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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 
Ata da 255ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 26/11/2021 – 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 

iniciou a reunião que transcorreu da forma como se segue.  10 

1. EXPEDIENTE 11 

1.1. Comunicações da Presidência  12 

- PLN 17. Informou sobre a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional 13 

17/2021, garantindo assim, o pagamento das bolsas PIBID e de Residência 14 

Pedagógica até o mês de dezembro. 15 

- Atualização sobre questões relacionadas ao incêndio  na área de vegetação do 16 

Campus São Carlos. Que naquele momento o trabalho se concentrava  em 17 

discussões entre Reitoria, ProAd, PF e SGAS, visando  organização do  processo de 18 

limpeza da área para  possibilitar a manutenção dos aceiros; houve  avanços nas 19 

discussões em  parceria  com o IBAMA, ICMBio e outras instituições parceiras, 20 

inclusive do município de São Carlos, com objetivo de obter um projeto robusto 21 

para prevenção  de incêndios; foi realizada também  uma reunião com o Procurador 22 

do Ministério Público Federal de São Carlos que acompanha este processo e a 23 

convite o Procurador foi levado para conhecer a área em que ocorreu o incêndio 24 

para ele ter noção do ocorrido, onde  foi possível ver  a vegetação de cerrado 25 

respondendo bem ao   processo;  que o comitê emergencial que está tratando da 26 

questão do incêndio aprovou  a realização  de uma série de debates sobre a 27 

questão, envolvendo estratégia de preservação e de conservação de áreas naturais, 28 

nos quatro campi da UFSCar visto que todos  eles possuem áreas naturais,  e com 29 

esses debates o objetivo de recuperar o protocolo do cerrado que já foi bastante 30 

trabalhado nos últimos anos e precisa ser deliberado para entrar em vigor. 31 

Provavelmente o assunto  será objeto de  discussão deste colegiado em breve.  32 

- Orçamento. Para  2021 segue a expectativa da aprovação da PEC  dos precatórios  33 

e da  possibilidade de recomposição do orçamento a partir  do recolhimento de 34 

recursos; até o dia 10/12 todas as  instâncias federais devem empenhar seus 35 

recursos, pois caso os recursos não sejam  empenhados os mesmos serão 36 
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redistribuídos.  Para 2022 seguem as gestões, ocasião em que foi realizada reunião 37 

em Brasília, da qual participou juntamente com demais reitores, com a relatora do 38 

orçamento, Senadora Rose de Freitas e com o Presidente da Comissão Mista e 39 

Relator da área de  educação, Senador Wellington Fagundes; informou ter 40 

participado também da reunião de reitores das federais do Estado São Paulo com 41 

a bancada paulista de deputados federais, ocasião em que foi pleiteada a 42 

manutenção da emenda de bancada conjunta para as universidades federais; 43 

pleito este que obteve  sucesso - a UFSCar deverá receber no próximo ano R$ 10 44 

milhões para investimentos em infraestrutura, assim como as demais IFES do 45 

Estado. Destacou a importante articulação dos Deputados Paulo Teixeira e Vitor 46 

Lippi neste processo; portanto, a expectativa de que tudo ocorra bem para ter 47 

algum avanço na realização da manutenção da infraestrutura da universidade, 48 

visto que os recursos recebidos via RTN na área de investimento têm sido 49 

absolutamente baixos e não tem  possibilitado a aplicação na infraestrutura que 50 

apresenta vários problemas além das adaptações necessárias  para melhorar a 51 

questão de ventilação dos ambientes e possibilitar o retorno presencial seguro. 52 

- Restaurantes Universitários. Com relação a aprovação da  passagem da fase 0 53 

para a fase 1 do plano de retorno das atividades  presenciais,  várias têm sido as  54 

discussões administrativas  sobre o funcionamento dos RUs, com a Pró-Reitoria 55 

de Assuntos Comunitários e Estudantis e seu Conselho CoACE, bastante ativos 56 

nessa discussão  com os estudantes; pois com a mudança de fase  aumentará a 57 

circulação nos campi e consequentemente aumenta a demanda por alimentação. 58 

Comentou sobre a preocupação relativa ao cenário financeiro para pagamento das 59 

despesas com alimentação face ao cenário nacional de alta inflação no setor 60 

alimentício e o relato de experiência de outras IFES em processo licitatório  para 61 

contratação de alimentação para os RUs. Portanto, um tema  sensível em que a 62 

gestão tem tratado com bastante atenção, aprofundando análises  de custos e 63 

expectativa de breve início de conversas com toda comunidade visto que o cenário 64 

para o próximo ano não é  bom, portanto, uma pauta que a gestão se dedicará nos 65 

próximos meses.  66 

1.2. Comunicações dos Membros 67 

Fernando Moura Fabri Petrilli. Fez breve intervenção registrando seu desabafo com 68 

relação a festa  que estava sendo montada na cidade de São Carlos, com   69 

características de evento universitário, com  previsão de 10 mil pessoas e duração 70 

de 3 dias. O fato tem chamado atenção da população e  que inclusive havia sido 71 
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chamado nominalmente nas redes sociais para explicar essa questão, ocasião em 72 

que informou que a UFSCar não coaduna com o evento,  por ter ciência   do 73 

momento atual, da tensão com possibilidade de novos casos de COVID-19 74 

chegarem com novas variáveis, de todo o cuidado que a universidade tem tomado 75 

para o retorno de suas atividades presenciais e  que tal evento não tem respaldo 76 

da UFSCar e que certamente da USP também não por estarem também com aulas 77 

no formato remoto. Portanto, registrou seu repúdio ao evento que estava sendo 78 

promovido, lembrando de todo o trabalho e cuidado que estava sendo desenvolvido  79 

para mostrar à comunidade as questões para cuidar da pandemia e poder fazer 80 

intervenções nos aparelhos de saúde para evitar disseminação interna e externa 81 

na medida do possível e  infelizmente surge esse evento; registrou a esperança que 82 

as autoridades públicas tomem providências não só para isso mas para qualquer 83 

outro tipo de evento desse porte porque a pandemia não acabou e as pessoas 84 

precisam se cuidar e cuidar do próximo. A Presidência comentou ter sido 85 

informada sobre o evento e  que estava acompanhando com bastante atenção, que 86 

era lamentável mas  que fugia da governabilidade da UFSCar e que esperava contar 87 

com o bom senso da sociedade civil.  88 

2. ORDEM DO DIA  89 

2.1. Proposta de retorno gradual às atividades presenciais da UFSCar, Fase 1 90 

(editada a partir das discussões na reunião extraordinária do ConsUni, em 91 

19/11/2021).   92 

Inicialmente, a Presidência agradeceu  a participação da comunidade da 93 

UFSCar nas discussões, disse que a equipe tem acompanhado com bastante 94 

atenção as manifestações relacionadas ao tema; na sequência procedeu aos 95 

seguintes  registros:  que a proposta de enfrentamento à pandemia foi apresentada 96 

um  ano depois do início da pandemia no país;  que este processo demandava 97 

ajustes constantes, principalmente por se tratar de algo desconhecido que não se 98 

sabe o que vai acontecer, com riscos de novas variantes que é sempre um fator de 99 

muita atenção e, portanto, mais evidente a preocupação da gestão em  aprimorar 100 

o plano; que a partir da aprovação a ser feita nesta reunião, o plano original 101 

“Vencendo a COVID-19” será revisitado para os ajustes necessários; em um 102 

segundo momento, o plano completo ajustado à luz das decisões desta reunião 103 

será apresentado novamente a este colegiado, visto que ficará uma lacuna entre o 104 

plano original e o documento a ser aprovado nesta reunião.  Na sequência, 105 

apresentou brevemente o cenário nacional das universidades federais sobre o 106 

retorno presencial, informando que a grande maioria das IFES estão com retorno 107 
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presencial das atividades práticas de ensino de graduação e atividades de pesquisa 108 

situado no segundo semestre letivo de 2021, e que a UFSCar estava em meio a 109 

estas instituições, em que a mudança  da fase 0 para a 1 era justamente para 110 

liberação dessas atividades.  Como o calendário da graduação segue datas pré-111 

determinadas, a expectativa para o retorno das atividades práticas  dos cursos 112 

deve acontecer a partir de 31/01/22, visto que o segundo semestre letivo de 2021 113 

iniciará em janeiro/22. Informou que independente da mudança de fase, o retorno 114 

pleno das atividades presenciais  deverão ocorrer a partir de maio/22, ocasião em 115 

que iniciará o primeiro semestre letivo de 2022, visto não ser possível mudar o 116 

formato do curso no meio do semestre, pois  o formato (presencial, remoto) é 117 

definido  antes do início do semestre letivo.  Informou ainda, que, a partir das 118 

discussões e contribuições da reunião anterior (19/11/2021), o texto foi ajustado 119 

e enviado ao NEVS, que procedeu  manifestação em relação aos quatro pontos de 120 

destaque elencados  na reunião anterior, a saber:  possibilidade de flexibilização 121 

quanto a exigência de máscara do tipo PFF2 e/ou N95 em função dos custos das 122 

mesmas; exigência quanto à questão da vacinação: comprovação de vacinação 123 

completa ou resultado de exame de antígeno ou RT-PCR;  testagem das pessoas 124 

em atividades  presenciais e  período de quarentena para pesquisadores vindo de 125 

outros países.  Portanto, todas as contribuições foram sistematizadas na proposta 126 

em apreciação, além de algumas discussões ocorridas no decorrer da semana.  127 

Além dos quatro  destaques elencados na reunião anterior, aberto ao plenário, 128 

foram apresentados novos destaques para discussão: estágios/planos de 129 

contingencia de estágios; período de duração das atividades presenciais; 130 

distanciamento entre as pessoas;  cuidados previstos para cada ambiente  e 131 

esclarecimentos  quanto ao acompanhamento de ocorrências epidemiológicas e 132 

ordenamento do uso e fluxo de pessoas nos diversos espaços institucionais. Após 133 

indicação dos destaques, os mesmos foram analisados um a um e amplamente 134 

discutidos; vencida esta etapa, o texto editado durante a reunião contendo a 135 

Proposta para o retorno gradual às atividades presenciais da UFSCar, previstas 136 

para a Fase 1' foi aprovado por unanimidade. A íntegra desta deliberação, iniciada 137 

em  reunião extraordinária ocorrida em 19/11 e finalizada na presente reunião 138 

encontra-se anexa à  Resolução ConsUni nº 64.   139 

Considerando o adiantado da hora, conforme proposto pela Presidência, 140 

acordou-se segunda sessão desta reunião para o dia 29/11, para apreciação dos 141 

demais itens constantes da pauta.  142 
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Nada mais havendo a tratar, às 12hs 37min, a Presidência agradeceu a 143 

presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando 144 

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 145 

qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 146 

Presidência e demais membros presentes.   147 

Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira   Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis   Prof.Dr. Daniel R. Leiva 148 

Prof. Dr. Luiz Manoel M.C.Almeida    Prof.Dr. Rodrigo Constante Martins       Prof.Dr. Pedro Fadini 149 

Prof.Dr. Fábio Gonçalves Pinto           Gisele A. Z. Castelani           Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel     150 

Prof.Dr. Guillermo A.L. Villagra    Profa.Dra. Maria da Graça G.Melão    Profa.Dra. Adriana C. Sais 151 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz     Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl    Prof.Dr. André C.A. dos Santos  152 

Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues   Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi  Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro 153 

Profa.Dra. Flávia B.de M. H.Vale   Profa.Dra. Priscila M. Medeiros  Prof.Dr. Marcelo de A.Ferreira   154 

Profa. Alice H.C. Pierson       Prof Dr. Márcio L. L Viola           Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura  155 

Profa.Dra. Sandra A. Riscal     Profa.Dra. Camila José Galindo    Prof. Dr. Rafael H. Longaresi 156 

Prof.Dr. Márcio A. Gatti      Profa.Dra. Naja Brandão       Prof.Dr. Marcos Gonçalves Lhano    157 

Prof. Dr. Roberto Antonio Martins   Prof. Dr. Walter Libardi   Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento 158 

Prof.Dr. Wilson A. Bezerra    Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo    Prof. Dr. Antonio Augusto Soares      159 

Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni    Profa.Dra. Andrea S. C. Fuentes   Profa.Dra. Karina G. de Assis 160 

Profa.Dra. Paula R. M. da S. Serrão     Profa.Dra. Nataly C. Lopes     Prof.Dr. Fillipe Vieira Rocha 161 

Prof.Dr. Filippo Ghiglieno         TA´s Vânia Helena Gonçalves      Arlei Olavo Evaristo 162 

Fernando Moura Fabri Petrilli             Ailton Bueno Scorsoline      Ueslei da Conceição Lopes  163 

Catarina Amorim Oliveira     Pós-Grad. Guilherme Dionir Back     Grads. Gustavo Garcia da Costa  164 

Raul Wallace A. Carvalho     Mariana F. C. Magnani       Janneth Harsany       Giovanni M. Carriello     165 

Também registraram presença: Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Antonio Roberto de 166 

Carvalho, Profa.Dra. Isabela A. de O. Lussi, Prof.Dr. Emerson M. Arruda, Profa. Dra. Lisandra M. G. 167 

Borges, Profa. Dra. Cristina P. de Sousa,  José Nelson M. Diniz, Cássio B.T. Martingo.   168 


