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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 
Ata da 256ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 17/12/2021 – 09:00 hs 3 
Link de acesso:   meet.google.com/hic-etfj-tyz  4 
Presidência: Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme relatório de participação/chat da reunião.  7 

Inicialmente a Presidência agradeceu a presença de todos(a) os/as 8 
representantes do colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados; 9 
justificou a ausência da Reitora, Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, por encontrar-10 
se em período de férias. Informa a falta de intérpretes de libras na transmissão da 11 
reunião, dado o pequeno contingente na instituição para atender todas as 12 
demandas, mas que várias ações estavam sendo realizadas na tentativa de 13 
ampliação do quadro de intérpretes. Registrou as boas-vindas aos novos 14 
representantes junto ao colegiado: Prof. Dr. Anselmo João Calzolari Neto, 15 
representante efetivo do Conselho do Centro de Ciências Agrárias; Erinete da Silva 16 
Leite e Rafael Gouveia Lazarini como representantes efetivos do corpo discente da 17 
Pós-Graduação; representantes do corpo discente da Graduação, efetivos:  Laís 18 
Helena Silva Fróes, Matheus Credendio Eiras, Felipe Guimarães Magdalena, 19 
Juliana Gregório Santos, Beatriz de Assis Becerra e Henrique Piunti Mantarro; 20 
suplentes:  Eduardo Barreto de Oliveira, Flávia Negretti Bezerra e Marcos 21 
Sebastião da Costa. Registrou agradecimentos aos discentes que concluíram seus 22 
mandatos.  Na sequência, solicitou a inclusão de item em pauta relativo a 23 
substituição de um membro na Banca Examinadora responsável pela avaliação do 24 
desempenho acadêmico dos docentes pleiteantes à promoção para a Classe D, com 25 
denominação de Professor Associado e respectivas progressões funcionais dentro 26 
desta Classe. Com anuência do plenário, foi incluído como item 3.6.  27 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 28 
Após apreciação, foi aprovada com uma abstenção a ata da reunião 29 

extraordinária, realizada em 13/10/2021. 30 

2. EXPEDIENTE 31 
2.1. Comunicações da Presidência 32 
- Informou sobre a participação ativa da Reitora Profa. Ana Beatriz, inclusive com 33 
várias reuniões em Brasília, para tratar de assuntos relacionados ao 34 
funcionamento e demandas da instituição; das negociações do orçamento das IFES 35 
e institutos federais, negociação intensa da Andifes e de todos os reitores junto a 36 
deputados e senadores na perspectiva de recompor o orçamento de 2022 pelo 37 
menos aos patamares do orçamento de 2019 corrigido pelo IPCA. Houve alguns 38 
avanços, mas ainda não chegou a 100% do pleito; as negociações apesar de serem 39 
muito críticas são fundamentais para obtenção de ganhos no orçamento do 40 
próximo exercício.  41 
- Informou que o Grupo Gestor da Barragem estava preparando documento 42 
circunstanciado para envio aos membros deste colegiado e aos centros 43 
acadêmicos. No entanto, dado o final de ano, com os membros todos 44 
sobrecarregados ou em período de férias, a finalização do documento deverá 45 
ocorrer após o recesso natalino; portanto, será enviado posteriormente a todos 46 
para subsidiar as discussões na reunião deste colegiado a ser realizada 47 
possivelmente no mês de janeiro.  48 
- Informa que em reunião do Comitê Gestor da Pandemia (CGP), realizada no dia 49 
anterior, foram discutidas as condições de acesso aos campi e levando em 50 
consideração a mudança de fase do plano de retomada das atividades presenciais, 51 
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deliberou pela suspensão da limitação no acesso aos campi, com entrada livre para 52 
toda comunidade interna e eventual acesso a pessoas para execução de serviços 53 
externos (entrega de equipamentos, instituições parceiras nos serviços de registro 54 
de diplomas e outros). No período noturno, finais de semana e feriados somente 55 
terão aos campi membros da comunidade interna (mas sem necessidade de limite 56 
com lista de nomes como estava acontecendo); para a comunidade externa segue 57 
suspensa a entrada, até que se inicie a próxima fase e esta condição seja revista.  58 

2.2. Comunicações dos Membros  59 
- Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida, ProAd.  Orçamento. Informou que no dia 60 
10/12 foram empenhados 100% dos recursos em capital, 100% de custeio e 99,3% 61 
dos recursos próprios da cota oferecida para a universidade; da emenda 62 
parlamentar da bancada paulista os recursos da ordem de R$ 9,3 milhões, mesmo 63 
em tempo muito curto, também foram empenhados. Externou agradecimentos a 64 
toda equipe da ProAd, da SEGEF, da SIn, da FAI/UFSCar e todos que colaboraram 65 
para conseguir empenhar todos os recursos, lembrando das cinco obras em 66 
andamento, de materiais de TI e do convênio com a FAI para implementação da 67 
usina fotovoltáica.  A presidência comentando a complexidade e dificuldade para 68 
uma instituição pública federal conseguir esse feito, informou que nem todas as 69 
instituições conseguiram empenhar seus recursos dada a burocracia do governo 70 
federal, exigindo muita qualidade no trabalho dos servidores envolvidos; para que 71 
isso acontecesse foi preciso muita interação entre os diferentes setores e 72 
competência das pessoas para que os recursos pudessem ser empenhados. 73 
Registrou seu orgulho e admiração ao trabalho realizado, parabenizando todos os 74 
envolvidos. 75 

- Prof. Dra. Natália S. Stofel, Secretária da SAADE. Iniciou agradecendo a toda sua 76 
equipe pelas atividades desenvolvidas no setor, lembrando do ano difícil e 77 
desafiador; na sequência registrou os informes: 1) que foi votado no dia anterior, 78 
em regime de urgência, a tramitação do PL de autoria do Dep. Valmir Assunção 79 
(PT-Bahia) juntamente com o Dep. Carlos Zarattini e Benedita da Silva (PT-SP e 80 
RJ respectivamente), para prorrogar por mais 50 anos a necessidade de revisão da 81 
lei de cotas, visto que a revisão dessa lei está prevista para 2022. Os proponentes 82 
argumentam que a Lei não cumpriu seu papel de equiparar o acesso e a 83 
permanência dos estudantes negros e negras, estudantes com deficiência e 84 
estudantes indígenas. Além da prorrogação, o PL propõe estabelecer a garantia de 85 
permanência dos estudantes na modalidade de ações afirmativas, a criação do 86 
conselho nacional das ações afirmativas no ensino superior com participação 87 
social e o monitoramento para avaliação permanente da política a cada cinco anos. 88 
Informou que vários movimentos estavam fazendo gestões com seus deputados 89 
para que votassem favorável ao PL;  2) Informou sobre a publicação de portaria 90 
relativa ao ingresso, normatizando que os estudantes que se inscreverem pelas 91 
cotas de estudantes negros e negras que não forem aprovados pelas bancas de 92 
étnico identificação, devem retornar para a ampla concorrência (antes isso não 93 
acontecia, eles eram desclassificados e saiam do pleito para ser estudante das 94 
universidades em geral); com esta normativa prevê-se um grande número de 95 
pessoas que vão tentar ingressar pela reserva de vagas, com a garantia de ir para 96 
ampla concorrência depois. 97 

- Prof. Dr. Rodrigo C. Martins, ProPG. 1) Informou sobre a conclusão do Relatório 98 
Print, registrando agradecimento da ProPG a todos os programas de pós-graduação 99 
que participaram da elaboração do relatório, em especial aos coordenadores(a) dos 100 
cinco temas Print que atuaram ativamente na organização das informações; 101 
agradece a CInter-Coordenadoria de Internacionalização da ProPG, na pessoa do 102 
Prof. Frederico, que conduziu o processo de maneira bastante eficiente, assim 103 
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como o grupo gestor do Print. 2) Que a partir do edital CAPES para submissão de 104 
novas propostas de APCN´s, a ProPG divulgou calendário interno para novas 105 
propostas de cursos de pós-graduação, cujo trâmite interno na UFSCar deve 106 
ocorrer até meados do mês de abril/2022. Em resposta ao questionamento da 107 
Presidência, informou que as propostas aprovadas anteriormente, mas não 108 
submetidas em função da pandemia, deverão ser enviadas novamente, de acordo 109 
com o atual edital que contém algumas peculiaridades e assim, tramitar 110 
novamente por todas as instâncias. Portanto, solicitou que os proponentes dessas 111 
propostas verifiquem as mudanças no novo edital; comentou que será realizado 112 
diálogo com os proponentes das propostas para maiores esclarecimentos. 113 

- Fernando Moura Fabri Petrilli. Registrou agradecimentos pelo vídeo de final de 114 
ano da Reitoria, pelas palavras muito bem escolhidas pela Reitora e Vice-Reitora, 115 
Profas. Ana Beatriz e Maria de Jesus, pois realmente foi um ano de resiliência em 116 
que as pessoas aprenderam a reconstruir e criar forças para novos desafios que 117 
virão para 2022; na busca para todos serem melhores enquanto instituição, 118 
enquanto comunidade; com palavras de fortalecimento a toda comunidade e, mais 119 
que isso, de reconhecimento a cada um que faz parte dessa comunidade pelo 120 
trabalho que vem sendo realizando com comprometimento, dedicação e amor à  121 
UFSCar. A Presidência expressou agradecimentos pelas palavras. 122 

- Profa. Dra. Luciana C. Salvatti Coutinho. ProGrad. 1) Registrou agradecimentos 123 
a toda equipe da Pró-Reitoria de Graduação, do Conselho de Graduação e de todas 124 
as unidades e pessoas que fazem a interface com a ProGrad para enfrentar o 125 
desafio de reestruturar e reorganizar todo o processo de desenvolvimento 126 
acadêmico no âmbito da graduação, visto ser um processo grande, complexo e que 127 
envolve um conjunto grande de pessoas, cuja estrutura e funcionamento estava 128 
posto há muito tempo na graduação, mas com a questão da pandemia foram 129 
enfrentados grandes desafios. 2) Destacou a parceria com a Unicamp para 130 
unificação do vestibular para ingresso de estudantes indígenas, com inscrições no 131 
período de 13/12 a 20/01/2022. Registrou a importância na parceria e os avanços 132 
conquistados face ao ano de grandes dificuldades.  3) Que o Conselho de 133 
Graduação, CoG, aprovou normativas para o retorno da oferta das atividades 134 
práticas presenciais e do estágio bem como o calendário suplementar com início 135 
em 31/01 e término em 30/04/2022, concluindo concomitantemente ao 136 
calendário do ENPE 4. Também aprovado o calendário acadêmico para 2022 com 137 
início em 30/05/2022 e término em 08/04/2023. Portanto, o ano de 2022 com 138 
muito trabalho, mas que juntos e juntas os obstáculos encontrados no caminho 139 
possam ser superados. Comentou ainda que do ponto de vista nacional o cenário 140 
é de grandes enfrentamentos e disputas que tem afetado muito fortemente a 141 
educação pública, especificamente as universidades públicas, e assim a 142 
importância de todos estarem alertas e dispostos para os enfrentamentos 143 
necessários no próximo ano. 144 

- Profa. Dra. Jeanne L. M. Michel, ProGPe. 1) Registrou agradecimentos a toda 145 
equipe da ProGPe que apesar de ser muito pequena tem sido muito valente e 146 
eficiente nos muitos processos no âmbito da Unidade, e também a toda 147 
comunidade pela resiliência em relação às questões de pessoal; comentou que 148 
vários problemas não resolutividade imediata, mas que algumas coisas avançaram 149 
e muitas situações delicadas foram resolvidas.  2) Informou sobre a publicação no 150 
DOU de portaria negociada junto ao Ministério da Educação para troca de alguns 151 
cargos que estavam com vedação de contratação, encaminhando para extinção, 152 
por cargos válidos; e que a UFSCar finalmente foi contemplada com uma vaga de 153 
médico veterinário para resolver o problema dos biotérios da universidade. Dessa 154 
forma estava sendo verificada a possibilidade de redistribuição, visto ser mais 155 
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rápido do que abertura de concurso, para que se possa sanar este problema 156 
gravíssimo na instituição.  3) Que serão retomadas a realização de concursos de 157 
docentes, iniciando pelos editais suspensos em 2020, e a realização de processos 158 
seletivos simplificados para professores substitutos com uma segunda etapa de 159 
prova didática que foi uma reivindicação importante. Comentou que com a 160 
passagem para a fase 1 do plano de retorno às atividades presenciais, os concursos 161 
foram considerados como atividades essenciais e que, portanto, a partir do ano 162 
2022 os editais serão retomados com uma fase de prova didática que seja possível 163 
e viável, com modelo ainda não definido, se presencial ou híbrido. Lembrou que 164 
2022, por ser ano eleitoral, a vedação de realização de concursos e de contratação 165 
se dará a partir do início do mês de julho; assim, a equipe da área de concursos 166 
estava fazendo esforço imenso na tentativa de finalizar todos os processos seletivos 167 
de concursos, inclusive o edital de concurso para o cargo de assistente em 168 
administração estava aberto, com expectativa de realização da prova no mês de 169 
abril/2022.  4) Que em reunião em Brasília, juntamente com a Reitora Profa. Ana 170 
Beatriz, o Secretário da SESu, foi muito enfático em dizer que não há expectativas 171 
de ampliação de orçamento de pessoal, que é o caso da UFSCar, pois há limitação 172 
para contratação de servidores técnico-administrativos que reside no seu quadro 173 
de referência de TA´s (quadro de orçamento publicado pelo Ministério da 174 
Economia), e sem ampliação não há como solicitar novos códigos de vagas ao MEC. 175 
Comentou existir boa vontade do MEC, inclusive aprovaram todos os pedidos de 176 
códigos de vagas que estão em vias de extinção, mas a UFSCar já foi alertada pelo 177 
secretário da SESu que não há perspectiva de ampliação de orçamento de pessoal 178 
para 2022.  5) Desejou um Natal com muita luz e um Ano Novo energizado para 179 
superar mais um ano de ‘vacas magras’, mas com essa força que o trabalho em 180 
equipe que a comunidade UFSCar tem, certamente será superado. Agradeceu a 181 
todos(a) pela parceira, compreensão e colaboração.  182 

- Djalma Ribeiro Jr., ProACE. 1) Informou que o corte no orçamento para 183 
assistência estudantil dos dois últimos anos que totalizou R$ 2,2 milhões, trouxe 184 
muitas dificuldades no decorrer do ano, mas a partir do diálogo com os estudantes 185 
e um trabalho conjunto e próximo à ProAd, foi possível fazer o pagamento de todas 186 
as bolsas do ano em exercício e garantir também o pagamento das bolsas para o 187 
mês de janeiro/2022, oportunizando iniciar o ano com mais tranquilidade, pois a 188 
liberação dos recursos é sempre muito complicada. Comentou que o programa de 189 
fomento à permanência estudantil - CRIE, instituído no início da atual gestão, 190 
continua recebendo doações, sendo possível arrecadar um auxílio para inclusão e 191 
auxílio para pessoas com deficiência e, que naquele momento, estava sendo 192 
efetuado o pagamento do auxílio inclusão digital aos estudantes, com recursos 193 
provenientes do ProDIn de enfrentamento a pandemia do COVID-19. 2) Registrou 194 
agradecimentos a toda equipe da ProACE pela dedicação; aos profissionais da 195 
saúde pela atuação presencial e junto ao NEVS; um agradecimento muito especial 196 
foi registrado às equipes que trabalharam no Restaurante Universitário, 197 
principalmente com os(a) colaboradores(a) que atuam nas empresas terceirizadas 198 
dada a fundamental importância para garantia de um trabalho direcionado à 199 
segurança alimentar dos estudantes em situação de vulnerabilidade. 3) Informou 200 
que o Programa de Bolsa Permanência criado por portaria ministerial em 2013, em 201 
que o MEC encaminha por meio do FNDE uma bolsa lançada diretamente na conta 202 
dos estudantes indígenas e quilombolas de todo o País no valor de R$ 900,00, não 203 
estava sendo aberto o sistema para ingresso de novos estudantes desde 2020, 204 
sendo que todos os estudantes indígenas e quilombolas que ingressaram nas 205 
universidades federais de todo o País nos dois últimos anos não estavam recebendo 206 
a bolsa. Assim, no âmbito do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, 207 
CoACE, foi criada uma comissão interdisciplinar integrada por assistentes sociais, 208 
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pedagogas dos quatro campi e integrante da SAADE, que em caráter emergencial 209 
se reuniu na data anterior (16/12) com participação dos estudantes indígenas; 210 
como resultado dessa reunião será divulgado um comunicado para todas as 211 
coordenações de curso relatando todo o processo que é bastante extenso, complexo 212 
e envolve muitas lutas; comentou que infelizmente é um programa que têm sido 213 
fragilizado nos últimos anos e que têm colocado em risco um projeto de 214 
democratização do acesso ao ensino superior para esses estudantes indígenas e 215 
quilombolas. Solicitou divulgação a todos na busca de alternativas internas para 216 
resolução desse problema. 217 

- Prof. Dr. Pedro Fadini, ProPq. Também registrou agradecimentos à pequena 218 
equipe da ProPq que trabalha intensamente, à Profa. Dr. Diana Junkes, Pró-219 
Reitora Adjunta da ProPq, e as outras pró-reitorias, SGAS, FAI, pela parceria e 220 
Reitoria que tem dado muito apoio nas atividades da ProPq, além de muitas 221 
conversas pontuais, lembrando da união de toda comunidade da UFSCar.  1) 222 
Informou sobre o grande desafio relativo a apresentação do relatório da SisGen 223 
(Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 224 
Tradicional Associado), plataforma eletrônica de cadastramento obrigatório de 225 
todas as pesquisas, experimentais ou teóricas, realizadas com patrimônio genético 226 
brasileiro. A coleta de dados foi iniciada para inclusão no relatório o qual tem sido 227 
trabalhado com muito empenho. 2) Para o próximo ano algumas decisões 228 
importantes estão previstas, como a modificação da plataforma do registro de 229 
equipamentos multiusuários que se iniciou mas será preciso avançar; também a 230 
disponibilização dos arquivos produzidos na UFSCar oriundos de financiamento 231 
FAPESP, além de inúmeros desafios em condições adversas. 3) Informou que em 232 
virtude do corte no aporte de recursos dos Programas INCT pela CAPES, que 233 
totaliza R$ 100 milhões, redigiu uma nota para divulgação na imprensa, 234 
traduzindo a preocupação da UFSCar com relação a postura da CAPES com o 235 
assunto; assim, procedeu a leitura da nota para conhecimento do colegiado. 236 

3. ORDEM DO DIA 237 
3.1. Proposta de calendário de reuniões ordinárias do ConsUni em 2022. 238 

Após apreciação, foi aprovado por unanimidade, o calendário de reuniões 239 
ordinárias do ConsUni para o ano de 2022, com a seguinte agenda: 28/Janeiro, 240 
25/Fevereiro, 25/Março, 29/Abril, 27/Maio, 24/Junho, 29/Julho, 26/Agosto, 241 
30/Setembro, 28/Outubro, 25/Novembro e 16/Dezembro. As reuniões previstas 242 
para os meses de janeiro e julho estarão condicionadas a existência de pautas 243 
urgentes e previsão de reunião extraordinária no mês de abril, anterior à ordinária 244 
para deliberação sobre as APCN’s para submissão à CAPES. A deliberação foi 245 
lavrada no Ato Administrativo ConsUni nº 175. 246 

3.2. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, da Fundação Universidade 247 
Federal de São Carlos – PAINT 2022. Proc. nº 23112.021523/2021-61. 248 

A servidora Jaqueline Contarin, Auditora da UFSCar, inicialmente informou 249 
que em atendimento ao normativo da Controladoria Geral da União, CGU, a 250 
apresentação do plano anual de auditoria interna da instituição para o ano 251 
subsequente precisa ser realizada todos os anos para apreciação e aprovação deste 252 
colegiado, além da aprovação pela CGU, cujo órgão já procedeu análise e aprovou 253 
o PAINT-2022 da UFSCar sem recomendações ou alterações, o que é louvável, se 254 
comparado a anos anteriores que apresentaram vários pedidos de alterações. Na 255 
sequência realizou breve apresentação do Plano, com esclarecimento de dúvidas 256 
ao final da exposição. Após, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade 257 
o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da UFSCar, para o exercício 2022, 258 
(SEI 0530830), constante do processo explicitado no enunciado do item. A 259 
deliberação foi lavrada em Ato administrativo do colegiado sob nº 176. 260 
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3.3. Doação de bens pertencentes ao patrimônio da UFSCar para a Universidade 261 
Federal de São Paulo – UNIFESP. Proc.nº 23112.002467/2019-41. 262 

A Profa. Dra Marystela Ferreira, DFQM/CCHB, juntamente com o 263 
Coordenador de Patrimônio, Alessandro Luis do Prado, procederam ampla 264 
explanação sobre o processo de doação dos bens relacionados no processo acima 265 
especificado, informando que os bens haviam sido adquiridos via projeto CNPq em 266 
2012 por uma docente que saiu da instituição, sendo atualmente docente da 267 
UNIFESP. Dentre os equipamentos, observa-se alguns obsoletos e outros que 268 
demandam manutenção, gerando custos ao departamento; foi minuciosamente 269 
explicado como se realiza todo o trâmite interno e externo para doação de 270 
equipamentos em processos desse tipo, e especificamente neste processo, cujo 271 
trâmite iniciou em 2019.  Após, sem registro de manifestações, foi homologado por 272 
unanimidade, a doação dos equipamentos (132645, 132646, 132647, 132648, 273 
132649, 132650) pertencentes ao patrimônio da UFSCar à Universidade Federal 274 
de São Paulo, UNIFESP. A deliberação foi lavrada na Resolução ConsUni nº 65. 275 

3.4. Alteração do Regimento Interno da Unidade Especial de Ensino, Pesquisa e 276 
Extensão - Informação e Memória. Proc. nº 23112.001130/1997-86. 277 

Após análise, foi aprovado por unanimidade, as alterações no regimento 278 
interno da Unidade Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão - Informação e 279 
Memória, referente às mudanças na estrutura organizacional da Unidade, as quais 280 
foram aprovadas no âmbito do Conselho do Centro de Educação e Ciências 281 
Humanas, bem como tramitou no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 282 
para adequação do plano de trabalho do servidor técnico-administrativo em 283 
exercício na secretaria da Unidade para contemplar as atribuições elencadas na 284 
proposta, além da recomendação de aprovação da alteração regimental pela 285 
Procuradoria Federal junto à UFSCar. Sem registro de manifestações ou 286 
esclarecimentos, em votação, foram aprovadas por unanimidade, as alterações no 287 
Regimento Interno da UEIM. A deliberação foi lavrada na Resolução ConsUni nº 288 
67. 289 

3.5. Regimento Interno do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS. Proc. 290 
nº 23112.014968/2020-11. 291 

A Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão, Diretora do CBS, informou que 292 
a proposta em apreciação seguiu a minuta padrão para elaboração de regimento 293 
interno dos centros acadêmicos, apenas com acréscimo relativa a possibilidade de 294 
realização de eleições on line, conforme sugerido pela Procuradoria Federal junto 295 
à UFSCar, PF, além de outras pequenas sugestões, as quais foram acatadas e 296 
aprovadas no CoC-CCBS e também pela PF. Sem registro de manifestações ou 297 
esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno do Centro de 298 
Ciências Biológicas e da Saúde, sendo lavrado na Resolução ConsUni nº 66. 299 

3.6. Alteração na Banca Examinadora responsável pela avaliação do desempenho 300 
acadêmico dos docentes pleiteantes à promoção para a Classe D. Of. 301 
547/2021/ProGPe. Proc. nº 23112.105557/2019-92.  302 

Após apreciação da demanda relativa à inclusão do Prof. Wilton J. Marques, 303 
representante do CECH, em substituição à Profa.Dra. Maria Cristina P. I. Hayashi, 304 
na composição da Banca Examinadora responsável pela avaliação do desempenho 305 
acadêmico dos docentes pleiteantes à promoção para a Classe D, com 306 
denominação de Professor Associado e respectivas progressões funcionais dentro 307 
desta Classe, o plenário aprovou por unanimidade referida alteração. Assim a 308 
Banca Examinadora ficou integrada pelos seguintes representantes: CCET: Prof. 309 
Dr. Olimpio Hiroshi Miyagaki, Presidente, Prof. Dr. José Carlos de Toledo; CCBS: 310 
Profa. Dra. Odete Rocha, Profa. Dra. Rosely Moralez de Figueiredo; CECH: Profa. 311 
Dra. Rosa Maria Moraes Anunciato, Prof. Dr. Wilton José Marques; CCA: Profa. 312 
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Dra. Marta Regina Verruma Bernardi, Profa. Dra. Sandra Regina Ceccato Antonini; 313 
CCTS: Prof. Dr. Augusto João Piratelli; CCN: Prof. Dr. Flávio Sérgio Afférri. 314 
Deliberação exarada no Ato Administrativo ConsUni nº 177.  A Presidência 315 
registrou a sugestão enviada há algum tempo, ocasião em que estava à frente da 316 
CECH, para que os integrantes da Banca Examinadora pudessem ser docentes da 317 
classe de associados, nível IV, com mais de dois anos nesse nível, face a dificuldade 318 
de compor bancas com integrantes da classe de docentes titulares, conforme 319 
norma vigente; a Profa. Dra. Jeanne Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, 320 
considerando excelente a proposição, informou que levará a sugestão à comissão 321 
designada para rever a normativa relativa a avaliação de desempenho para fins de 322 
progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior da 323 
UFSCar. 324 

Na sequência, a Profa. Dra. Maria Silvia de A. Moura, informou estar 325 
deixando a chefia do Departamento de Estatística e assim a representação junto 326 
ao CoC-CCET e, como consequência, neste colegiado; registrou ter sido muito 327 
proveitoso sua passagem pelo ConsUni, lembrando de seu primeiro mandato em 328 
1995, na qualidade de representante dos professores assistentes; comentou que 329 
continuará na universidade colaborando com todos e todas; fez apelo aos 330 
ingressantes para participarem dos conselhos da Universidade. Concluiu 331 
desejando um feliz 2022 a todos.   332 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e 333 
colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, desejando boas festas a 334 
todos e todas, nas formas possíveis neste momento histórico, com muita 335 
segurança; um Feliz Natal e Ano Novo cheio de recargas. Registrou também 336 
agradecimentos a este colegiado por ser um modelo de participação e 337 
comprometimento, aos vários grupos de trabalho que se formaram e a toda 338 
comunidade da UFSCar. Às 11h30min, declarou encerrada a presente reunião, da 339 
qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na qualidade de secretária, redigi a 340 
presente ata, que assino, após ser assinada pela Presidência e demais membros 341 
presentes. 342 

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis  Prof.Dr. Luiz M.M.C.Almeida     Prof.Dr. Rodrigo C. Martins 343 

Profa.Dra. Luciana C. S.Coutinho     Prof.Dr. Pedro S. Fadini     Prof.Dr. Fábio Gonçalves Pinto 344 

Djalma Ribeiro Jr.      Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel     Prof.Dr.Guillermo A. L. Villagra 345 

Profa.Dra. Maria da Graça G.Melão   Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz  Prof.Dr. Ricardo T.Fujihara 346 

Profa.Dra. Marystela Ferreira   Prof.Dr. André C.A. dos Santos  Profa.Dra. Mônica F.B.M. Thiersch 347 

Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi   Prof. Dr. Heber L. de Carvalho  Profa.Dra. Flávia B.de M. H.Vale 348 

Profa. Alice H.C. Pierson        Prof Dr. Márcio L. L Viola    Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura  349 

Profa. Dra. Heloisa S. S. de Araujo   Profa.Dra. Camila José Galindo      Prof. Dr. Márcio A. Gatti 350 

Profa.Dra. Naja Brandão    Prof.Dr. Marcos Gonçalves Lhano    Prof. Dr. Roberto A. Martins 351 

Prof. Dr. Walter Libardi    Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento   Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo  352 

Prof. Dr. Antonio A. Soares   Profa. Dra. Nelci A. C. F. Rocha     Profa.Dra. Karina G. de Assis 353 

Profa.Dra. Nataly C. Lopes    Prof. Dr. Marcos de O. Soares     Profa. Dra. Meliza G. Roscani  354 

Prof.Dr. Filippo Ghiglieno    TA´s: Arlei Olavo Evaristo   Fernando Moura F. Petrilli  355 

Ailton B. Scorsoline    Catarina A. Oliveira     José Nelson M. Diniz    Cássio B.T. Martingo  356 

Pós-Grad. Rafael Gouveia Lazarini     Grads. Laís Helena S. Fróes  Matheus Credendio Eiras 357 

Beatriz de A. Becerra    Henrique P. Mantarro    Eduardo B. de Oliveira    Marcos S. da Costa 358 

Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Antonio Roberto de Carvalho, Prof.Dr. Fillipe 359 
Vieira Rocha. 360 


