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Ata da 254ª Reunião Ordinária
Data e horário: 29/10/2021 – 09:00 hs
Link de acesso: meet.google.com/hic-etfj-tyz
Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme relatório de participação/chat da reunião.
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Após a Presidência congratular-se e agradecer a presença de todos(a) os/as
representantes do colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados,
registrou a ausência dos intérpretes de libras na transmissão, informando que a
gestão estava atenta a questão para a qual estavam trabalhando para superar.
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1. APRECIAÇÃO DE ATAS
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Após apreciação, foram aprovadas, com uma abstenção, as atas das
seguintes reuniões:
- 249ª, 250ª e 251ª reuniões ordinárias, realizadas em 28/05, 25/06 e
06/08/2021, respectivamente.
- reuniões extraordinárias realizadas em 16/07 e 28/07/2021.
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2. EXPEDIENTE
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2.1. Comunicações da Presidência
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- Comitê Gestor Emergencial. Criado para cuidar de questões relativas ao incêndio
na área de vegetação do Campus São Carlos ocorrido no dia 05/09, teve reunião
realizada com vários pesquisadores que se dedicam a essa área, com convidados
externos, munícipes e representantes da prefeitura municipal de São Carlos, onde
foram elencados alguns temas para serem tratados em uma série de debates e
reuniões públicas, com objetivo de colher informações atualizadas em relação a
produção de conhecimento e de experiências relacionadas à temática para elaborar
um plano de ação para todos os campi da UFSCar. Primeiramente para prevenção
de novos incêndios e para estruturar as ações da universidade frente às suas áreas
naturais, além de buscar parcerias, para criar uma rede de prevenção e combate
a incêndios, não se restringindo somente a UFSCar e seus campi, mas em todo o
entorno, incluindo várias instituições e municípios vizinhos. O Prof. Dr. Luis
Eduardo Moschini, Pró-Reitor de Pós-Graduação Adjunto, pesquisador do tema,
tem conduzido as reuniões acerca da parceria, com indicativos de um caminho
bastante promissor. Como próximas atividades do comitê foram agendadas: reunião com o Ministério Público para informá-los dessa proposta de trabalho; reunião aberta para discussão com unidades de conservação do entorno de São
Carlos para colher experiências realizadas na prevenção e combate a incêndio de
áreas naturais. Com relação a área atingida pelo incêndio, informou que a ProAd
em conjunto com a SGAS, trabalham na limpeza do local, pois embora pareça ser
algo simples, em se tratando do setor público, uma série de regras precisam ser
atendidas, e assim o procedimento se torna mais demorado. Destacou a
importância de se evitar o local, tanto pela comunidade interna quanto externa,
devido aos riscos de queda oferecidos pelos eucaliptos atingidos.
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Emendas de Bancada. Com os recursos da emenda da bancada paulista, no valor
de R$ 9,7 milhões, a UFSCar conseguiu avançar com as licitações para atender
uma série de demandas que estavam listadas e reprimidas; aguarda-se sucesso
nesses processos para empenhar em tempo os recursos. Registrou agradecimentos
às equipes da ProAd, da SEGEF, da SIn, da FAI, da PF e do Gabinete da Reitoria
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que se dedicaram para que os recursos que chegaram em prazo muito curto fosse
encaminhado a contento.
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Orçamento 2021/2022. Informou sobre a continuidade das mobilizações no âmbito
da Andifes e das federais paulistas na tentativa de recomposição do orçamento
2021. No momento, aguarda-se reunião com o relator setorial da comissão mista
de orçamento; as discussões avançaram, mas em função dos diversos assuntos
em pauta, muita dificuldade de agendar reunião com os parlamentares; não há
certeza se vai haver destinação de recursos para 2021, face a grande disputa pelo
orçamento remanescente. Para 2022 a expectativa é de sensibilizar os
parlamentares para que o orçamento retorne aos patamares de 2019, com correção
pelo ipca por estar previsto no teto de gastos, portanto, nada além do que está
previsto em lei, e assim as universidades possam ser atendidas em suas
demandas. Comentou que a disputa pelo orçamento ficou claro com os problemas
com pagamento das bolsas pibid, de residência pedagógica e bolsas pet; inclusive
no último conselho pleno da Andifes, esteve presente a presidente da CAPES que
expôs os seguintes pontos no âmbito daquela Coordenação: defesa pela avaliação
quadrienal dos programas de pós-graduação, com a CAPES trabalhando para
reverter na justiça o entendimento de que a avaliação deva seguir os parâmetros
de 2016; que a CAPES já havia realizado todos os encaminhamentos para que
houvesse orçamento suplementar para garantir o pagamento das bolsas, mas isso
havia ficado parado na Casa Civil, e que o atraso no pagamento das bolsas havia
sido sinalizado desde o mês de agosto. No entanto, na noite anterior (28/10), o
PLN 17, projeto que prevê a suplementação de orçamento para pagamento de
bolsas da CAPES havia sido aprovado, mas analisando os valores, os mesmos
serão suficientes para pagamento dos meses de setembro e outubro, portanto o
problema das bolsas segue em pauta e vai demandar novo PLN, que segundo a
presidente da CAPES já havia sido encaminhado e seguia em tramitação na
comissão mista de orçamento. Assim, a importância de articulações junto aos
parlamentares, e mobilização de todos face as dificuldades dos bolsistas frente ao
não pagamento das bolsas.
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Conferência Mundial da Educação Superior. Que a Andifes e a SIN (representação
de reitores da Argentina) estavam organizando uma reunião conjunta para discutir
demandas da América Latina para apresentação na Conferência Mundial
organizada pela UNESCO, que deveria ocorrer em 2021, mas transferida para o
próximo ano; a UFSCar segue acompanhando esse processo.
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Projeto de Desenvolvimento Institucional para enfrentamento à pandemia. Que o
Conselho de Administração aprovou referido ProDIn para viabilizar várias ações
como compra de testes, inclusão digital de estudantes e o trabalho remoto com
assinatura Gsuit com algumas facilidades gratuitas no início do mês de janeiro, e
a garantia da continuidade da assinatura do google para toda comunidade
universitária. Registrou que a viabilização deste ProDIn foi possível a partir do
apoio de praticamente todos os departamentos acadêmicos da UFSCar, aos quais
registrou agradecimentos. Informou ainda que a articulação para o projeto se deu
no âmbito da Reitoria, mas a execução será pelo Comitê Gestor da Pandemia, CGP.
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2.2. Comunicações dos Membros
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Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Vice-Reitora, Presidente do CGP. 1) Em
complementação à comunicação anterior, com relação ao ProDIn para
enfrentamento à Pandemia, informou que os testes haviam sido comprados e que
estavam sendo regularizadas algumas questões relacionadas ao NEVS; agradeceu
a FAI-UFSCar pelo auxílio em todo o processo. 2) Que foi aprovada no âmbito do
CGP, em reunião realizada em 21/10, alteração relativa ao prazo de vigência em
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processos de pesquisa, anteriormente estipulado até mar/2022 para 31/12/2023;
informou que o NEVS estava trabalhando para aprovação dos projetos de pesquisa
não habilitados anteriormente em função da data. 3) Que o CGP, em reunião no
dia 28/10 com o Grupo de Trabalho da ProGrad, aprovou o semestre suplementar
presencial, com inicio previsto para o dia 31/01/2022, o qual deverá acontecer a
partir de informações das chefias departamentais com apoio do NEVS e CGP para
organização dos planejamentos de contingências de segurança dessas atividades
presenciais; o formato geral será definido pelo Conselho de Graduação. Enfatizou
a importância de adesão da comunidade ao aplicativo Guardiões da Saúde, de
forma que a vigilância esteja fortalecida e o NEVS possa atuar junto à comunidade
para que o retorno aconteça com riscos mínimos. 4) Que o NEVS têm
acompanhado as tendências e as curvas epidemiológicas, bem como realizado os
ajustes necessários ao plano de retorno presencial da UFSCar, para breve
apreciação deste colegiado. Apresentou ainda os dados relativos aos números dos
planos de atividades presenciais submetidos ao NEVS para exame, que totalizavam
911 planos. Registrou agradecimentos ao pequeno grupo de pareceristas do NEVS,
os quais tem se dedicado muito à toda comunidade, além desses profissionais
continuar atuando em suas atividades acadêmicas e de pesquisa.
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Prof. Dr. Daniel R. Leiva, Pró-Reitor de Graduação. 1) Calendário Suplementar.
Complementou a informação relativa ao calendário suplementar, o qual trará
segurança e auxiliará nas demandas represadas, ou seja, um semestre para
atividades práticas obrigatórias, atividades mistas em que a parte teórica já havia
sido concluída ou atividades que não foram ainda ofertadas em nenhum momento
pelo ENPE. 2) Programas PIBID, Residência Pedagógica e PET. Comentou sobre os
atrasos recorrentes e incertezas nesses programas que atinge diretamente os
estudantes que precisam desse recurso, além do aprendizado envolvido nessas
atividades, e infelizmente não há prioridade para fomentar essas atividades; assim,
a importância de mobilização e articulação com diferentes entidades, o que tem
sido realizado pela UFSCar em diferentes âmbitos (junto ao CoGrad – com as ifes
mobilizadas e municiando a Andifes para enfrentar essa situação da melhor forma
possível, além de vários outros fóruns como ForPiBid, CENAPET). Comentando a
importância da resiliência necessária para mudar a situação, solicitou inclusão
em pauta de uma proposta de moção de apoio a mobilização, cuja inclusão foi
submetida ao plenário e aprovada por unanimidade.
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Prof. Dr. Marcos de Oliveira Soares. Informou que estará representando a
ADUFSCar nas reuniões deste conselho, como forma de otimizar a representação
da entidade, evidentemente separando sua condição de representante eleito e de
representante da entidade.
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Djalma Ribeiro Jr., Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. 1) Que até o
dia 04/11 estavam abertas as inscrições para o processo seletivo para inclusão
digital no âmbito do ProDIn, para estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica de graduação presencial e a distância, e aos pós-graduandos
stricto sensu. 2) 7ª Semana dos Estudantes Indígenas da UFSCar, no período de
03 a 05/11, organizada por estudantes indígenas que compõe o Centro de
Culturas Indígenas, com apoio da ProGrad e ProACE. 3) Que nos dias 15 e 16/10
foi realizada a 1ª Mostra de Saúde Mental, organizada e promovida por um
conjunto de docentes e estudantes que atuam em projetos nessa temática; foi
momento muito importante para dar visibilidade às ações que a UFSCar tem
realizado nessa área e também para compartilhamento de experiências, além de
fomentar novos projetos e ações. Durante o evento foi elaborada uma carta que
será divulgada à toda comunidade universitária.
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Prof. Dr. Rodrigo C. Martins, Pró-Reitor de Pós-Graduação. Informou sobre a base
de dados organizada pela ProPG, a partir da Plataforma Sucupira, contendo dados
de todos os programas de pós-graduação da instituição, reunindo informações dos
dois últimos quadriênios (de 2013 a 2020). A inicialização da base de dados
disponível na página eletrônica da ProPG ocorrida naquela manhã (29/10) às
08:00, contendo dados que podem ser consultados por qualquer pessoa, com
informações a partir do programa, por centro ou pelo conjunto da universidade.
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Conforme questionado pelo Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento sobre
problemas relacionados a saúde mental de membros da comunidade universitária
e as iniciativas da gestão com relação a esses problemas, a Presidência informou
que a gestão têm acompanhado essa questão e no âmbito do GT Planejamento
da ProGrad e do CGP têm-se trabalhado a questão do retorno das atividades
presenciais da graduação no início do próximo ano, independente das fases do
plano de retorno, por entender ser necessário haver um planejamento e
organização dos cursos com retorno escalonado para experenciar o que vai ser esta
atividade presencial com alunos nos campi, testando dessa maneira o programa
de vigilância epidemiológica da instituição. Paralelamente, haverá nos próximos
dias uma reunião deste Conselho para tratar exclusivamente dessa pauta e
pactuar os encaminhamento que estão sendo dados a partir do Conselho de
Graduação e do CGP, com a Profa. Maria de Jesus trabalhando na implantação e
organização da saúde mental na comunidade. Em complementação, a Profa. Maria
de Jesus informou que estavam ocorrendo discussões relativas a questão no
âmbito do plano de enfrentamento a pandemia ‘vencendo a covid’, municiados com
dados nacionais e internacionais, com previsão de condições de saúde mais
vulneráveis do que as atuais; lembrando que o processo de pandemia já gera
ansiedade nas pessoas; mas que ansiedade no sentido normal é previsível e quanto
mais perto do retorno presencial mais decisões serão tomadas e portanto a
necessidade de acompanhar as informações em todas as mídias. Em termos
gerais de saúde mental, enquanto gestão da universidade, informou sobre a
publicação de um edital ProEx com objetivo de identificar ações de cuidado com a
saúde mental para toda a comunidade universitária, além de ações que já
aconteciam no âmbito do Departamento de Serviço Social, com acompanhamento
referenciado de bolsistas e profissionais da saúde, em que foi possível recorrer
durante toda pandemia.
Comentou também a possibilidade do aplicativo
Guardiões da Saúde ser um instrumento de apoio com indicadores diários para no
mínimo três grandes problemas mentais previstos em condições de pós pandemia
(depressão, stress/ansiedade e ideação suicida); e ainda que o CGP e a comissão
de saúde mental estavam se reunindo para fazer o desenho de como será
articulada institucionalmente a questão da saúde mental, com previsão de
conclusão até no máximo no mês de abril/22. O Prof. Claudionor agradecendo as
respostas, parabenizou as iniciativas, colocando-se à disposição para apoiar a
universidade, além de sugerir a criação de uma página ou link sobre esse assunto
para maiores informações à comunidade universitária.
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Prof. Dr. Pedro Fadini, Pró-Reitor de Pesquisa. Informou sobre a conclusão de dois
novos edifícios, um para alocar o Departamento de Gestão de Resíduos e o outro
denominado MavLabs, vinculado ao Departamento de Física, ambas unidades
assessoradas pela Coordenadoria de Infraestrutura para Pesquisa/ProPq,
conduzida pelo Prof. Dr. Ronaldo Censi Faria e pela servidora Daniela Salgado, a
quem registrou os agradecimentos, extensivos ao pessoal da FAI, principalmente
do setor de engenharia e de compras, que atuam de forma conjunta com a
assessoria de projetos. Comentou ainda sobre a perspectiva de conclusão nos
próximos dias do laboratório integrado de engenharia e pesquisa, LIEP/DEP.
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Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo. Diretor do CCET. Informou sobre o
conjunto de sugestões debatidas e elencadas no CoC-CCET, totalizando nove
pontos, os quais foram encaminhados ao CGP para análise, sendo um deles
relativo a saúde mental, já expressado anteriormente, mas também pontos
pertinentes que certamente contribuirão com a fase 1 do plano de retorno às
atividades presenciais, como alunos de TCC, utilização de laboratórios, entre
outros.
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3. ORDEM DO DIA
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3.1. Apreciação do ad referendum à constituição da Comissão Eleitoral para
escolha de representantes discentes (graduação e pós-graduação) para compor
o Conselho Universitário, e demais conselhos superiores da UFSCar. Atos
ConsUni nºs 161, 162 e 163. Proc. nº 23112.020037/2021-25.
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A Presidência registrou que após constituição da comissão, ocorreram dois
ajustes em sua composição, uma relativa a substituição do representante do
Campus Lagoa do Sino, Prof. Dr. Fernando C. Vicentini, impossibilitado pelo seu
período de férias, sendo substituído pela Profa. Profa. Dra. Giulianna R. Carmassi,
e o outro para inclusão do representante discente da pós-graduação, Paulo
Fernando Silva, para atender a composição da comissão eleitoral prevista no
regimento do CoPG, após manifestação de interesse daquele Conselho em
participar conjuntamente do processo eleitoral. Sem registro de manifestações,
em votação, foi homologado por unanimidade a composição da comissão eleitoral
constante dos Atos Administrativos do ConsUni nºs 161, 162 e 163. O Prof.
Claudionor F. Nascimento parabenizou a comissão, em especial ao pós-graduando
Paulo F. Silva pela dedicação e relevante contribuição em várias comissões.
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3.2. Indicação de representante dos servidores técnico-administrativos para
integrar o Comitê Gestor da Pandemia, na qualidade de suplente, em
substituição a servidora Catarina Amorim de Oliveira. Of. 13/2021/CGP/GR.
Proc. 23112. 003883/2021-81.
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Aberto à indicação de representantes, a Sra. Vânia Helena Gonçalves,
indicou o nome do Sr. José N.M. Diniz, representante suplente deste conselho, que
concordou integrar o Comitê. Registrou agradecimentos à servidora Catarina pelos
trabalhos realizados junto ao CGP e demais comissões que integrou. A Profa. Maria
de Jesus também registrou agradecimentos à servidora e fortaleceu a indicação ao
nome do servidor. Em votação, foi aprovada por unanimidade a indicação do Sr.
José Nelson Martins Diniz como membro suplente junto ao Comitê Gestor da
Pandemia, CGP, em substituição a Sra. Catarina Amorim Oliveira. Deliberação
exarada no Ato Administrativo do ConsUni nº 164.
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3.3. Proposta de extinção da atual Coordenação do Curso de Física (CCF) e criação
de duas novas Coordenações: para o Curso de Bacharelado em Física e para o
Curso de Licenciatura em Física. Proc. 23112. 019956/2021-56.
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O Prof. Dr. Luiz F. O. Paulillo, Diretor do CCET, informou que a demanda
foi aprovada inicialmente pelo CoC-CCET em 2019, mas seguindo orientações da
Divisão de Desenvolvimento Pedagógico, DiDPed, foram realizados ajustes pela
coordenação do curso de Física e novamente obteve aprovação do CoC-CCET. O
Prof. Dr. Márcio Daldin, Coordenador do Curso de Física, esclareceu que a
demanda se refere à mudança do atual Curso de Física diurno, com Área Básica
de Ingresso - ABI, Campus São Carlos, para ingresso em cursos separados, ou
seja, no curso de licenciatura ou no curso de bacharelado. No atual curso somente
a partir do segundo ano é que os estudantes fazem a opção pela licenciatura ou
pelo bacharelado. Com a separação, as atuais 50 vagas serão divididas: 25 vagas

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

para o bacharelado e 25 para a licenciatura, portanto, duas novas coordenações.
Com a separação, os alunos de licenciatura passarão a ter contato com disciplinas
didáticas a partir do primeiro semestre, o que não acontece com o atual formato
do curso em que os alunos passam a ter esse contato a partir do terceiro ano e
submetidos às disciplinas do bacharelado. Esclareceu que o curso noturno não
será alterado, e ambos os cursos diurno e noturno terão a mesma grade curricular
e mesmos professores; mas o perfil do aluno diurno é completamente diferente do
perfil do aluno noturno em questão de vulnerabilidade social, e o objetivo é ter
uma formação melhor e aumentar o número de formandos. Durante apreciação,
foram levantados posicionamentos quanto a insuficiência de servidores para
alocação nas novas unidades; bem como a sobrecarga de trabalho dos servidores
técnico-administrativos da UFSCar, por ser uma das universidades com menor
índice de servidor por docente e por discente; o registro da categoria dos servidores
técnico-administrativos contrária a divisão de um servidor para duas secretarias,
e o registro de empenho na busca de soluções possíveis dentro da conjuntura
política hostil vivenciada na Universidade. Além do registro de aspectos
administrativos, foram também abordadas questões referentes às alterações no
curso resultante na reorganização de suas coordenações acadêmicas,
particularmente o fato de, na existência de dois Cursos de Licenciatura em Física,
a Universidade passa a ter duas coordenações e, consequentemente dois conselhos
de curso, situação esta que não se limita ao curso de Física. Concluídas as
manifestações, em regime de votação, foi aprovada com cinco abstenções, a
extinção da Coordenação do Curso de Física, CCF, e a criação da Coordenação do
Curso de Licenciatura em Física, com a sigla CCFL e da Coordenação do Curso de
Bacharelado em Física, com a sigla CCF. A deliberação foi lavrada em Resolução
do colegiado sob nº 61. Quanto as questões levantadas durante apreciação do
tema, o plenário decidiu: 1. Solicitar ao Conselho de Gestão de Pessoas discussão
sobre a força de trabalho nas secretarias/coordenações de cursos. 2. Solicitar ao
Conselho de Graduação, análise e discussão sobre a organização acadêmica e
pedagógica da condição relativa a ter dois cursos da mesma instituição, com os
mesmos docentes e mesmo perfil pedagógico, para posterior apreciação deste
Conselho, caso haja necessidade, em atendimento às disposições regimentais.
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3.4. Manifestação frente à episódio de racismo vivido por estudante de doutorado
da UFSCar.
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A Presidência iniciou o tema informando ter recebido por email, o relato da
Profa. Dra. Diléia A. Martins, membro deste colegiado, informando sobre o episódio
de racismo vivenciado por estudante da UFSCar ao ser impedido de embarcar em
voo para Bélgica, e assim solicitando apoio ao estudante e manifestação deste
conselho. A Profa. Dra. Natália Stofel, SAADE, informou que o estudante que é
negro, estrangeiro e residente há cinco anos no Brasil, faz doutorado em Física na
UFSCar e foi contemplado com bolsa PDSE – Programa de Doutorado Sanduiche
no Exterior, por meio de edital da CAPES; havia realizado todos os trâmites e os
recursos liberados, o que somente é feito após apresentação de visto para
embarque internacional. Após ter realizado check in e despachado suas malas,
uma funcionária da empresa aérea Latam informou que ele não iria embarcar
alegando que seu visto era falso, sendo conduzido para uma sala separada. Na
ocasião tentou contato com sua companheira mas os funcionários não quiseram
ouvi-lo; ao manifestar ser estudante de doutorado na UFSCar e que estava
viajando com bolsa e apresentado documentos comprobatórios, foram feitas várias
outras manifestações de racismo em que questionavam sua capacidade em obter
bolsa. O estudante ficou extremamente vulnerabilizado e constrangido com a
situação e preocupado se conseguirá embarcar novamente em voo remarcado,
após serviços de advocacia oferecido pela mãe de uma colega. O Estudante faria
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um isolamento em hotel por período de dez dias por conta da vacina que tomou e
não foi em função do episódio de racismo; um caso que fere a ciência dentro da
universidade. A Profa. Dra. Ana Cristina J. da Cruz, manifestou-se dizendo que
o episódio coloca para todos não só as ações no campo institucional legalista, mas
um passo necessário para as relações étnico raciais por demonstrar o significado
de um corpo negro no mundo racista, de um corpo feminino num mundo machista
e de um desejo da sua pluralidade sexual num mundo hetero normativo,
acontecendo coisas como a vivenciada pelo estudante; que não basta ter cargos
e diplomas,
o mundo é dessa forma e portanto, cabe a todos enquanto
universidade, projetar um mundo novo do qual episódios desse tipo não ocorram
mais; que é preciso formar pessoas para ir para o mundo e fazer um outro mundo,
e portanto, colocar essa questão como obrigatória nas disciplinas, nos cursos, de
forma que as relações sejam reeducadas. Durante discussões, a Presidência
informou que a Profa. Natália Stofel iria acompanhar o estudante em seu
embarque que ocorreria naquela noite, e caso necessário, conforme orientação do
procurador federal junto à UFSCar, a Reitora ficaria de alerta para intervir junto a
companhia aérea. Após várias manifestações de apoio ao estudante e contrárias a
qualquer tipo de discriminação, a Presidência apresentou a proposta de moção de
repúdio contra ataque racista sofrido pelo estudante, membro da comunidade da
UFSCar, a qual foi aprovada por unanimidade do colegiado. Além da moção ficou
acordado também mobilização da UFSCar envolvendo questões jurídicas e também
de implementação da política de ações afirmativas nos próximos períodos. Os
representantes do Sintufscar e da Adufscar, Sra. Vânia H. Gonçalves e Prof.
Marcos O. Soares, respectivamente, registraram que a moção aprovada seria
propagada e a denúncia ampliada; e que a discussão seria ampliada de forma que
situações absurdas não aconteçam mais.
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3.5. Proposta de editais de eleição para escolha de representantes junto aos
colegiados superiores da UFSCar (ConsUni, CoAd, CoPG, CoEx, CoPq, CoACE).
Proc. nº 23112.020037/2021-25.
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Após a Presidência agradecer enormente a comissão pela pronta elaboração
dos editais, deixou a palavra à disposição da Profa. Dra. Flávia B. de M. Hirata
Vale, presidente da comissão eleitoral, que inicialmente agradeceu ao ConsUni e
demais conselhos pela confiança depositada na comissão para organizar o
processo. Informou que todos os conselhos foram consultados para confirmar sua
adesão ao processo conjunto, explicitando que o Conselho de Graduação já havia
realizado eleição este ano, a qual havia sido bem sucedida com todas as vagas
preenchidas até abril do próximo ano. Informou ainda, que, para elaboração dos
editais em apreciação foram utilizados como base, os editais do processo eleitoral
de 2020, os quais também foram utilizados para o processo eleitoral do CoG neste
ano e para o recém criado Conselho de Gestão de Pessoas, CoGePe. Apresentou o
cronograma do processo eleitoral que será eletrônico por meio do Sistema Helios
Votting, e cada eleitor poderá votar em até o número de vagas disponíveis
relativamente à sua categoria. Informou que todos os editais seguem o Estatuto
da UFSCar com relação ao número de vagas, exceto o Conselho de Pós-Graduação
que tratou dessa especificidade (Resolução CoPG 09/2018) em que é preciso levar
em conta também a distribuição de vagas por centro, ou seja, uma vaga para cada
centro e depois a alocação das demais vagas de acordo com o número de alunos
matriculados em cada centro. Sem registro de manifestações ou esclarecimentos,
em regime de votação, foram aprovados por unanimidade os editais de eleição para
escolha de representantes discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar
(ConsUni, CoAd, CoPG, CoEx, CoPq, CoACE). A deliberação foi lavrada no Ato
Administrativo do ConsUni nº 165.
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3.6. Indicação de novo titular da Unidade de Ouvidoria da UFSCar, frente ao
término do mandato da atual ouvidora, Profa. Dra. Sandra Abib (janeiro/2022).
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A Presidência informou que o mandato da atual Ouvidora Geral, Profa.
Sandra Abib, expira em janeiro/2022, e diante de sua manifestação pelo desejo de
se desligar da Ouvidoria, atendendo o procedimento para indicação do titular da
unidade, Resolução CoAd nº 26, submeteu o nome da servidora técnicaadministrativa Silmara Capovilla para assumir a Ouvidoria. Informou ainda, que,
além da homologação deste colegiado, a indicação será submetida também à
apreciação da Controladoria Geral da União, CGU. Após desculpar-se com o
colegiado por não ter indicado na pauta o nome da servidora que precisou de tempo
para responder, procedeu leitura do currículo da servidora. Comentou a
importância de ter à frente da unidade uma pessoa com dedicação exclusiva, face
as várias situações de mediação de conflitos, além da servidora apresentar perfil
muito positivo. Em discussão, foram registradas parabenizações à indicação e
agradecimentos à Profa. Dra. Sandra Abib e também ao servidor Joel, também
alocado na Ouvidoria, que certamente será fundamental na transição. A servidora
Silmara apresentou-se, manifestando esperar ter força para seguir o caminho com
muita dignidade, além de registrar seu compromisso com a comunidade da
UFSCar. Em votação, foi aprovado por unanimidade a indicação da servidora
Silmara Helena Capovilla, como Ouvidora-Geral da UFSCar, a partir de
janeiro/2022. A deliberação foi lavrada na Resolução ConsUni nº 62.
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3.7. Proposta de criação da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão
em Saúde (COPEPES). Proc. nº 23112.016652/2021-37.
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Retirado de pauta. Será apreciado em reunião oportuna.
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3.8. Moção de apoio às mobilizações pelo pagamento das bolsas dos programas
PIBID, RP e PET.
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Após leitura e apreciação da proposta de manifestação, foi aprovado por
unanimidade referida moção de apoio às mobilizações pelo cumprimento do
cronograma de pagamento das bolsas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa de Residência Pedagógica (RP), bem
como pelo cumprimento dos prazos para o pagamento dos recursos (bolsas e
custeio) referentes ao Programa de Educação Tutorial (PET).
Durante a reunião foram registrados cumprimentos e felicitações à Reitora,
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, pelo seu aniversário.
Nada mais havendo a tratar, às 12hs 48min, a Presidência agradeceu a
presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando
encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na
qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela
Presidência e demais membros presentes.
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Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha,
Gisele A. C. Zutin, Antonio Roberto de Carvalho, José Nelson M. Diniz, Cássio B.T. Martingo.
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