com a organização nos cuidados com a comunidade; portanto, 153 
registrou ser de fundamental importância a participação de todos nessa pesquisa.  154 
2. Informou que as 30 bolsas aprovadas por este colegiado a alunos de graduação 155 
para atuar junto ao Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde, NEVS, já foram 156 
preenchidas após edital e seleção. Agradeceu a contribuição de todos na 157 
implementação dessa fase fundamental do programa.  158 

Profa. Dra. Luciana C. S. Coutinho, Pró-Reitora Adjunta de Graduação.  Informou 159 
que a Calourada Virtual Unificada realizada entre os dias 09 e 13/08 obteve ampla 160 
colaboração de vários setores da comunidade (coordenações de cursos, secretarias, 161 
pró-reitorias) para organização dessas atividades, que teve ampla participação em 162 
tempo real das atividades desenvolvidas nesse período e também nas visualizações 163 
posteriormente. Como parte desse processo de acolhimento dos novos ingressantes 164 
em 2021, denominado Projeto Cheganças, foi preparado um site 165 
(cheguei.ufscar.br) contendo um conjunto de informações para facilitar o acesso 166 
desses estudantes para seu ingresso e inserção inicial na vida acadêmica.  167 

3. ORDEM DO DIA 168 
3.1. Baixa patrimonial e contábil de animais classificados como bens permanentes 169 

semoventes pertencentes ao rebanho do Campus Lagoa do Sino. Proc. nº 170 
23112.008795/2020-94. 171 

De forma sucinta, o Srs. Alessandro L. do Prado e Daniel Mendes B.Campos, 172 
Coordenador de Patrimônio e Veterinário do Campos Lagoa do Sino, 173 
respectivamente,  informaram que situação semelhante havia sido avaliada por 174 
este colegiado em sua última reunião ordinária (06/08) tendo sido apreciada a 175 
baixa do plantel de bovinos que irá para leilão,  e  neste momento apreciado o 176 
rebanho de ovinos contendo três óbitos e outros 70 que foram avaliados com alto 177 
custo de manutenção. Seguindo orientação de empresas de leilões, decidiu-se por 178 
juntar os dois lotes, de forma a ser mais atrativo e obter um melhor preço.  Não 179 
havendo manifestações, em votação, por unanimidade dos membros, foi 180 
homologada a baixa patrimonial e contábil de animais classificados como bens 181 
permanentes semoventes pertencentes ao rebanho do Campus Lagoa do Sino. A 182 
deliberação foi lavrada em Resolução do colegiado sob nº 57.  183 

3.2. Plano de Gestão de Riscos da UFSCar relativo ao período 2021-2022. 184 
Instituição do Comitê de Integridade, Riscos e Controles Internos. Proc. nº 185 
23112.002969/2016-29. 186 

A Presidência iniciou o tema informando que a Controladoria Geral da 187 
União, CGU, tem acompanhado com muita proximidade o trabalho de todos os 188 
entes do governo federal em relação à integridade e gestão de riscos; no âmbito da 189 
Andifes este tema também tem sido comentado, visto que o trabalho tem sido 190 
realizado no poder executivo e as universidades serão as próximas a entrarem em 191 
uma avaliação mais aprofundada sobre o tema. A UFSCar vem trabalhando no 192 
tema desde 2016, houve avanços por força de normativas superiores, ocasião em 193 
que foi instituída uma comissão que propôs uma Política de Gestão de Integridade, 194 
Riscos e Controles Internos, PGIRC, a qual foi aprovada em 2019 por este colegiado 195 
e publicada no DOU em 2020. De acordo com a PGIRC, o Plano de Gestão de Riscos 196 
deve ser aprovado pelo Comitê de Integridade, a ser apreciado nesta reunião, mas 197 
considerando que o mesmo não está instituído e sem tempo hábil já que a UFSCar 198 
está sendo auditada, acordou-se colocá-lo para apreciação deste Conselho. O Sr. 199 
Felizardo Delgado, Departamento de Integridade, Riscos e Controles, DIRC, fez 200 
sucinta apresentação do Plano informando que o mesmo segue os preceitos da 201 
CGU e TCU. Concluídas manifestações e esclarecimentos, colocado em votação, foi 202 
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aprovado por unanimidade, o Plano de Gestão de Riscos da UFSCar relativo ao 203 
período 2021-2022, o qual consta do Ato Administrativo ConsUni nº 154.  Na 204 
sequência foi aprovado por unanimidade a instituição do Comitê de Gestão de 205 
Integridade, Riscos e Controles Internos da Universidade Federal de São Carlos – 206 
CGIRC/UFSCar, nos termos do Art. 15 da Resolução ConsUni nº 10, que instituiu 207 
a PGIRC. A deliberação foi registrada no Ato Administrativo ConsUni nº 159.  208 

3.3. Proposta de criação do Instituto de Cultura Científica, ICC. Proc. nº 209 
23112.016378/2021-04. 210 

Inicialmente a Presidência informou que a proposta em tela foi concebida 211 
durante a campanha eleitoral, tendo o Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira como 212 
idealizador do projeto enquanto candidato a Reitor e eleito pela UFSCar em 2020. 213 
A Proposta foi discutida pela comunidade universitária ao longo da campanha 214 
eleitoral e amadurecida e estruturada enquanto proposta formal. Informou que 215 
toda a estrutura de comunicação da Universidade foi revisada e uma parte da nova 216 
estrutura de comunicação envolve a criação do Instituto em análise, cujo projeto 217 
foi construído coletivamente a partir de escuta e ajustes da proposta. Comentou 218 
que a intenção é de que o projeto continue sendo aprimorado com participação de 219 
toda comunidade e, que certamente, se aprovado, colocará a UFSCar em uma 220 
posição de destaque nacional e internacional.  O Prof. Dr. Adilson de Oliveira e a  221 
Assessora para Comunicação Científica, Mariana Rodrigues Pezzo,  apresentaram 222 
amplamente a proposta de criação e atuação do ICC, destacando sua missão de 223 
promover a cultura científica e favorecer ambientes propícios ao pensamento e à 224 
ação baseados na razão e em evidências científicas, por meio de programas, 225 
projetos e ações voltados à qualificação e à ampliação das oportunidades de diálogo 226 
entre cientistas e conhecimento científico produzido na UFSCar e em diferentes 227 
segmentos sociais. Foi destacado também que a proposta do ICC é marcada pela 228 
inovação ao atuar focada na complementaridade entre produção do conhecimento, 229 
processos educativos e comunicação pública da Ciência, funcionando como 230 
catalisador da aproximação e integração do conhecimento em todas as áreas à 231 
sociedade. Após apresentação, foram registradas várias manifestações de apoio à 232 
proposta. Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade a criação do 233 
Instituto de Divulgação Científica, com a sigla ICC, a qual será denominada 234 
Instituto de Cultura Científica William Saad Hossne, como homenagem in 235 
memorian ao Prof. Dr. William S. Hossne, Reitor da UFSCar no período de 1979 a 236 
1983.  A deliberação foi lavrada em Resolução do colegiado sob nº 59.  237 

3.4. Moção de repúdio contra Projeto de Lei que propõe extinção da Universidade 238 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 239 

A Presidência apresentou o texto elaborado pela Assessoria de Comunicação 240 
da Reitoria, tendo o mesmo recebido algumas sugestões, seguido de sua aprovação 241 
unânime pelos membros presentes. Referida Moção foi encaminhada à Reitoria 242 
daUERJ e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. 243 

Nada mais havendo a tratar, às 11hs 50min, a Presidência agradeceu a 244 
presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando 245 
encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 246 
qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 247 
Presidência e demais membros presentes.   248 

Profa.Dra. Ana B.de Oliveira    Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis    Sra.Edna Hércules Augusto 249 

Profa. Dra. Luciana C.S. Cutinho        Prof.Dr. Rodrigo C. Martins          Profa.Dra. Diana J. B. Martha 250 

Profa.Dra. Ducinei Garcia           Sr. Djalma Ribeiro Jr.     Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel   251 
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Prof.Dr. Luiz F.de O.e Paulillo    Profa.Dra. Maria da Graça G.Melão   Profa.Dra. Adriana C. Sais 252 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz      Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl     Prof.Dr. Emerson M. Arruda 253 

Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues      Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi   Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro 254 

Profa.Dra. Flávia B. de M. Hirata-Vale   Prof.Dr. Edivaldo L. dos Santos    Profa. Alice H.C. Pierson  255 

Prof Dr. Márcio L. L Viola       Profa.Dra. Sandra A. Riscal        Profa.Dra. Helka F.B. Ozelo 256 

Prof. Dr. Térsio G. S.Cruz       Prof. Dr. Márcio Antonio Gatti         Profa.Dra. Naja Brandão 257 

Prof.Dr. Marcos G. Lhano         Prof. Dr. Roberto A. Martins      Prof. Dr. Walter Libardi  258 

Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra       Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo        Prof. Dr. Antonio A. Soares  259 

Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni     Prof. Dra. Nelci A. C.F. Rocha      Profa.Dra. Karina G. de Assis 260 

Profa.Dra. Paula R. M. da S. Serrão     Profa.Dra. Nataly C. Lopes     Prof. Dr. Fernando C. Vicentini 261 

Prof. Dr. Marcos de O. Soares      Prof.Dr. Filipe Vieira Rocha        Profa.Dra. Meliza Goi Roscani 262 

Prof. Dr. Ricardo C. Borra     Prof Dr. Filippo Ghiglieno           Prof.Dr. Vanderlei S. Bagnato 263 

TA´s Vânia Helena Gonçalves      Arlei Olavo Evaristo       Fernando Moura F. Petrilli     264 

Ailton Bueno Scorsoline        Ueslei da Conceição Lopes       José Nelson M. Diniz 265 

Pós-Grad. Paulo Fernando Silva         Grads. Gustavo Garcia da Costa    Gabriel Moutinho F. da Silva  266 

Janneth Harsany             Giovanni Miraveti Carriello         267 

Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Prof. Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida, 268 

Antonio Roberto de Carvalho. 269 


