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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da Reunião Extraordinária - 18/03/2022 2 

Aos dezoito dias do mês de março, do ano  dois mil e vinte e dois, às nove horas, o 3 

Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos,  ConsUni, previamente 4 

convocado por meio do Of. 83/2022/ConsUni-FUFSCar, de 15/03/2022, reuniu-se virtualmente, 5 

por meio da ferramenta Google Meet, com  acesso pelo link: meet.google.com/jwr-cupc-ioa, no 6 

âmbito da convocação permanente deste Conselho, para discutir questões relacionadas ao 7 

enfrentamento à pandemia "Vencendo a COVID-19", com relação às condições de 8 

distanciamento social para as atividades de graduação,  no plano de retomada das atividades 9 

presenciais da UFSCar.  Verificada a instalação do quórum necessário para a  reunião, a Profa. 10 

Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Presidente do ConsUni, congratulou-se e agradeceu a presença de 11 

todos(a) os/as representantes do  colegiado e convidados(a) que se encontravam conectados, 12 

bem como a participação dos intérpretes de libras, garantindo a acessibilidade nesta reunião, 13 

com transmissão pelo Canal Oficial da UFSCar, pelo link: 14 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb747HAOP4. Antes de iniciar o ponto específico da 15 

pauta,  procedeu ao informe relativo aos registros de furtos  ocorridos na Moradia Estudantil do 16 

campus São Carlos; informou que diferentemente das informações divulgadas em redes sociais 17 

e imprensa, a gestão superior estava  acompanhado o caso e promovendo ações para controlar o 18 

problema e cessar os furtos; mas trata-se de questão multifacetária, sem solução  simples e 19 

imediata para resolução em definitivo; informou que várias ações estavam sendo realizadas e 20 

implementadas, com reuniões com os estudantes da moradia, ProACE e equipe da PU, e 21 

também com o representante do 38º batalhão da Polícia Militar de São Carlos, que realiza 22 

rondas na área da UFSCar, em que foi solicitado  apoio para ampliar o monitoramento da área 23 

nesse momento de crise. Solicitou a todos para divulgar essas ações, por considerar a  principal 24 

ajuda neste momento. Comentou entender e  acolher a preocupação e desespero dos estudantes, 25 

mas registrou que a gestão estava trabalhando com prioridade máxima para superação deste 26 

momento de crise. O Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Djalma Ribeiro Jr., 27 

informou que foram realizadas algumas ações (todas divulgadas nos comunicados/boletins 28 

internos), o que coibiu inclusive os furtos no final de semana, mas depois registrou-se aumento 29 

dos furtos, com necessidade de intensificação das ações.  Informou que houve encontro  30 

bastante positivo realizado com os estudantes da moradia, ocasião em que foram levantadas 31 

diversas propostas para ampliar a segurança  no local como: aprimoramento da iluminação, 32 

assertividade na comunicação  com a vigilância e mecanismos de controle e monitoramento de 33 

acesso, em fase de implementação e definição,  em diálogo com os residentes, além do 34 

estreitamento junto a policia militar  para intensificar as rondas  no local; a princípio a situação 35 

foi  controlada e a ProACE juntamente com o DeAS, Departamento de Assistência à Saúde, tem 36 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb747HAOP4
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mantido contato direto com os residentes para acompanhamento do caso e suporte.   A 37 

Presidência informou que a gestão segue aberta no acolhimento e atendimento dessas demandas; 38 

registrou agradecimentos às pessoas que se colocaram à disposição para auxiliar nesta questão. 39 

Iniciando o ponto específico da pauta, para subsidiar a discussão subsequente,  a Presidência 40 

apresentou ao plenário  o cenário atual, bem como o histórico de ações da Universidade, a partir 41 

da atual gestão, no enfrentamento da pandemia da COVID-19.  Informou que a proposta em 42 

tela, havia sido encaminhada pelo Comitê Gestor da Pandemia, CGP,  e  elaborada pelo Grupo 43 

de Trabalho - GT Planejamento, vinculado ao Conselho de Graduação, para revisão no Plano de 44 

Retomada das Atividades Presenciais na UFSCar no que diz respeito ao distanciamento mínimo 45 

obrigatório para as atividades acadêmicas de graduação,  para  retomada das atividades de 46 

ensino no formato presencial pleno para o calendário acadêmico de 2022, em conformidade  47 

com a  Lei nº 14.218, de 13/10/2021 (que não permite a utilização do ensino não presencial, 48 

tampouco redução no número mínimo de dias letivos por período).  O GT Planejamento, ao 49 

analisar a retomada das atividades presenciais, se  deparou  com a dificuldade de organizar a 50 

oferta de todas as atividades que precisam acontecer no retorno pleno presencial, com  oferta 51 

regular para o 1º semestre de 2022  e  para as atividades que ficaram represadas  desde 52 

março/2020 e que precisam ocorrer no retorno pleno. Portanto, a necessidade de buscar 53 

estratégias para o equacionamento do represamento das atividades curriculares, bem como para 54 

a problemática de desperiodização dos perfis nos cursos; enfrentamento da evasão; continuidade 55 

do acompanhamento dos estágios nas concedentes; e avaliação do Ensino Não Presencial 56 

Emergencial (ENPE), em parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA). Foram então 57 

analisadas e longamente debatidas  as limitações de espaços físicos para as atividades de 58 

graduação que, com a obrigatoriedade do distanciamento, seria incompatível com o  retorno 59 

pleno à presencialidade.  Após amplo debate do tema  pelos membros no  plenário, a  60 

Presidência apresentou a proposta de revisão do plano de retomada das atividades presenciais na 61 

UFSCar, relativa às condições de distanciamento social para as atividades acadêmicas de 62 

graduação, registrando que não seriam afetadas na proposta, as demais medidas de 63 

biossegurança já aprovadas e implementadas na Instituição,  como: a obrigatoriedade do uso de 64 

máscara e de apresentação do comprovante vacinal, higienização frequente das mãos e 65 

utilização do aplicativo Guardiões da Saúde para o rastreamento e acompanhamento de casos 66 

suspeitos e positivos de Covid-19. Após apresentação, foram registradas várias manifestações 67 

com posicionamentos favoráveis à proposta de flexibilização no distanciamento, visando  o 68 

retorno imprescindível e urgente das atividades presenciais. Na sequência, foi aprovada, por 69 

unanimidade,  a proposta apresentada pela Gestão, englobando os seguintes encaminhamentos: - 70 

retirada do distanciamento mínimo obrigatório nas atividades acadêmicas (sala de aula), com  71 

planejamento das ações visando garantir o máximo distanciamento possível; - manutenção do  72 

distanciamento mínimo nos espaços comuns em que há maior aglomeração de pessoas (ex. 73 
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Biblioteca e RU's) e/ou necessidade de retirada da máscara (alimentação), e nas atividades 74 

administrativas; - empenho nos esforços para a manutenção dos espaços físicos, buscando 75 

garantir condições seguras para o retorno presencial, sem desconsiderar a existência de 76 

limitações orçamentária e operacional; - revisão do Plano de Retomada das Atividades 77 

Presenciais da UFSCar à luz das últimas decisões e da necessidade de retorno pleno em 78 

30/05/2022, contemplando medidas de responsabilização pela adoção dos cuidados não-79 

farmacológicos sob a perspectiva da responsabilidade coletiva; - que na revisão do plano, seja 80 

contemplada a proposta de manifestação pública sobre a importância de manutenção dos 81 

cuidados não farmacológicos à luz do cenário epidemiológico e das melhores evidências 82 

científicas disponíveis; - que todos os esforços  sejam direcionados para garantia da 83 

obrigatoriedade da vacina e manutenção do uso de máscaras em áreas internas e externas dos 84 

campi.   Foi aprovado também: - incorporar nos encaminhamentos a serem dados pelos diversos 85 

setores, as contribuições elencadas na reunião, relativas ao planejamento das atividades 86 

acadêmicas (ProGrad/GT Planejamento); à gestão interna da pandemia (Comitê Gestor da 87 

Pandemia e Comissão de Espaço Físico); às ações de assistência estudantil (ProACE); às ações 88 

de gestão de pessoas (ProGPe); - pautar, em reunião vindoura, o fornecimento de máscaras pela 89 

Instituição, à luz da realidade financeira da UFSCar.  A deliberação foi lavrada em Ato 90 

Administrativo do ConsUni sob nº 185 (SEI 0627202).  91 

Nada mais havendo a tratar, às 12:00 h, a Presidência agradeceu a  presença e 92 

colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando  encerrada a presente 93 

reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na  qualidade de secretária,  redigi a presente 94 

ata, que assino, após ser assinada pela Presidência e demais membros presentes. 95 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira     Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis    Edna Hércules Augusto  96 

Prof.Dr. Daniel R.Leiva      Prof.Dr. Luiz E. Moschini           Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini       97 

Profa. Dra. Ducinei Garcia    Djalma Ribeiro Jr.      Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel        98 

Prof.Dr  .Luiz Fernando de O.Paolillo   Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão   Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz    99 

Profa.Dra. Adriana C. Sais     Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl      Prof.Dr. André C.A. dos Santos        100 

Prof.Dr. Rodrigo V. Rodrigues     Profa. Dra. Giulianna R. Carmassi    Profa.Dra. Eliana A. Simabukuro      101 

Profa.Dra. Flávia B.de M. H.Vale      Profa.Dra. Priscila M. Medeiros      Profa. Dra. Diléia A. Martins       102 

Prof. Dr. Márcio L. L Viola   Prof. Dr.  Fábio Molina da Silva      Profa. Dra. Adriana B. Feliciano      103 

Profa.Dra. Sandra A. Riscal       Profa.Dra. Camila José Galindo     Prof. Dr. Rafael H. Longaresi      104 

Prof. Dr. Márcio A. Gatti      Profa.Dra. Naja Brandão     Profa.Dra. Ilka de Oliveira Mota      105 

Prof. Dr. Roberto A. Martins     Prof. Dr. Walter Libardi     Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento     106 

Prof.Dr. Daniel Vendruscolo     Prof.Dr. Antonio A. Soares Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni       107 

Profa. Dra. Andrea S. da Costa Fuentes     Profa.Dra. Karina G. de Assis     Profa.Dra. Paula Regina M. da S. Serrão 108 

Profa.Dra. Nataly C. Lopes     Prof.Dr. Fernando C. Vicentini       Prof. Dr. Marcos de O. Soares 109 

Prof. Dr. Fillipe V. Rocha     Profa.Dra. Meliza Goi Roscani      Prof.Dr. Filippo Ghiglieno 110 

TA´s: Vânia  Helena Gonçalves     Arlei Olavo Evaristo      Fernando Moura F. Petrilli   Ailton Bueno Scorsoline 111 

Catarina Amorim Oliveira        José Nelson M. Diniz      Pós-Grad. Erinete da Silva Leite         Rafael G. Lazarini  112 
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Grads. Matheus Eiras     Beatriz Becerra      Henrique P. Mantarro      Eduardo B. de Oliveira    Flávia N. Bezerra 113 

Também registraram presença:  Izaura do Carmo Alcoforado,   Prof.DLuiz M. M.C.Almeida, Profa. Dra. Luciana C. 114 

S. Coutinho, Profa. Dra. Diana Junkes B. Martha, Gisele A. Zutin Castelani, Antonio Roberto de Carvalho, Prof. Dr. 115 

Guillermo A. L. Villagra,  Profa.Dra. Isabela A. de O. Lussi, Prof. Dr. Emerson M. Arruda, Profa. Dra. Mônica 116 

F.B.M. Thiersch, Profa. Dra. Lisandra M. G. Borges, Profa.Dra. Estela Maris P. Bereta,    Cássio B. T. Martingo. 117 


