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CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da 255ª Reunião Ordinária, 2ª Sessão
Data e horário: 29/11/2021 – 09:00 hs
Link de acesso: meet.google.com/hic-etfj-tyz
Presidência: Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme relatório de participação/chat da reunião.
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Inicialmente a Presidência agradeceu a presença de todos(a) os/as
representantes do colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados,
registrando a ausência da Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, que encontrava-se
em férias. Na sequência deu continuidade a reunião iniciada em 26/11, a qual
transcorreu da forma como se segue.
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2. ORDEM DO DIA
2.2. Medidas de controle ao acesso aos campi - solicitação de abertura do acesso
norte do campus São Carlos e manifestação dos estudantes da moradia
estudantil.
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A Presidente iniciou o tema informando sobre o recebimento de pedidos de
abertura para trânsito da portaria norte do campus São Carlos. Um pedido para
colocar o tema em pauto foi encaminhado via Ouvidoria, portanto, sem
identificação dos autores, mas explicitando as várias categorias (docentes,
técnico-administrativos colaboradores terceirizados e discentes - graduação e
pós-graduação) que registram o pleito. O pedido foi também enviado para
apreciação deste Conselho, solicitando explicitamente a reabertura da Portaria
Norte do campus em horário comercial, de segunda-feira a sábado, em virtude
do contingente expressivo de membros da comunidade universitária que
frequentam os laboratórios e departamentos do CCET na área norte e os
departamentos da área de saúde e Unidade Saúde Escola-USE, em oposição ao
horário em que a portaria se encontrava aberta em virtude das medidas
restritivas da Universidade contra a COVID 19, das 06:00 às 08:00. Outra
manifestação foi encaminhada por estudantes da Moradia Estudantil
expressando posição contrária à abertura da Portaria Norte, apresentando
entendimento na necessidade dos servidores e servidoras da universidade em se
deslocarem até o campus para trabalhar, mas explicitando vários motivos para
continuidade de seu fechamento, entre eles, a fragilidade na segurança e no
controle da pandemia. Considerando esse cenário e que a UFSCar iniciou a Fase
1 do retorno gradual às atividades presenciais com consequente aumento no
fluxo de usuários em toda a universidade, tanto na área norte quanto na área
sul, a Presidência apresentou a proposta de que a portaria em questão
permaneça aberta durante o horário usual de funcionamento durante a semana,
com fechamento a noite e aos finais de semana, de forma a atender às pessoas
que trabalham/desenvolvem atividades na área norte, mantendo certa restrição
no horário de funcionamento da Portaria. Aberto a discussão, com anuência do
plenário, a graduanda Tatiana Nicéas, representante da Moradia Estudantil
manifestou-se informando que na ocasião do envio da carta, a UFSCar ainda
não estava na fase 1 do retorno gradual às atividades presenciais; informou que
mesmo na Moradia não havia consenso quanto a manutenção no fechamento da
portaria norte; comentou entender os motivos para abertura da portaria norte,
porém registrou a necessidade de maior controle quanto a entrada de pessoas no
campus, e esclarecimentos de como seria esse controle, face ao pequeno
contingente de vigilantes no campus e muitas pessoas na universidade a passeio
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e sem utilização de máscaras. A Presidente lembrou que na primeira sessão
desta reunião houve pactuação de que o controle ao uso e o funcionamento das
práticas adequadas de controle da pandemia seria da comunidade como um
todo, ou seja, pactuação social com relação ao funcionamento dos cuidados e
que cada um será responsável por implementar, portanto, não haverá um único
órgão responsável;
também como forma de controle ao funcionamento das
práticas adequadas; para aperfeiçoar esse processo o tema precisa ser
desenvolvido e debatido com a comunidade. Comentou entender a questão
levantada pelos moradores do alojamento mas lembrou que a utilização ou não
de máscaras tem sido uma questão a nível nacional, não é uma questão que está
dentro dos muros da universidade. Concluídas as manifestações, em regime de
votação, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes que o acesso pela
Portaria Norte do campus São Carlos ocorra de segunda a sexta-feira, no período
comercial, das 6:00 às 18:00 horas; aos finais de semana (sábado e domingo) e
feriados o acesso norte ao campus permanecerá fechado. A deliberação foi
lavrada em Ato Administrativo do colegiado sob nº 167.
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2.3. Proposta de criação da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Saúde (COPEPES). Proc. nº 23112.016652/2021-37.
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A Profa. Dra. Isabela A. O. Lussi, Vice-Diretora do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, CCBS, apresentou histórico da proposição para criação da
Comissão em apreciação, surgida no âmbito do CCBS em 2015 face a demanda
de comunicação e de interação dos cursos da área de saúde com os serviços de
saúde da universidade, ocasião em que foi instituída uma comissão para analisar
tais demandas e dificuldades, resultando na proposição em análise. Informou
que em outubro de 2016 a proposta foi encaminhada à Reitoria solicitando
análise deste colegiado; com a mudança de gestão ocorrida na sequência, a
proposição não teve andamento; somente a partir da gestão iniciada em
janeiro/2021, o trabalho foi retomado com a instituição de novo grupo de
trabalho que se debruçou e avançou na atualização da proposta originalmente
apresentada em 2015. Em complementação, a Profa. Dra. Carla B. A. Polido,
Assessora da Reitoria na articulação da área de saúde junto ao município,
informou que o atual grupo de trabalho foi composto por todos os chefes de
departamentos e coordenadores da área de saúde que discutiram amplamente a
proposta, por vários meses; abordou
questões fundamentais como a
representatividade dos cursos e departamentos da área de saúde
face a
dificuldade em pactuação nos cenários nos próprios equipamentos de saúde da
universidade (visto que a proposta é extensiva a extensão e pesquisa, e não
somente a graduação), além da fragilidade na articulação com os parceiros
externos do município ou mesmo de algumas empresas como a Santa Casa no
caso de São Carlos, incluindo também outros municípios em que os campi da
UFSCar estão instalados. Argumentou que a articulação conjunta com os
equipamentos internos e externos da universidade para inserção da comunidade
de saúde nesses espaços tende a ficar mais homogênea. Comentou que no
contexto da pandemia foram realizadas várias reuniões com a prefeitura
municipal para articulação das atividades práticas, o que tornou-se um esboço
do que se pretende com a criação da Comissão (COPEPES), ou seja, a articulação
já estava acontecendo, e a intenção era a formalização dessa iniciativa para
validar essas ações na Universidade e que não fosse apenas pontual no atual
contexto, mas que continue à disposição da universidade. Comentou ainda, que,
a COPEPES não pretende ser mais uma instância burocrática para atrapalhar o
fluxo normal de propostas e realização de determinada atividade, mas de facilitar
a discussão de demandas para realização de estágios ou atividades de pesquisa
ou de extensão. Em discussão, além do registro de parabenização à proposta,
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foram levantadas algumas preocupações com relação a: articulação com os
outros campi da UFSCar: que apesar de não ter cursos ou departamentos da
área de saúde possui unidades de saúde, por outro lado, foi registrada a
necessidade de amadurecimento sobre a questão multicampi, pelo fato das
unidades de saúde nos demais campi serem bastante diferentes no seu
funcionamento. Composição da Comissão: observou-se que ao criar essa nova
estrutura poderá rivalizar decisões com outros conselhos, além da sugestão para
novos integrantes na Comissão, além do registro de preocupação quanto a
Comissão ser composta por um colegiado deliberativo e outro consultivo; dúvidas
quanto a amplitude de negociação da comissão considerando os diferentes atores
que trabalham com a temática da saúde, em boa parte dos centros; foi sugerida a
apresentação dessa proposta aos demais centros acadêmicos. Após longo debate
e esclarecimentos de dúvidas aos questionamentos levantados, foi acordado
retirar a proposta da pauta para que os proponentes possam ampliar a discussão
do projeto de acordo com as sugestões/questões apresentadas durante o debate,
para posterior apreciação do colegiado. A Presidência parabenizou o grupo de
trabalho por este primeiro produto, solicitando a toda comunidade agilidade na
apreciação do documento, dada a importância da ampliação na articulação da
Instituição com a área externa de saúde.
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2.4. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, da Fundação Universidade
Federal de São Carlos – PAINT 2022. Proc. nº 23112.021523/2021-61.
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Retirado de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária do
colegiado.
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2.5. Homologação do Relatório Final do Processo eleitoral para escolha de
representantes discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar. Proc. nº
23112.020037/2021-25.
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A Profa. Dra. Flávia B. de M. Hirata-Vale, Presidente da Comissão Eleitoral
designada pelo Ato Administrativo ConsUni nº 161, com alteração de composição
exarada nos Atos 162 e 163, apresentou o relatório final da eleição para escolha
de representantes discentes de graduação e de pós-graduação para integrar os
conselhos superiores da UFSCar – ConsUni, CoAd, CoACE, CoPq, CoPG e CoEx,
cujo processo eleitoral se realizou em total concordância com o que disposto nos
editais normativos das eleições, com resultados aptos a serem homologados. A
Presidência registrou agradecimentos à comissão pelo trabalho realizado; o Prof.
Dr. Rodrigo C. Martins, Pró-Reitor de Pós-Graduação corroborando com os
agradecimentos pela realização das eleições, lembrou que o CoPG tem processo
eleitoral diferenciado, instalado há duas eleições anteriores, com critérios que
leva em consideração o número de estudantes de pós-graduação por centro;
comentou a necessidade de discussão desses critérios pelo CoPG de forma que
no próximo processo eleitoral haja um novo regramento e assim,
maior
participação de estudantes nos processos eleitorais. Em regime de votação, foi
homologado por unanimidade o Relatório Final do processo eleitoral para escolha
de representantes discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar
(ConsUni, CoAd, CoPg, CoPq, CoEx e CoACE), sendo lavrado em Ao
Administrativo do colegiado sob nº 168. A Profa. Flávia Hirata-Vale agradeceu
por ter recebido a incumbência de estar à frente da comissão, registrando que o
momento é muito especial pelo fato da comissão conseguir conduzir um processo
eleitoral sem qualquer intercorrência ou questionamentos. A Presidência
registrou agradecimentos aos atuais representantes discentes junto ao ConsUni,
os quais terão mandato vigente até o próximo dia 13/12.
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2.6. Apreciação da solicitação em grau de recurso encaminhado pela Profa. Dra.
Marisa Bittar com relação a atribuição de disciplinas no Departamento de
Educação. Proc. nº 23112.017692/2021-04.
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A Profa. Dra. Marisa Bittar, docente do Departamento de Educação (DEd)
explanou o encaminhamento de seu recurso para apreciação do colegiado,
informando que havia se esforçado para não chegar até esta instância.
Apresentou ao plenário toda sua trajetória junto ao DEd, desde seu ingresso em
1993 após concurso em História da Educação, e o concurso realizado em 2005
no antigo regime da carreira docente, no qual foi aprovada como Professora
Titular em História, Filosofia e Políticas da Educação, com banca totalmente
externa à UFSCar, pelo fato de haver dois concorrentes do departamento, bem
como toda sua experiência no ensino, sua experiência docente, produção
científica e participação na construção do campo da História da Educação no
Brasil, além de experiências no exterior que foram sistematicamente trazidas
para a sala de aula. Apresentou amplamente os motivos de seu recurso com
relação a atribuição da disciplina História da Educação, oferecida no ENPE 3,
segundo semestre de 2021, em favor de outro docente do DEd, concursado em
2013 em “Relações Psico-Sociais e Subjetividade”, com atuação na área de
cinema, artes visuais, arte da memória e fotografia. Fez reflexões sobre a
disciplina em questão. Comentou que ao recorrer inicialmente no Conselho
Departamental do DEd, seguido do Conselho do CECH, ambas instâncias não
entraram no âmago do problema, indeferindo sua solicitação, e portanto seu
recurso neste Conselho em respeito aos concursos públicos, à produção
científica e à experiência. O Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos, relator do
processo em questão, designado pela Presidência do ConsUni, apresentou seu
parecer quanto a decisão do departamento e confirmação da decisão pelo
conselho do centro sobre a indicação de um outro professor para a disciplina
História da Educação 1. Informou ter avaliado a partir do recurso impetrado pela
Profa. Marisa, além de ter solicitado ao CECH algumas informações, tendo
recebido a documentação inicial pleiteada pela professora ao centro, a decisão
tomada pelo CoC-CECH (mas não a votação) e um arrazoado do chefe do
Departamento de Educação, indicando as suas razões no processo e a regra
adotada desde 2005 para atribuição de disciplinas no DEd. Informou que o
currículo dos docentes não foi objeto de análise em seu parecer. Portanto, com
base nessa documentação, elaborou seu parecer em três etapas (tramitação do
recurso, admissão do recurso e mérito do recurso), que conclui pela indicação ao
ConsUni em negar o recurso em tela. Aberto ao plenário, a Profa. Dra. Ana
Cristina J. da Cruz, Diretora do CECH, apresentou relato sobre o pleito no
âmbito do CECH, concluindo que toda a questão não foi discutida sobre o
currículo dos docentes, visto ser público e notório o saber e o conhecimento dos
professores daquele departamento, em especial da Profa. Marisa,
que é
amplamente conhecida no campo da história da educação, mas que houve um
entendimento da soberania do conselho departamental (CD-DEd) e o respeito à
decisão das pessoas que compõe aquele departamento. Na sequência, foram
registrados questionamentos e um conjunto de esclarecimentos. Concluída as
manifestações, após extensa discussão sobre o tema, em regime de votação do
parecer do relator, foram registrados 03 (três) votos contrários ao parecer do
relator e 05 (cinco) abstenções. Mediante votação, foi acatado o Parecer do
Relator designado pela Presidência do ConsUni, que indicou o indeferimento do
recurso apresentado pela docente, com relação a atribuição da disciplina
'História da Educação I', ofertada no ENPE 3, no segundo semestre de 2021, pelo
Departamento de Educação, DEd. A deliberação foi lavrada no Ato Administrativo
do ConsUni nº 169.
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Comunicações dos Membros
A Sra. Vânia H. Gonçalves informou que o SintUFSCar em parceria com a
ADUFSCar havia lançado a campanha de solidariedade para compra de cestas de
natal aos terceirizados que trabalham nos 4 campi da UFSCar, totalizando cerca
de 380 pessoas, assim, solicitou contribuição e divulgação da campanha.
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Nada mais havendo a tratar, às 12hs 52min, 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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Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis
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Prof.Dr. Rodrigo Constante Martins
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Djalma Ribeiro Jr.
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Prof.Dr. Guillermo A.L. Villagra Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz Prof.Dr. André C.A. dos Santos
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Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro
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Profa.Dra. Flávia B.de M. H.Vale
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Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura
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Prof.Dr. Márcio A. Gatti

225

Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo
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Profa.Dra. Paula R. M. da S. Serrão
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Arlei Olavo Evaristo Fernando M. Fabri Petrilli
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José Nelson M. Diniz Grads. Gustavo G. da Costa Raul Wallace A. Carvalho Giovanni M.Carriello
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Também registraram presença: Prof. Dr. Luiz Manoel M.C.Almeida, Profa. Dra. Luciana Cristina
Salvatti Coutinho, Gisele A. Zutin Castelani, Antonio Roberto de Carvalho, Profa.Dra. Isabela A. de
O. Lussi, Prof.Dr. Emerson M. Arruda, Cássio Barbosa T. Martingo.

Edna Hércules Augusto
Prof.Dr. Pedro Fadini

Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel

Prof.Dr. Daniel Rodrigo Leiva

Prof.Dr. Fábio Gonçalves Pinto

Profa.Dra. Maria da Graça G.Melão

Profa. Alice H.C. Pierson

Prof Dr. Márcio L. L Viola

Profa.Dra. Sandra A. Riscal

Prof. Dr. Walter Libardi

Prof. Dr. Rafael H. Longaresi

Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento

Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni

Profa.Dra. Karina G. de Assis

Prof.Dr. Fillipe Vieira Rocha TA´s Vânia Helena Gonçalves
Ailton B. Scorsoline

5

Ueslei da Conceição Lopes

