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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

2

Ata da Reunião Extraordinária 16/07/2021

3

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, às nove

4

horas, o Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos,

5

previamente convocado por meio do Of. 56/2021/ConsUni-FUFSCar, de

6

13/07/2021, reuniu-se virtualmente, por meio da ferramenta Google Meet, com

7

acesso pelo link: https://meet.google.com/zyo-zbih-tmk, com pauta específica

8

para apreciação do ‘Plano de retomada das atividades presenciais da UFSCar' no

9

âmbito da convocação permanente deste colegiado para discutir questões

10

relacionadas ao contexto do plano de enfrentamento da pandemia, - "Vencendo a

11

COVID-19". Verificada a instalação do quórum necessário para a reunião, a Sra.

12

Presidente, Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, congratulou-se e agradeceu a

13

presença de todos(a) os/as representantes do colegiado e convidados(a) que se

14

encontravam conectados. Justificou de ausência de intérpretes de libras para esta

15

reunião face ao número muito reduzido na UFSCar e a impossibilidade de

16

contratação desses profissionais em virtude dos cortes orçamentários. Registrou

17

as boas-vindas aos Profs. Drs. Rafael Henriques Longaresi e Térsio Guilherme de

18

Souza Cruz, representantes do Centro de Ciências e Tecnologias para a

19

Sustentabilidade, na qualidade de efetivo e suplente, respectivamente; e à Profa.

20

Dra. Camila José Galindo, representante suplente do Centro de Ciências Agrárias.

21

Na sequência, conforme questionamento do cons. Arlei O. Evaristo a respeito de

22

férias de servidor e participação em reuniões do colegiado, a Presidência esclareceu

23

que as reuniões são públicas, não há impedimentos para participação de servidor

24

em férias, mas para garantir a legalidade das reuniões, os servidores em férias não

25

são computados para o quórum e nem para voto, sendo o voto necessariamente

26

do respectivo suplente. Destacou que, sem sombra de dúvidas, a voz dos/as

27

conselheiros/as deve ser garantida. A Profa. Dra. Jeanne L.M. Michel, ProGPe,

28

complementou informando que a pessoa em férias está formalmente afastada e,

29

portanto, não pode assinar nenhum documento oficial inerente ao seu cargo; é

30

uma questão trabalhista cuja legislação impede o exercício de qualquer atividade

31

formal no período de afastamento. Na sequência, foi registrado pelo discente

32

Gustavo Garcia o desaparecimento da estudante Ana Beatriz C. de Moura, do

33

curso de Psicologia; a Pró-Reitora Adjunta da ProACE, Gisele A. Zutin Castelani,

34

informou que as providências cabíveis já haviam sido tomadas e as redes sociais

35

haviam sido acionadas. Iniciando o ponto específico de pauta, a Presidência
1

36

lembrou que a UFSCar possui portaria sobre o retorno às atividades presenciais,

37

mas que a mesma havia sido produzida por um comitê que até janeiro assessorava

38

a reitoria na gestão anterior e que tal portaria não havia sido discutida em

39

colegiado, disse ainda que o plano aprovado por este colegiado ‘Vencendo a COVID-

40

19’ demanda discussão de novos encaminhamentos, principalmente pelo fato de

41

estar desenhando medidas de vigilância epidemiológica que exigem outras

42

estratégias para pensar o retorno e também para moderar cada fase da pandemia.

43

Objetivando maior celeridade na discussão do tema, apresentou a seguinte

44

organização: apresentação da proposta; apresentação dos destaques para

45

discussão; três minutos para cada manifestação, com prioridade para a primeira

46

fala. Informou ainda, que, o texto em apreciação contemplava contribuições

47

importantes apresentadas pela comunidade. A Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos

48

Reis, Presidente do Comitê Gestor da Pandemia, CGP, apresentou o histórico da

49

construção do documento; informando que o planejamento para o retorno de forma

50

estratégica, leva em consideração a contingência epidemiológica da COVID-19 e a

51

responsabilidade social da UFSCar, baseada na queda sustentada da curva

52

epidêmica da COVID-19, nos critérios estabelecidos na Resolução ConsUni 39 e

53

na implementação de fases graduais que vão de zero a cinco, com diferentes tipos

54

de atividades, prevendo assim, um retorno paulatino e responsável da circulação

55

de pessoas nos campi. Apresentou minuciosamente a proposta, bem como os

56

principais pontos de cada fase, cujo fluxograma do retorno foi delineado

57

considerando as premências acadêmicas, sem negligenciar critérios de saúde para

58

uso dos espaços físicos e mobilidade nos campi, o alcance da vacinação, o

59

distanciamento social e o uso de máscaras de proteção. Após apresentação, foram

60

elencados os destaques, registrando-se esclarecimentos de dúvidas e amplo

61

debate, culminando em algumas alterações de consenso do plenário bem como

62

outras que, colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. No debate

63

foi registrada a participação dos integrantes do NEVS, Profa. Dra. Silvia Carla da

64

Silva André Uehara e do Prof. Dr. Bernardino G. A. Souto. Concluída a análise,

65

em regime de votação do documento como um todo, foi aprovado por unanimidade,

66

o Plano de Retomada das Atividades Presenciais da UFSCar, contendo as fases,

67

diretrizes e orientações para o retorno das atividades presenciais na Universidade.

68

A deliberação foi lavrada em Resolução do colegiado sob nº 52 (SEI 0444280), com

69

diretrizes constantes de seu anexo (SEI 0448601). A Presidência agradeceu a

70

colaboração de todos nesta reunião, a qual foi muito positiva e produtiva. A Profa.

71

Maria de Jesus agradeceu ao Conselho e à comunidade universitária que se
2

72

mostrou ativa na construção do documento por meio de contribuições importantes

73

que foram incorporadas ao plano, mostrando assim, o comprometimento de toda

74

a comunidade no enfrentamento e controle da pandemia nos campi, essencial para

75

o retorno gradativo e seguro, portanto, pediu a todos a continuidade desse

76

envolvimento para evoluir nas ações do plano. Destacou ainda que a pandemia

77

tem produzido condições sociais, sanitárias e econômicas bastante instáveis e

78

mutantes, portanto, tanto o CGP quanto o NEVS permaneceriam atentos e

79

sensíveis a isso para realizar ajustes e procedimentos necessários, além da

80

convocação permanente do ConsUni para tratar deste tema. Concluído o tema

81

específico da pauta, o Prof. Dr. Bernardino G. A. Souto procedeu apresentação com

82

dados atualizados até o dia 14/07, sobre a COVID-19, no Estado de São Paulo, no

83

Brasil e no mundo. Nada mais havendo a tratar, às 12:27 horas, a Presidência

84

agradeceu a presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes,

85

declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F.

86

Canhete, na qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser

87

assinada pela Presidência e demais membros presentes.
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Profa.Dra. Ana B.de Oliveira
Prof. Dr. Daniel R. Leiva

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis
Prof.Dr. Rodrigo C. Martins

Prof.Dr. Fábio Gonçalves Pinto

Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza

Sra. Gisele A. Z. Castelani.

Prof.Dr. Guillermo A.L. Villagra

Sra.Edna Hércules Augsuto

Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel

Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz

Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl

Prof.Dr. Emerson M. Arruda

Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues Profa.Dra. Giulianna R. Carmassi Prof. Dr. Marcelo de A. Ferreira
Profa.Dra Flávia B.de M. Hirata-Vale Prof Dr. Márcio L.L Viola Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura
Prof.Dr. Pedro M. Galetti Junior
Prof.Dr. Rafael H. Longaresi
Prof. Dr. Walter Libardi

Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto
Prof. Dr. Marcos G. Lhano

Profa.Dra. Helka F. B. Ozelo
Prof. Dr. Roberto A. Martins

Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento

Prof. Dr. Wilson A. Bezerra

Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni Profa.Dra. Andrea S.da C. Fuentes
Profa.Dra. Nataly C. Lopes

Prof. Dr. Fernando C. Vicentini

Prof.Dr. Ricardo C. Borra

Prof Dr. Filippo Ghiglieno

TA´s Vânia Helena Gonçalves
Catarina A. Oliveira

Ailton Bueno Scorsoline

José Nelson M. Diniz

Grads. Gustavo Garcia da Costa
Mariana F. C. Magnani

Prof. Dr. Marcos de O. Soares

Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato
Ueslei da Conceição Lopes

Elizabeth Aparecida Baraldi

Gabriel M. Fernandes da Silva

Janneth Harsany

Raul Wallace A. Carvalho

Giovanni M. Carriello

Também registraram presença: Prof. Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida, Profa. Dra. Diana Junkes
Bueno Martha, Antonio Roberto de Carvalho, Profa.Dra. Camila José Galindo, Profa. Dra. Ilka de
Oliveira Mota, Arlei Olavo Evaristo.
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