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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 
ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

Data e horário: 20/01/2023 – 09:00 h 3 
Link de acesso:   <meet.google.com/qeg-evpx-nvi> 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 

Inicialmente a Presidência congratulou-se e agradeceu a presença de 8 
todos(a) os/as representantes do colegiado e convidados(a) que se encontravam 9 
na sala virtual acompanhando a transmissão desta reunião. 10 

1. EXPEDIENTE 11 
1.1. Comunicações da Presidência 12 
Registrou as boas-vindas aos novos representantes junto ao ConsUni, 13 
agradecendo a disponibilidade pelo importante trabalho, a saber: Prof. Dr. 14 
Francis de Morais Franco Nunes, na qualidade de representante suplente do 15 
Conselho de Pesquisa; Prof. Dr. Aluísio Finazzi Porto, como representante 16 
suplente do Conselho de Administração; Profa.Dra. Cibele Saliba Rizek e Ângela 17 
Lopes de Almeida, como representantes da comunidade externa, na qualidade de 18 
efetiva e suplente, respectivamente. Lembrou que a aprovação do colegiado 19 
ocorreu na 266ª reunião ordinária, de 16/12/2022, conforme proposição da 20 
Reitoria, que buscou ampliar a representatividade no conselho indicando duas 21 
mulheres. Destacou a indicação da Sra. Ângela Lopes por ser a primeira 22 
conselheira trans a participar deste colegiado, e muito simbólico a posse nesta 23 
data pela celebração da visibilidade Trans no próximo no dia 29/01, além de ser 24 
considerado como um elemento da Campanha Transformação que será 25 
informado ainda nesta sessão. Registrou agradecimentos a disponibilidade de 26 
ambas que certamente contribuirão na construção da Universidade, garantindo 27 
uma visão além daquela que os membros da comunidade interna da UFSCar 28 
conseguem ter. Passou a palavra a ambas para uma breve manifestação, 29 
iniciando a participação neste colegiado. A Profa. Cibele S. Rizek, agradecendo a 30 
indicação e saudando o ConsUni, informou ser uma professora externa, mas 31 
convidada do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, do qual 32 
sentia muito orgulho em participar. Comentando sobre o novo período cheio de 33 
esperanças para o País e para as universidades públicas brasileiras, saudou a 34 
iniciativa do convite da Sra. Ângela nesse processo de transformação, que enfim 35 
com condições melhores do que eram até o dia 01/01 pp; manifestou seu apoio, 36 
solidariedade, luta e força de vontade na realização dessa Universidade como 37 
expressão da universidade pública, gratuita, de qualidade e de exemplo para as 38 
universidades brasileiras.  A Sra. Ângela Lopes ao parabenizar a Profa. Ana 39 
Beatriz pela coragem e ousadia na indicação de seu nome para compor este 40 
colegiado, comentou que o pioneirismo traz junto a beleza e a dor de ser a 41 
primeira, mas necessária diante da atual conjuntura. Comentou que a 42 
universidade é caracterizada pelo poder da presença e da articulação de sua 43 
diversidade, assim, registrou agradecimentos a Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos 44 
Reis, pela parceria incondicional nas ações, inclusive em momentos de perda, 45 
como o caso Nathan, que despertou o fantasma do suicídio em todas as pessoas 46 
trans dentro da Universidade, que já vivem cerceados por este fantasma em 47 
razão do sofrimento, da exclusão e de vários outros processos. Agradecimentos 48 
também à ProACE pelo acolhimento de todas as demandas que têm sido levadas 49 
não só dentro da temática das pessoas trans mas também de outros grupos 50 
historicamente marginalizados e prejudicados; também à equipe da SAADE, que 51 
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mesmo diante de algumas fragilidades estruturais tem feito um bom trabalho. 52 
Sinalizou que o GT Trans da UFSCar, criado em 2022,  conta com 53 
aproximadamente 30 pessoas trans, incluindo pessoas de Lagoa do Sino e 54 
Sorocaba e que no dia anterior à esta sessão, o grupo havia protocolado na 55 
SAADE uma proposta de realização da primeira feira da visibilidade de pessoas 56 
trans e travesti, com um conjunto de ações culturais, arte, música, literatura, 57 
mostrando as produções dessas pessoas, por entender ser necessário rever a 58 
forma de diálogo com a Universidade, visto que as mesas de debate têm sido 59 
muito exaustivas. Agradeceu também a secretaria executiva da FAI-UFSCar que 60 
muito sensivelmente compreendeu a importância de sua presença neste 61 
conselho, e que considera sua presença como um sinalizador de resgate de tudo 62 
que foi perdido no passado. Reafirmou seu compromisso, sua responsabilidade 63 
com o conselho, informando que pretende trazer para consideração do colegiado 64 
algumas urgências que se caracterizam dentro do coletivo, na esperança de 65 
construção de caminhos para melhorar a vida, a permanência e a subsistência 66 
das pessoas trans e das pessoas vulnerabilizadas dentro da Universidade. 67 
Colocando-se à disposição, agradeceu aos/às conselheiros/as pelo acolhimento. 68 

Companha Transformação. Por solicitação da Presidência, a Profa. Mariana Luz 69 
P. de Barros iniciou apresentação da campanha que começou a ser pensada 70 
desde o ano passado, culminando na criação do GT Trans; o lançamento previsto 71 
para o presente mês de janeiro simboliza o mês dedicado à visibilidade trans, 72 
mas a intenção que se estenda ao longo de todo ano, com discussões sobre a 73 
temática contribuindo para potencializar essa visibilidade e para mostrar como a 74 
universidade não vive sem essa diversidade. Em complementação, o jornalista 75 
Eduardo Sotto Mayor, antes de iniciar apresentação dos projetos da Campanha, 76 
registrou ser uma honra, grande emoção e alegria  estar presente nessa manhã 77 
histórica para a instituição, em ter uma pessoa trans como integrante do maior 78 
órgão de deliberação da UFSCar. Na sequência apresentou a Campanha, 79 
composta de uma série de iniciativas desenvolvidas institucionalmente com o 80 
objetivo de dar visibilidade às pessoas transexuais e transgênero da comunidade 81 
acadêmica, fomentar a inclusão, promover reflexões e ações que possam 82 
contribuir na melhoria da qualidade de vida desta população ao longo de sua 83 
permanência na Universidade, seja como estudante ou atuando pelo serviço 84 
público federal. As iniciativas educativas e demais ações de conscientização para 85 
dar protagonismo e evidenciar a presença dessas pessoas dentro da comunidade, 86 
para que as mesmas passem a ser vistas e respeitadas dentro da Universidade, 87 
serão desenvolvidas ao longo de todo ano. Como lançamento da Campanha, foi 88 
apresentado o primeiro vídeo, com depoimento de Ângela Lopes, que precede 89 
dentre uma série de depoimentos de estudantes, servidores e demais integrantes 90 
trans da comunidade acadêmica da UFSCar, para divulgação nos canais oficiais 91 
da UFSCar, nas redes sociais - YouTube, Twitter, Facebook Instagram, Linkedin 92 
e nos veículos institucionais da Universidade como o Portal da UFSCar. Nestes 93 
mesmos canais também haverá o lançamento de uma série de vídeos educativos 94 
sobre "Sexualidade e Gênero", abordando diferenças entre os dois assuntos, 95 
esclarecimentos sobre cisgênero, transgênero, transexuais, travestis, não 96 
binárias e intersexuais, questões como o direito ao nome social, ao uso do 97 
banheiro, assim como a história do movimento LGBTQIAPN+. Na sequência, por 98 
solicitação da Presidência, a Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, Profa. Dra. Diana 99 
J. B. Martha, apresentou o Projeto Pluralizar, parceria da UFSCar com o 100 
Instituto Serrapilheira, visando  garantir a inserção no universo da pesquisa de 101 
estudantes de grupos sub-representados, desde a graduação, a partir da 102 
iniciação científica, até a pós-graduação, com o mestrado, acompanhando e, 103 
principalmente, dando condições materiais e incentivando pessoas desses grupos 104 
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a trilharem sua carreira acadêmica. O primeiro edital “Pluralizar: diversificando 105 
perspectivas, pluralizando conhecimentos” irá conceder bolsas de iniciação 106 
científica e tecnológica, para pessoas transgênero, transexuais ou travestis, para 107 
o período 2023-2024. Concluindo sua exposição, procedeu leitura do poema 108 
‘Colorir’ de Virgínia Guitzel, dedicando-o a Ângela Lopes, e à memória de Blanca 109 
e Nathan.   Em complementação, a Presidência registrou frase proferida em 110 
outras ocasiões pelo Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Djalma 111 
Ribeiro Jr., ausente nesta reunião por encontrar-se em férias, com a qual 112 
concorda muito: ‘que garantir a diversidade não é nenhum favor, mas é 113 
importante para que a gente se desenvolva como sociedade, que alcancemos um 114 
país de fato desenvolvido’. 115 

Na sequência, a  Presidência registrou os seguintes informes:  116 
1) Reunião do Conselho de Reitores da Associação das Universidades do Grupo 117 
Montevidéu, AUGM, realizada no mês de dezembro/22.  Informou ter sido um 118 
momento importante de avaliação da conjuntura, inclusive política, dos países 119 
que fazem parte da associação, verificando um momento bastante comum entre 120 
grande parte desses países que sofrem com ataques à democracia, como o Brasil,  121 
e dificuldades no financiamento da educação. Portanto, uma luta conjunta, com 122 
discussão bastante importante. Comentou que a UFSCar sempre foi muito ativa 123 
na AUGM, assim, agradeceu todos os/as professores/as que têm participado dos 124 
grupos de trabalho da AUGM. Destacou o processo em aberto, para apresentação 125 
de propostas de pós-graduação interinstitucional, com potencial grande de 126 
envolvimento da UFSCar, com a ProPG e SRInter identificando os programas de 127 
pós-graduação aptas a participar desse edital da AUGM. 128 

2) Orçamento. Que 2022 foi um ano muito dramático com relação ao orçamento 129 
de todas as Universidades, com altos e baixos, predominantemente baixos ao 130 
longo do ano. Disse que com a aprovação da PEC da transição do governo e do 131 
entendimento do STF de que os recursos dos programas sociais pudessem estar 132 
fora do teto de gastos; com a liberação dos recursos bloqueados no mês de 133 
dezembro, houve certo alívio, possibilitando efetuar o pagamento de todas as 134 
bolsas e executar o planejamento que já tinha sido apresentado no final do ano 135 
ao ConsUni. Infelizmente ficou mantido o corte de R$ 4,6 milhões para a UFSCar 136 
efetuado em junho/julho de 2022. Na última semana de dezembro houve 137 
expectativa de recomposição desse orçamento após contato do secretário da 138 
SESu, questionando se a UFSCar conseguiria executar algum orçamento a mais; 139 
rapidamente foram realizados levantamentos com a ProAd sobre a capacidade de 140 
execução de demandas importantes como restaurante universitário e materiais 141 
de aulas práticas; as demandas foram repassadas para a junta orçamentária do 142 
Ministério da Economia, mas infelizmente o pleito da educação não foi atendido, 143 
ao contrário, foram retirados recursos do MEC para repasse a outros ministérios. 144 
Portanto o corte de 2022 foi mantido, com a UFSCar com saldo negativo de 2022 145 
da ordem de R$ 2,8 milhões.  A expectativa no momento pela definição do 146 
orçamento de 2023, cuja Lei Orçamentária Anual, LOA, já foi sancionada pelo 147 
Presidente da República, mas sendo ainda a mesma enviada ao Congresso 148 
Nacional pelo governo anterior e, portanto, representa orçamento ainda menor do 149 
que aquele destinado às universidades em 2022. Informou que houve 150 
recomposição desse orçamento a partir da PEC da transição, mas que os 151 
recursos adicionais foram direcionados ao MEC, ainda sem descentralização para 152 
as universidades. A partir de reunião com Ministro da Educação e vídeo 153 
disponibilizado em redes sociais, há boas expectativas para que o orçamento 154 
retorne ao patamar de 2019 com correção inflacionária, permitindo saldar o 155 
déficit de 2022 e atender minimamente as demandas para 2023. Tão breve haja 156 
definição do orçamento, será apresentado ao CoAd a proposta orçamentária da 157 
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UFSCar para 2023 juntamente com a prestação de contas da execução dos 158 
recursos em 2022. 159 
3) Esclareceu que a notícia veiculada de veto aos recursos para as universidades 160 
é falsa; o que foi vetado foi a criação de novos cargos para atender as 161 
universidades mais novas que ainda não possuíam estrutura administrativa para 162 
o seu pleno funcionamento, bem como a informação de existência de vício de 163 
origem no processo que tramitou viabilizando a abertura desses cargos, assunto 164 
este que também está em discussão no MEC.  165 
4) Informou que a reunião no Palácio do Planalto com o Presidente da República 166 
e Ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em 167 
19/01, retomando a tradição dos governos do Partido dos Trabalhadores no 168 
encontro anual com reitores/as das universidades e institutos federais, mostrou 169 
a disposição do governo pelo diálogo e priorização da educação. A última reunião 170 
havia ocorrido em 2015 com a Presidente Dilma Rousseff. Informou que a 171 
reunião foi muito positiva, sendo possível identificar em todas as falas 172 
(Presidente, Ministro/a do MEC e do MCTI) as prioridades apontadas para 173 
recomposição do orçamento de Ciência e Tecnologia, do orçamento das 174 
universidades e um olhar para permanência estudantil, algo que a atual 175 
administração da UFSCar tem discutido desde o primeiro dia da gestão. Foi 176 
aberta fala aos representantes da Andifes, do Conif e de reitores representando a 177 
diversidade do país. Comentou que na qualidade de representante da UFSCar, se 178 
sentiu plenamente representada e acolhida na fala dos novos gestores, com pacto 179 
para que a reunião aconteça anualmente. Informou ainda que a próxima reunião 180 
da Andifes (fevereiro/2023) contará com a participação do Ministro da Educação 181 
Camilo Sobreira de Santana, da qual haverá notícias mais concretas do MEC, as 182 
quais serão compartilhadas com este colegiado. 183 

5) Agradeceu a Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, que naquele momento a 184 
representava na colação de grau de concluintes dos anos 2021 e 2022 e também 185 
no dia anterior, oportunizando a participação na reunião realizada no Palácio do 186 
Planalto, a qual foi histórica, enchendo de esperança para construção não só da 187 
educação mas do país, tendo ficado muito claro em todas as falas que as 188 
Universidades têm muito a contribuir em todas as áreas pelo potencial no 189 
desenvolvimento de projetos em parceria e aprimoramento do desenvolvimento 190 
social, tecnológico e de inovação. 191 

6) Câmara Disciplinar Recursal, CDR. Informou sobre a criação da Câmara na 192 
reunião ordinária do colegiado, realizada em 25/11/2022, no âmbito do 193 
ConsUni, no bojo das alterações realizadas na antiga Coordenadoria de Processos 194 
Administrativos Disciplinar, CPAD. Considerando a necessidade de instituir 195 
referida Câmara, informou que seria enviado pela secretaria do colegiado, e-mail 196 
solicitando manifestação de interessados em compor a Câmara para realização 197 
de processo eleitoral para escolha dos membros (3 efetivos e 3 suplentes). 198 
Solicitou sensibilização dos membros para que pudessem participar dessa 199 
Câmara para constituição da mesma com celeridade, face a demanda já recebida 200 
e necessitando de análise. 201 

1.2. Comunicações dos Membros 202 
Gisele A. Z. Castelani, Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis. 203 
Informou que em reunião do CoACE realizada no mês de dezembro, foi aprovada 204 
a instituição da Comissão Permanente para a Promoção, Prevenção e Cuidados 205 
em Saúde Mental, com a Profa. Dra. Sabrina Helena Ferigato como Presidente,  206 
tendo ela já iniciado os trabalhos de interlocução, de forma a ter um 207 
representante externo vinculado às gestões das Redes de Atenção Psicossocial,  208 
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RAPS, de cada município. Registrou agradecimentos pela disponibilidade da 209 
Profa. Sabrina. 210 

Profa. Dra. Natália Stofel, Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e 211 
Equidade, SAADE. 1) Informou sobre a reformulação do site da SAADE, o qual 212 
estava sendo alimentado com informações e recebendo sugestões diversas, as 213 
quais poderiam ser enviadas pelo email da Secretaria. 2) Informou que em breve 214 
seria inaugurada uma sala da SAADE no Campus Sorocaba, pelo qual registrou 215 
agradecimentos à Profa. Dra. Karina Martins, Diretora do Campus. 216 

Prof. Dr. Adelcio Camilo Machado, vice-Diretor do Centro de Educação e Ciências 217 
Humanas, CECH. Manifestando alegria em participar dessa reunião histórica 218 
para a universidade, parabenizou as iniciativas apresentadas e à gestão por 219 
completar nesta data dois anos à frente da Administração da UFSCar, na 220 
esperança de mais dois anos de muito trabalho e muitos avanços. Registrou 221 
convite aos presentes e a toda comunidade, para celebração dos 50 anos do 222 
CECH, completos em 2022, a ser realizado no dia 25/01, às 19 horas no 223 
Auditório do Núcleo de Apoio a Pesquisa.  224 

2. ORDEM DO DIA 225 
2.1. Homologação do ad referendum autorizado pela Presidência à revogação da 226 
Resolução ConsUni nº 787, de 31 de outubro de 2014, que dispõe sobre o 227 
Programa de Pós-Doutorado da UFSCar. Resolução ConsUni nº 91. Proc. nº 228 
23112.043211/2022-99 . 229 

A Presidência esclareceu que em virtude da aprovação de nova normativa 230 
relativa ao programa de pós-doutorado na UFSCar pelo Conselho de Pesquisa, 231 
colegiado competente para aprovar a normativa sem a necessidade de apreciação 232 
deste colegiado, se fez necessária a revogação da Resolução ConsUni 787, para 233 
que a nova norma possa entrar em vigor. Em votação, foi homologado por 234 
unanimidade, a revogação ad referendum da Resolução ConsUni nº 787, de 31 de 235 
outubro de 2014, que dispõe sobre o Programa de Pós-Doutorado da UFSCar, 236 
constante da Resolução ConsUni 91 (SEI 0912392). 237 

2.2. Apreciação do pedido de credenciamento da FAI-UFSCar como fundação de 238 
apoio junto a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH. Of. 239 
FAI•UFSCar Nº 004/2023. Proc. nº 23112.004043/2022-16. 240 

A Presidência iniciou o tema lembrando que na atual gestão 241 
administrativa da UFSCar, foi aprovado o credenciamento da FAI-UFSCar para 242 
apoiar administrativamente o Hospital Universitário desta Instituição, para 243 
gestão de recursos relacionados a emendas parlamentares e também de projetos 244 
de pesquisa que possam ser desenvolvidos em parceria com órgãos públicos e 245 
privados, potencializando assim, as atividades do HU, bem como as atividades de 246 
pesquisa da UFSCar com articulação com outras unidades e sobretudo com a 247 
rede EBSERH. A partir desse credenciamento, a EBSERH elegeu a FAI como uma 248 
das fundações que poderá atender não só o HU-UFSCar mas outros hospitais da 249 
rede com foco na questão da inovação. Registrou sua alegria nessa escolha por 250 
mostrar o reconhecimento e competência da Fundação em suas entregas, assim, 251 
colocou em apreciação do plenário o credenciamento em tela. A Profa. Dra. 252 
Jeanne L. M.Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, comentou sobre a 253 
importância do processo, historiando que a EBSERH  é uma empresa pública 254 
vinculada ao MEC, criada em 2012 para gerenciar os hospitais universitários 255 
federais para apoiar administrativamente as universidades que possuem essas 256 
estruturas complexas, caras e fundamentalmente importantes para pesquisa e 257 
ensino na área da saúde, sendo que atualmente está sob sua gerência 50 258 
hospitais universitários. Destacou ter participado da concepção dessa empresa, 259 
cujo objetivo era de que ela se tornasse e se consolidasse em uma grande rede, 260 
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com potencial de pesquisas multicêntricas de âmbito nacional, para 261 
pesquisadores da área de saúde e também da área de tecnologia para inovação 262 
de produtos na área biomédica/biotecnológica. Comentou ser um avanço imenso 263 
uma rede contar com 50 hospitais em todo país, todos articulados permitindo a 264 
realização de testes de tecnologias leves e duras para o sistema de saúde; e a 265 
UFSCar têm tradição em produzir inovação tecnológica nas áreas de saúde e de 266 
ciências exatas, mas não tinha testes de unidade clínica; portanto, 267 
principalmente com o credenciamento da FAI como uma das fundações que a 268 
EBSERH elegeu para gerenciar o financiamento de pesquisas abre-se um espaço 269 
gigante para os pesquisadores desta instituição, além de criar um espaço de 270 
tecnologia de interlocução com essa rede. Parabenizando o superintendente do 271 
HU-UFSCar e a Reitora desta Instituição pelo trabalho de articulação junto à 272 
EBSERH, registrou sua imensa alegria em ver um sonho de 2012 se 273 
concretizando. A Profa. Dra. Isabela A. de O. Lussi, Diretora do CCBS, 274 
manifestou-se em relação a importância do credenciamento, comentando que o 275 
CCBS possui um contingente grande de docentes não só da área de saúde mas 276 
também da área biológica envolvidos nas atividades do HU e nas atividades de 277 
pesquisa, e o  credenciamento em questão tem potencial enorme nas pesquisas 278 
da área de simulação em saúde. Ressaltou a importância dos demais centros da 279 
instituição nas atividades de pesquisa e de extensão, tanto no HU quanto na 280 
Unidade de Simulação em Saúde, USS, e a importância sobretudo nas atividades 281 
de pesquisa e extensão, que refletem nas atividades de ensino. O Sr. Antonio 282 
Donizetti da Silva, declarou antecipadamente sua abstenção na votação, 283 
esclarecendo, sem prejuízo das falas que o antecederam e nem do propósito da 284 
EBSERH, mas enquanto conselheiro e coincidentemente representante do 285 
Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar que seu voto 286 
acompanha o posicionamento da federação nacional - FASUBRA, que tem 287 
posição contrária à existência da EBSERH, por entender que o financiamento dos 288 
hospitais universitários deva ser algo estritamente público e que a FASUBRA 289 
considera a EBSERH como uma porta de entrada de financiamento privado; 290 
justificou também que a categoria dos servidores TA’s não tinha posição debatida 291 
em assembleia sobre o tema. Concluída as manifestações, em regime de votação, 292 
o plenário manifestou-se favoravelmente ao credenciamento da FAI-UFSCar, 293 
junto aos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, como 294 
Fundação de Apoio da EBSERH, sendo registradas 04 abstenções na votação. A 295 
deliberação foi lavrada no Ato Administrativo do ConsUni n° 257 (SEI 0925085)." 296 

2.3. Proposta de alteração no número de vagas do curso de Licenciatura em 297 
Pedagogia a distância, para 150 vagas. Proc. nº 23112.040061/2022-61. 298 

A Presidência informou que alguns processos relacionados aos cursos da 299 
Universidade Aberta do Brasil, UAB, ficaram bastante comprometidos durante a 300 
pandemia, verificando-se adequações necessárias; neste caso a instituição foi 301 
contemplada em editais da CAPES para a UAB com 150 vagas, as quais constam 302 
no registro do sistema do MEC, mas as mesmas não foram aprovadas 303 
internamente, portanto, regularização imprescindível de ser realizada.  A Profa. 304 
Dra. Cleonice M. Tomazetti, Secretária de Educação à Distância, SEaD, explicou 305 
que a demanda é uma formalidade pelo fato da CAPES com o sistema UAB, que 306 
se constitui como um órgão, mas se apresenta como um braço da CAPES dentro 307 
das instituições, possui editais próprios com regramentos diferenciados, cabendo 308 
às instituições de ensino que possuem cursos pelo sistema UAB a 309 
institucionalização dos mesmos, o que exige um movimento de constante diálogo. 310 
Trata-se, no entanto, de adequar o sistema internamente, pois as vagas dos 311 
cursos do sistema UAB são relacionadas ao financiamento apresentado 312 
inicialmente no edital, com montante fixo de valor a ser dividido entre todas as 313 
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instituições que se inscrevem no edital, e se inscrevendo no edital, a instituição e 314 
sua proposta são aprovadas, com readequação posterior entre o conjunto de 315 
polos, cujas vagas são divididas entre as instituições proponentes para os cursos 316 
que coincidem nos mesmos polos; ou seja, uma equação não muito familiar, 317 
diferente dos cursos presenciais, com ajuste de vagas realizado posteriormente à 318 
participação da instituição conforme indicado no edital, e da aprovação do 319 
projeto pedagógico pelo Conselho de Graduação. Assim, se faz necessária a 320 
adequação para que as instituições, que oferta e a que financia o curso, estejam 321 
em sintonia.  Sem registro de maiores esclarecimentos ou manifestações, em 322 
regime de votação, foi aprovado por unanimidade a alteração no número de vagas 323 
ofertadas pelo curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância, vinculada ao 324 
sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB/UFSCar, para 150 vagas. 325 
Deliberação lavrada na Resolução ConsUni nº 92 (SEI 0925086). 326 

2.4. Reavaliação da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos 327 
dos quatro campi da UFSCar. 328 

A Presidência lembrou que no mês de novembro foi aprovado por este 329 
colegiado a não obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados, mas  330 
imediatamente após essa aprovação houve crescimento do número de casos de 331 
COVID-19, culminando com o feriado de 15/novembro e realização da Taça 332 
Universitária de São Carlos, TUSCA, ocasião que, com apoio das diretorias de 333 
centro a decisão foi revertida e retomada a obrigatoriedade do uso de máscaras. 334 
Houve naquele momento o compromisso de reavaliar constantemente essa 335 
decisão para retornar a não obrigatoriedade assim que fosse possível, com 336 
delegação à Reitoria de publicação de portaria caso não houvesse reunião deste 337 
colegiado. Informou sobre o constante acompanhamento do assunto, culminando 338 
na proposta em apreciação, a qual recebeu contribuições do Comitê Gestor da 339 
Pandemia, CGP. A minuta tira a obrigatoriedade do uso de máscara em 340 
ambientes fechados, mas mantém forte recomendação para o uso dessa proteção 341 
em situações de aglomeração, em ambientes internos e externos, quando a 342 
densidade for maior que duas pessoas por metro quadrado; mantém a 343 
obrigatoriedade em alguns setores de atendimento à saúde; e forte recomendação 344 
para manutenção da obrigatoriedade do uso da máscara para a 345 
UAC,considerando os indicadores técnicos, a baixa cobertura vacinal em 346 
crianças e a não vacinação das crianças de até três ano, além da recomendação 347 
para que pessoas com sintomas gripais não participem de atividades presenciais, 348 
seguindo orientações já feitas pelo NEVS, constantes do Guia de Vigilância 349 
Epidemiológica Integrada da UFSCar.  Ou seja, a intenção é de flexibilizar a 350 
utilização de máscaras nos momentos em que a onda epidêmica decresce no 351 
Brasil, mas sem descuidar totalmente, com forte recomendação de manutenção 352 
de uso em aglomerações. Em apreciação, foi registrado pelo Prof. Dr. Itamar A. 353 
Lorenzon, sugestões de melhoria na ventilação das salas de aula, tomando como 354 
referência os prédios mais antigos com medidas bem simples, como mudança 355 
dos ventiladores no sentido horizontal, manutenção nas janelas com 356 
desengripante, visto que várias não abrem, retirada de cortinas de algumas 357 
salas. Como medida mais drástica, que requer mais tempo e estudo seria a 358 
alteração nas portas das salas de aula, visto que uma porta fica de frente para 359 
outra, inviabilizando os docentes ministrarem aula ao mesmo tempo com portas 360 
abertas. A Profa. Dra. Carla A. Ferreira, entendendo as restrições orçamentárias, 361 
sugeriu verificar meios para melhorar a ventilação ou mesmo para alterar o 362 
layout de algumas salas do AT1, as quais foram modificadas no passado, ficando 363 
bem pequenas, ocasionando aglomeração e desconforto aos alunos. A Pró-Reitora 364 
de Administração, Edna H. Augusto, registrou a existência do contrato de 365 
manutenção, com demandas que poderão ser atendidas, por meio de solicitação 366 
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registrada eletronicamente. O Sr. Rogério Fortunato Jr., Prefeito Universitário, 367 
prestou esclarecimentos/informações relativas às sugestões elencadas; 368 
colocando-se à disposição, reforçou que os serviços de manutenção são 369 
atendidos após solicitação por meio da central de serviços (serviços.ufscar.br). 370 
Concluída as manifestações, em regime de votação, foi aprovada por 371 
unanimidade a proposta contendo alterações na obrigatoriedade no uso de 372 
máscaras em ambientes internos da UFSCar. Deliberação lavrada na Resolução 373 
ConsUni 93 (SEI 0925087). 374 

Nada mais havendo a tratar, às 10h 34min, a Presidência agradeceu a 375 
presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando 376 
encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 377 
qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 378 
Presidência e demais membros presentes. 379 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira  Edna Hercules Augusto    Profa.Dra. Luciana C. S. Coutinho  380 

Profa.Dra. Diana Junkes B. Martha    Gisele A. Zutin Castelani   Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel 381 

Prof.Dr. Luiz F. de O. e Paulillo   Profa.Dra. Isabela A.de O.Lussi  Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz 382 

Profa.Dra. Adriana C. Sai     Prof.Dr. André C.A. dos Santos   Profa.Dra. Monica F.B.M. Thiersch  383 

Prof.Dr. Henrique C. Duval    Prof. Dr. Heber L. de Carvalho      Profa.Dra. Flávia B. M. Hirata-Vale 384 

Prof.Dr.Francis de Morais F. Nunes     Profa.Dra. Diléia A. Martins      Prof.Dr. Márcio L. L.Viola 385 

Prof.Dr. Fábio Molina da Silva      Profa.Dra. Monika Wernet     Profa. Dra. Sandra A. Riscal  386 

Profa.Dra. Elaine G. M. Furlan      Prof.Dr. Rafael H. Longaresi      Prof.Dr. José M. N. Novelli 387 

Profa.Dra. Naja Brandão     Prof. Dr. Marcos G. Lhano       Prof. Dr. Tomaz T. Ishikawa 388 

Prof. Dr. Celso L. A. Conti     Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura     Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon 389 

Profa. Dra. Leticia Silva Souto      Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo     Profa. Dra. Carla A. Ferreira 390 

Profa.Dra. Simone T. P. Zanatta     Prof. Dr. Crispim A. Campos    Profa. Dra. Ilka de Oliveira Mota 391 

Profa.Dra. Jacqueline Sinhoretto    Prof. Dr. Ubaldo M. das Neves     Prof. Dr. Luiz A. Tonin  392 

Profa. Dra. Fabiana S. Cotrim    Profa. Dra. Débora C. Rother     Prof.Dr. Flávio A. Borges Melo  393 

Prof.Dr. Aldenor da S. Ferreira   Profa. Dra. Aline Suelen Pires     Profa. Dra. Cibele Saliba Rizek 394 

TA´s: Antonio Donizetti da Silva      Ailton B. Scorsoline      Daiane Freitas C. Vaz  395 

Claudia M. Abe Rossi         José Nelson M. Diniz         Aron Affonso Volante     396 

Pós-Grad. Beatriz de S. Mella       Marcos A. G. dos Santos    Giovanni M. Carriello     397 

Pamela Barbosa Martins      Grads: Guilherme Gomes Arcencio     Gabriela C. S. Oliveira   398 

Theyla P. Robles dos Santos     Matheus C.Eiras     Ingrid Rios Sousa    Eduardo B. de Oliveira 399 

Também registraram presença: Prof.Dr. Luiz Manoel M.C. Almeida, Antonio Roberto de Carvalho, 400 
Prof. Dr. Adelcio Camilo Machado,  Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl, Prof. Dr. Mário A. de Souza Lizier, 401 
Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, Angela Lopes de Almeida. 402 


