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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 
ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

Data e horário: 17/02/2023 – 09:00 h  3 
Local: remoto - 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 na 9 
sala virtual, bem como as pessoas que acompanhavam a transmissão desta 10 
reunião no Canal UFSCar Oficial no Youtube pelo link: 11 
https://www.youtube.com/watch?v=sCd3lUhgUGE.   12 

Na sequência, registrou as boas vindas aos seguintes representantes junto 13 
ConsUni: Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo, na qualidade de Diretor do 14 
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, CCET, reconduzido ao cargo, após 15 
processo eleitoral, para nova gestão; Profas. Dras. Elaine Gomes Matheus Furlan 16 
e Samantha Camargo Daroque, representantes do Conselho do Centro de Ciências 17 
Agrárias, CCA, efetiva e suplente, respectivamente. 18 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 19 
Foram aprovadas as atas das seguintes reuniões: 20 
- Reunião Extraordinária, 1ª e 2ª sessões, realizadas em 18/03 e 21 

25/03/2022, aprovadas com cinco abstenções. 22 
- 267ª Reunião Ordinária, realizada em 20/01/2023, aprovada com três 23 

abstenções. 24 

2. EXPEDIENTE 25 
2.1. Comunicações da Presidência 26 
Boletim de Oportunidades. Destacou a criação desse novo projeto elaborado pelo 27 
Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre a Inovação, Pesquisa e Extensão, 28 
NAIIPE, apoiado pela FAI, que funciona como uma espécie de incubadora de novas 29 
estruturas, ampliando o escopo de atuação do Escritório de Apoio Institucional à 30 
Pesquisa, o PAPq, com a oferta de serviços de gestão administrativa e financeira 31 
de projetos; prospecção e disseminação de oportunidades de financiamento e 32 
estabelecimento de parcerias; gestão e difusão de dados e informações; 33 
comunicação institucional e científica; e suporte operacional a processos de 34 
monitoramento e avaliação. A iniciativa que envolve várias unidades da gestão, 35 
dará maior visibilidade para as atividades desenvolvidas na universidade; a 36 
expectativa que o projeto gere bastante impacto para toda a comunidade. 37 

Reunião na USP-SP. Que juntamente com o Prof. Pedro S. Fadini, Pró-Reitor de 38 
Pesquisa, participou a convite da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 39 
SBPC, em reunião realizada na USP-SP, com a presença da Ministra de Ciência, 40 
Tecnologia e Inovação, MCTI, Luciana Santos. Considerou a reunião bastante 41 
positiva em que a ministra fez menção do trabalho no MCTI para o 42 
descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e 43 
Tecnologia, FNDCT, com expectativa de uma proposta de crédito suplementar na 44 
ordem de R$ 4,2 bilhões visando possibilitar o descontingenciamento total do 45 
fundo com destinação de recursos para o financiamento de pesquisas. Ela também 46 
destacou o papel transversal do MCTI junto a outros ministérios em termos 47 
estratégicos como renovação da matriz energética, superação da fome e outros 48 
temas importantes, que foram muito elogiados.  Fez menção ao reajuste e 49 
expansão de bolsas que seria anunciado no decorrer da semana em curso (o que 50 
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se concretizou com o reajuste das bolsas da CAPES, do CNPq e de bolsas 51 
permanência fornecidas diretamente pelo MEC). Informou sobre a realização de 52 
nova conferência nacional para discutir um plano nacional de ciência e tecnologia, 53 
o que foi bem recebido dada a expectativa de que este novo plano volte a 54 
contemplar as ciências básicas e ciências humanas, que foram retiradas no 55 
governo anterior. Ficou clara a grande sensibilidade da ministra para o trabalho 56 
na busca da redução da desigualdade de gênero, algo que existe na carreira 57 
acadêmica, em que as mulheres têm o maior protagonismo nos degraus iniciais, 58 
mas não aparecem com tanta evidência na liderança e em posições de mais 59 
destaque. Demonstrou disposição ao diálogo para o trabalho conjunto, ficando 60 
claro o apoio que ela tem dos vários pares que estavam na reunião. A ministra 61 
também participou em reunião similar realizada na Andifes. 62 

Reunião Andifes. 1. Realizada no decorrer da semana em curso, contou com a 63 
presença da Profa. Denise Carvalho, Secretária de Educação Superior, ex-reitora 64 
da UFRJ, que fez um discurso que foi bem recebido no pleno de reitores; expôs que 65 
o trabalho da SESu deve se dar a partir de políticas e não de balcão; que no âmbito 66 
da SESu havia um forte trabalho para breve divulgação de um painel de obras 67 
para a educação superior, por encomenda da Presidência da República; que o MEC 68 
se dedicava a um programa visando garantir a conectividade em todos os âmbitos 69 
da educação; que em breve seria lançado um programa específico para incentivar 70 
maior participação das universidades na formação de professores; mostrou uma 71 
grande sensibilidade em relação ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, 72 
PNAES, com sinalização do ministro da educação na importância de garantir mais 73 
para os mais vulneráveis; sinalizou também a instituição de nova política em 74 
substituição ao Programa Mais Médicos.   2. Quanto ao orçamento das 75 
universidades federais, tema principal que todos estavam ansiosos e com bastante 76 
expectativa, como já informado em diversas oportunidades, o orçamento para 2023 77 
foi previsto e aprovado na lei orçamentária anual, LOA, e recentemente 78 
sancionada, se constitui em um orçamento bastante deficitário. Com relação aos 79 
recursos destinados à UFSCar, a Presidência procedeu apresentação do orçamento 80 
com gráficos comparativos dos recursos nos anos de 2019, 2022 e 2023, relativos 81 
ao PNAES, ao custeio e capital; este último destinado ao investimento de obras e 82 
material permanente. Informou sobre a significativa redução de valores do PNAES; 83 
que os valores recebidos nos meses de janeiro e fevereiro é muito inferior aos 84 
recursos recebidos no exercício anterior, que já foi muito difícil; que foi liberado 85 
apenas 1/12 dos recursos, tendo a ProAd realizado um exercício grande para 86 
efetuar o pagamento das despesas prioritárias, além do déficit de R$ 2,8 milhões 87 
do exercício anterior; em resumo, um cenário orçamentário muito crítico para 88 
2023. Informou que os recursos conseguidos com a PEC da transição para 89 
recomposição do orçamento das universidades e institutos federais, dada a falta 90 
de tempo hábil, estes foram alocados de forma conjunta no MEC para posterior 91 
distribuição às instituições, com recursos na ordem de R$ 1,5 bilhões para custeio 92 
e R$ 250 milhões para capital, equivalente aos recursos de 2019 acrescido de 7% 93 
(o pleito foi referente aos recursos de 2019 acrescido de 26% referente ao índice 94 
inflacionário acumulado no período 209-2023, mas não foi atendido). Comentou 95 
sobre a dificuldade e indefinição na distribuição dos recursos, tendo a Secretária 96 
da SESu sinalizado que a distribuição deva ocorrer no início do mês de março; 97 
somente após essa distribuição a UFSCar terá definição do seu orçamento para o 98 
presente exercício. Informou ainda sobre a preocupação com programas 99 
estratégicos como as bolsas de residência médica, da área de saúde e os programas 100 
PET, sem recursos suficientes pelo fato dos mesmos não terem sido previstos na 101 
lei orçamentária enviada ao Congresso Nacional pelo governo anterior. Portanto, 102 
grande discussão no âmbito do MEC para tratar essa situação somada à falta de 103 
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recursos em outros programas, e muita pressão para breve definição dos recursos 104 
para as universidades federais dada a sinalização de muita dificuldade para 105 
trabalhar em 2023 sem essa distribuição. Comentou que a indefinição na 106 
distribuição dos recursos impede qualquer discussão de planejamento interno 107 
para 2023. 3. Quanto ao reajuste no valor das bolsas no âmbito do MEC, foi 108 
discutido na Andifes e todas as universidades têm clareza da necessidade de 109 
reajuste no valor das bolsas internas, mas sem definição da distribuição do 110 
orçamento não há qualquer possibilidade de discussão a respeito. Comentou ainda 111 
a sinalização para aumento dos valores praticados pelo PNAES, informando que a 112 
UFSCar é uma das únicas, ou talvez a única instituição que utiliza 100% do PNAES 113 
para pagamento de bolsas; a maioria das universidades utilizam para bolsas e para 114 
subsídio aos restaurantes universitários. Informou que a Administração sempre 115 
atenta a todos esses fatores apresentaria os recursos executados na UFSCar em 116 
2022, bem como a proposta de distribuição orçamentária para 2023 tão breve 117 
ocorresse definição do orçamento. 118 

Recredenciamento institucional. Que na semana do dia 27/02 a UFSCar receberá 119 
uma comissão de avaliadores do INEP com vistas ao recredenciamento da 120 
instituição. A Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, 121 
SPDI, juntamente com outras unidades estavam trabalhando na organização da 122 
documentação para apresentação à comissão. 123 

Cessão de docentes da UFSCar à SECADI. Informou que a pedido, foram cedidas 124 
duas docentes do Departamento de Psicologia para atuarem na recém 125 
reestruturada Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 126 
Inclusão, SECADI, no âmbito do MEC; a Profa. Dra. Enicéia Gonçalves Mendes  127 
assumirá a Coordenação Geral de Estruturação do Sistema Educacional Inclusivo 128 
da Diretoria de Políticas Inclusivas de Educação Especial; a Profa. Dra. Mariana 129 
de Lima Isaac Leandro Campos assumirá a Coordenação Geral Bilingue na 130 
Educação Básica e Educação Superior da Diretoria de Politicas, Educação Bilingue 131 
dos Surdos; portanto, a UFSCar contribuindo com a política reorganizada de 132 
inclusão, fato de muito orgulho. Em nome da gestão, registrou votos de bastante 133 
sucesso para ambas professoras. 134 

2.2. Comunicações dos Membros 135 
Profa. Dra. Natália S. Stofel. Secretária de Ações Afirmativas, Diversidade e 136 
Equidade, SAADE. Informou que o Edital SISU 2023 foi todo reformulado no 137 
sentido de deixá-lo mais acessível para pessoas com deficiência, principalmente 138 
para deficiência visual, intelectual, mais acessível também quanto aos termos 139 
jurídicos e também para pessoas com menos acesso à internet e ainda para que 140 
candidatos não percam recursos, por exemplo. O Edital que teve à frente o 141 
Prof.Leonardo S.A. Cabral, com colaboração de uma orientanda de mestrado e dos 142 
servidores Tainá Veloso Justo e Sandro Francischini, foi divulgado pela ProGrad  143 
também na versão em libras. 144 

Djalma Ribeiro Jr. Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. Deu ciência 145 
da realização da primeira reunião da Comissão Permanente para Prevenção e 146 
Cuidados de Saúde Mental, a qual é fruto da construção ao longo dos últimos anos 147 
da própria história da universidade no cuidado e compromisso com o tema; situou 148 
o tema lembrando que a comunidade universitária construiu uma politica de 149 
saúde mental através de conferência com participação de todos os campi, a qual 150 
foi aprovada no Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, CoACE, 151 
apresentado neste colegiado que debateu e aprovou o mérito do relatório propondo 152 
aprimoramento; em nova apresentação ao CoACE e ConsUni foram aprovadas 153 
incorporações à proposta, bem como a criação de comissão vinculada à Vice-154 
Reitoria, composta por representantes da comissão anterior nomeada para estudos 155 
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de política de saúde mental para a UFSCar que se dispusessem a participar e 156 
novos membros também dispostos a integrar a comissão. Registrou agradecimento 157 
aos integrantes da Comissão tanto da comunidade interna quanto externa 158 
(representantes das secretarias municipais de saúde, dos CAPS das cidades de São 159 
Carlos, Araras, Sorocaba, Salto de Pirapora, Buri, Angatuba e Campina do Monte 160 
Alegre). Informou que nessa primeira reunião foram estabelecidos os fluxos, 161 
procedimentos, periodicidade de reuniões, com perspectiva de breve elaboração de 162 
regimento interno da comissão; complementou informando que estava sendo 163 
implementada na estrutura administrativa da ProACE a criação de uma 164 
coordenadoria de articulação em saúde mental, para contemplar esta temática 165 
com os encaminhamentos administrativos e também para trabalhar em conjunto 166 
com a comissão permanente.  A Presidência informou que a gestão têm seguido 167 
firme no trabalho para melhorar as ações de prevenção e promoção em saúde 168 
mental; compartilhou ter conseguido a sensibilidade do Dep. Paulo Teixeira, atual 169 
Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que deve destinar 170 
recursos ainda no presente exercício, para estruturar um projeto visando unificar 171 
todas as áreas que estão direta ou indiretamente ligadas para um trabalho 172 
conjunto que possa melhorar a atuação da universidade nesse tema. 173 

Profa. Dra. Jeanne L. M. Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. 1. Que após 174 
longo período, a ProGPe conseguiu reconstituir sua equipe de saúde, com a área 175 
de saúde do trabalhador iniciando as atividades com cursos de capacitação em 176 
parceria com o DeAS, Departamento de Assistência à Saúde, iniciando com cursos 177 
de primeiros socorros para preparar a comunidade em questões de segurança do 178 
trabalho. 2. Também nessa mesma linha, que a equipe de segurança do trabalho 179 
estava realizando avaliação das unidades acadêmicas quanto a prevenção de 180 
acidentes no trabalho, com visita in loco e discussão com a chefia do departamento 181 
em aspectos que possam mitigar riscos e evidentemente apontar questões 182 
estruturais que já estão sendo trabalhadas junto à SEGEF para registrar no  183 
planejamento de ações efetivas de mitigação de riscos para segurança do trabalho 184 
dos servidores. 3. Que encontrava-se em fase final de implementação dos 185 
concursos e processos seletivos para docentes efetivos e substitutos, nos quais 186 
aplicou-se a legislação vigente para implantação das cotas (que desde 2017 deveria 187 
ter sido implementada); registrou o esforço coletivo, agradecendo a todos os 188 
departamentos acadêmicos que realizaram concursos e processos seletivos, 189 
finalizando sem nenhum tipo de questionamento judicial. Foram 44 processos 190 
acontecendo simultaneamente, com sucesso, o que traz um patamar diferenciado. 191 
4. Que no âmbito do Conselho de Gestão de Pessoas, CoGePe, foi nomeado um 192 
grupo de trabalho para estudar aspectos estratégicos para aumento da diversidade 193 
no corpo docente, além do cumprimento da legislação de cotas, aprimorar essa 194 
questão bem como a questão de pessoas com deficiência e outras. Agradeceu ao 195 
grupo constituído pelos diretores de centro e aos demais representantes no âmbito 196 
do Conselho que têm discutido questões bastante ricas, com enormes 197 
contribuições e, portanto, registrar a satisfação pelo fato da universidade estar 198 
avançando em temas prioritários no momento no MEC e no País. 199 

Ailton Bueno Scorsoline. Reforçou informações relativas ao recredenciamento 200 
institucional. Informou que a comissão organizadora da documentação a ser 201 
apresentada aos avaliadores nos dias 27, 28 /02 e 01/03 é bem enxuta e toda a 202 
documentação deve ser toda postada com antecedência, portanto, solicitou 203 
colaboração das unidades quando demandadas, dada a urgência e importância do 204 
encaminhamento da gama de documentos solicitados pelos avaliadores. Registrou 205 
a importância do processo para a universidade, informando que a próxima 206 
renovação de credenciamento dependerá do conceito recebido nessa avaliação, 207 
pois quanto maior o conceito maior o tempo para renovação.  208 
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Profa. Dra. Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão. 1. Parabenizou as docentes 209 
Profas Dras. Enicéia Mendes e Mariana Campos pela importante posição que 210 
ocuparão junto à SECADI, com representatividade da UFSCar muito merecida. 2. 211 
Sobre a ação conjunta da ProEx e ProGrad relacionada a política de inserção da 212 
extensão nos projetos curriculares da graduação, informou que após um longo 213 
trabalho e movimento de diálogo foi concluída uma minuta a qual foi encaminhada 214 
aos centros acadêmicos para discussão com respectivas unidades, para posterior 215 
conclusão da minuta e discussão de sua operacionalidade e implementação do 216 
ponto de vista da diversidade de projetos para cada curso de graduação. Em 217 
complementação, o Prof. Dr. Daniel R. Leiva, Pró-Reitor de Graduação, agradeceu 218 
as equipes da ProGrad, da ProEx e de todos que participaram da comissão mista 219 
pelo árduo trabalho iniciado em novembro/2021; comentou que a minuta é bem 220 
enxuta cujos integrantes da comissão colocaram-se à disposição para os 221 
esclarecimentos necessários para o debate junto aos centros acadêmicos. 222 
Comentou ainda, que, as opções de extensão (modalidade de extensão, aciepes e 223 
disciplinas com cargas extensionistas) dependem de um fluxo para se materializar 224 
nos projetos pedagógicos dos cursos, PPC´s, os quais serão realizados 225 
simultaneamente. Portanto, a convicção de que a inserção da extensão nos cursos 226 
de graduação será uma oportunidade para a UFSCar melhorar a formação dos 227 
estudantes de graduação, lembrando que esse debate iniciou com outras 228 
comissões, desde 2014. 229 

3. ORDEM DO DIA  230 
Inclusão em pauta. Mediante justificativa da Presidência e anuência do plenário, 231 
foi incluído em pauta, como item 3.7. a alienação de madeiras obtidas das árvores 232 
de eucalipto a serem retiradas do talhão localizado na divisa da UFSCar com a 233 
empresa São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens. 234 

3.1. Renovação de autorização da FAI•UFSCar como fundação de apoio junto ao 235 
Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci – UFSCar, gerido pela 236 
EBSERH, Of. FAI 069/2023. Proc. nº 23112.004043/2022-16 237 

A Presidência apresentou o tema relativo à renovação de autorização para 238 
que a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 239 
Tecnológico, FAI-UFSCar, continue a dar suporte aos projetos de pesquisa, ensino 240 
e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse 241 
do Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci – UFSCar, gerido pela 242 
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Informou que, nos termos 243 
da legislação vigente, a autorização é valida por um ano, e portanto, a necessidade 244 
de manifestação anual deste colegiado. Aberto à discussão, não foram registradas 245 
manifestações ou esclarecimentos. Em regime de votação, o plenário foi unânime 246 
em manifestar-se favoravelmente ao recredenciamento solicitado. A deliberação foi 247 
lavrada em Ato Administrativo do Conselho Universitário nº 260 (SEI  0953212).” 248 

3.2. Apreciação das seguintes doações de bens de patrimônio da UFSCar: 249 
3.2.1. Microscópio eletrônico de transmissão com filtro de energia, marca Zeiss, 250 
modelo EM 912, série 7641, à UNICAMP. Proc. nº 23112.025097/2022-15.  251 
3.2.2. Sistema de difração de Raio-X, marca Siemens, modelo D5000, série nº 252 
HXD4628, à Universidade Federal de Sergipe. Proc. nº 23112.002300/2019-80. 253 

Em apreciação, foi esclarecido pelo Prof. Thomas T. Ishikawa que 254 
internamente houve interesse em ambos equipamentos, mas considerando o alto 255 
custo para manutenção dos equipamentos obsoletos, optou-se pela aquisição de 256 
novos equipamentos; quanto ao microscópio, a UNICAMP por ter equipamento 257 
similar, reutilizará as peças dos mesmos para efetuar a manutenção. Com relação 258 
ao sistema de difração, a Universidade Federal de Sergipe conta com um 259 
especialista que fez uso do equipamento no CCDM/UFSCar e tem conhecimento 260 
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para proceder a manutenção. O Sr. Alessandro L. do Prado, Coordenador de 261 
Patrimônio, procedeu informações relativas ao rito processual para desfazimento 262 
de bens, que segue a legislação superior pertinente. Concluída a apreciação, sem 263 
registro de maiores esclarecimentos, em votação, foram aprovados por 264 
unanimidade ambas doações de bens de patrimônio da UFSCar. As deliberações 265 
foram lavradas nas Resoluções ConsUni nºs 94 (SEI 0953456) e 95 (SEI 0953486), 266 
respectivamente, à doação do microscópio eletrônico e ao sistema de difração de 267 
raio-X. 268 

3.3. Apreciação do Regimento Interno do Departamento de Terapia Ocupacional, 269 
DTO. Proc. nº 23112.111741/2019-71. 270 

Após apreciação da proposta de regimento elaborada nos termos da minuta 271 
padrão previamente aprovada por este colegiado, a qual obteve aprovação pelo 272 
conselho do departamento, pelo conselho do Centro de Ciências Biológicas e da 273 
Saúde, e manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à UFSCar quando 274 
da submissão à análise no âmbito daquela unidade, sem registro de manifestações, 275 
a proposta de regimento foi homologada por unanimidade do colegiado e lavrada 276 
na Resolução ConsUni nº 96 (SEI 0953506). 277 

3.4. Composição da Câmara Disciplinar Recursal, em atendimento ao Art. 2º da 278 
Resolução ConsUni nº 88, de 06/12/2022. Proposta de regimento da Câmara 279 
Disciplinar Recursal.  280 

A Presidência lembrou que na 265ª reunião ordinária do ConsUni, de 281 
25/11/2022, no bojo reestruturação da CPAD, atual Coordenadoria de Gestão e 282 
Mediação de Condutas, CoGMeC, foi instituída a Câmara Disciplinar Recursal no 283 
âmbito deste colegiado, com objetivo de apreciar e deliberar, conclusivamente, 284 
sobre recursos disciplinares interpostos, decorrentes de processos administrativos 285 
disciplinares e/ou sindicâncias em face de servidores docentes e técnico-286 
administrativos, de forma reservada e eficiente, composta por 03 (três) membros, 287 
eleitos pelo ConsUni dentre seus membros. Mediante consulta prévia realizada 288 
entre os membros do colegiado, foram registradas cinco inscrições (Diléia A. 289 
Martins, Antonio Donizetti da Silva, Aldenor S. Ferreira, Flávio Borges e Itamar 290 
Lorenzon); em consulta ao plenário para completar o número de membros (3 291 
efetivos e 3 suplentes), o Sr. Antonio D. da Silva apresentou o nome da conselheira 292 
Cláudia Margareth Abe Rossi, a qual manifestou aceitação à candidatura. Foi 293 
então lançada enquete via google meet para votação nos nomes e definição dos 294 
efetivos e suplentes de acordo com número de votos recebidos. Paralelamente à 295 
votação, a servidora Letícia de Oliveira dos Santos, Coordenadora CoGMeC, 296 
apresentou sucintamente a proposta de regimento interno para regular o 297 
funcionamento das atividades da CDR, elaborado em conjunto com a Assessoria 298 
Jurídica da Reitoria, com consultoria do Procurador Federal junto à UFSCar, Dr. 299 
Marcelo A. A. Rodrigues. A Presidência expôs que a Câmara atuará em questões 300 
envolvendo servidores docentes e técnico-administrativos, dado o entendimento da 301 
CGU que unidades correcionais e processos administrativos limitam-se a 302 
servidores; os processos relacionados a estudantes devem ser tratados no âmbito 303 
das respectivas pró-reitorias, portanto em breve haverá sequência desse trabalho 304 
para processos relacionados ao envolvimento de estudantes. Não havendo 305 
inscrições para manifestações ou esclarecimentos, em votação, foi aprovado por 306 
unanimidade o regimento interno da Câmara Disciplinar Recursal, lavrado em 307 
Resolução do colegiado sob nº 97 (SEI 0953521).  Na sequência, concluída a 308 
votação na enquete, foram apurados os votos a seguir especificados, com a 309 
seguinte composição da CDR: Efetivos: Profa. Dra. Diléia A. Martins, 15 votos; 310 
Prof.Dr. Flávio A. Borges Neto e o T.A. Antonio D. da Silva com 10 votos cada; 311 
Suplentes: Prof. Dr. Aldenor da S. Ferreira, 08 votos; T.A. Cláudia M. A. Rossi, 05 312 
votos, Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon, 04 votos. A deliberação foi lavrada no Ato 313 
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Administrativo ConsUni nº 261 (SEI 0960017). A Presidência registrou 314 
agradecimentos às pessoas que elaboraram a proposta de regimento bem como 315 
aos conselheiros que se dispuseram na composição da Câmara, dada a 316 
importância do trabalho. 317 

3.5. Proposta de Criação de uma Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e 318 
Extensão em Saúde - COPEPES. Proc. nº 23112.016652/2021-37. 319 

A Presidência iniciou o tema informando que a presente proposta foi 320 
pautada apresentada neste colegiado em novembro/2021; houve manifestações e 321 
o entendimento de ampliar a discussão da proposta junto aos centros, para 322 
posterior apreciação deste colegiado. O trabalho foi realizado pela Assessora de 323 
Articulação em Saúde da Reitoria, Profa. Dra. Carla B. A. Polido; justificou que o 324 
período que se deu desde a apresentação ao colegiado, ocorreu em função da 325 
Profa.Carla Polido ter assumido a coordenação do Núcleo Executivo de Vigilância 326 
em Saúde, NEVS, em substituição à Profa. Silvia Carla em licença maternidade, e 327 
também pelo fato da demanda ser antiga, época em que a Presidência deste 328 
colegiado estava na direção do CCBS e, portanto, queria estar presente nesta 329 
discussão por considerar que sua participação poderia contribuir na discussão e 330 
esclarecimento ao colegiado. A Profa. Carla Polido apresentou a proposta de 331 
criação da comissão, COPEPES, a qual originou a partir do grupo de trabalho 332 
nomeado pela reitoria em 2015, com a finalidade de identificar e analisar as 333 
perspectivas de articulação das diferentes unidades de saúde da UFSCar para a 334 
formação dos estudantes e produção do conhecimento. A demanda originou no 335 
CCBS, a partir da necessidade de um espaço de interlocução para oferecimento de 336 
cenários de práticas para os cursos/departamentos da área de saúde da UFSCar, 337 
visto o maior desafio a pactuação de atividades de forma interinstitucional, 338 
UFSCar-parceiros, ao invés de pactuações isoladas, em que tradicionalmente cada 339 
curso/departamento dos centros com especificidades em saúde - CCBS e CECH, 340 
faz acordos com os parceiros externos e internos de forma isolada causando 341 
fragmentação da atenção à saúde e prejudicando o potencial de formação 342 
interprofissional de estudantes de graduação e pós-graduação. O documento 343 
original elaborado em 2015 foi resgatado pela assessoria de articulação em saúde 344 
em maio de 2021 e discutido por um grupo de trabalho composto por 345 
coordenadores de cursos e chefes dos departamentos dos centros envolvidos. Na 346 
apresentação da proposta ao ConsUni em nov/2021, foram levantadas várias 347 
dúvidas, ocasião em que o GT procedeu alterações no texto, acatando a maioria 348 
das sugestões. Destacou que não existir nenhum instrumento de acordo com a 349 
Prefeitura Municipal de São Carlos ou com outros equipamentos que contemple 350 
completamente todas as necessidades para inserção das atividades, 351 
principalmente de pesquisa e extensão; existe no momento um acordo em vigência 352 
para a graduação, mas o desafio grande também com as residências médicas já 353 
em andamento na UFSCar, com perspectiva de residências multiprofissionais (em 354 
fase de proposição) e, talvez, uniprofissional. Portanto, a COPEPES proporcionará 355 
esse espaço de conversa com a administração da Santa Casa, da Prefeitura 356 
Municipal para acordos de forma interinstitucional, permitindo a integração dos 357 
serviços de saúde onde acontecem ensino, pesquisa e extensão ligados aos 358 
cursos/departamentos da área da saúde da UFSCar; deverá atuar sob demanda, 359 
portanto, não será etapa obrigatória nos fluxos internos; facilitará discussões mais 360 
rápidas para deliberação de questões específicas dos estágios em saúde (grande 361 
desafio até o momento). Elencou um conjunto de objetivos da COPEPES bem como 362 
sua composição.  A Presidência compartilhou com o plenário as dificuldades para 363 
garantir a institucionalidade na gestão com relação as atividades acadêmicas da 364 
área da saúde; informou sobre a legislação que prevê que o SUS seja uma área de 365 
formação e que a universidade leve os estudantes para a área de formação no SUS, 366 
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mas como é de conhecimento, o SUS carece de financiamento e de articulação, 367 
pois é muito difícil sensibilizar as pessoas que estão à frente das unidades de 368 
serviço para essa abertura para a universidade; comentou a relevância e a 369 
necessidade da área de saúde ter um campo de prática para os estudantes, campo 370 
de pesquisa e de extensão; que a universidade tem muito potencial para contribuir 371 
com o sistema de saúde mas há dificuldades operacionais no próprio serviço de 372 
saúde para garantir o espaço para os estudantes, com grau de dificuldade ainda 373 
maior quando vários departamentos, coordenações de curso, programas de pós e 374 
projetos de pesquisa e extensão conduzidos por docentes que necessitam desses 375 
espaços. Comentou que em 2016 existia uma política pública que visava resolver 376 
a questão, o COAPES, que infelizmente foi abandonada em função da mudança de 377 
governo; portanto, se faz necessário que a UFSCar consiga se articular pelo menos 378 
minimamente no ambiente interno, para que os cursos/departamentos/docentes 379 
com projetos não façam suas negociações isoladas, fragilizando demais a 380 
universidade que não explora todo seu potencial. Sugeriu inserir na proposta que 381 
a COPEPES tenha caráter consultivo e deliberativo, desde que suas deliberações 382 
não sobreponham a competência de outras unidades e/ou colegiados, e com 383 
caráter experimental, para que após um ano de funcionamento apresente relatório 384 
de seu funcionamento, para verificação do atendimento das expectativas ou se vai 385 
gerar mais problemas/conflitos. Na sequência foram registradas várias 386 
manifestações em apoio à proposta: Profa. Dra. Isabela A. de O. Lussi, Diretora do 387 
CCBS, ressaltou alguns pontos explicitados na fundamentação da proposta, 388 
pontuando que a Comissão certamente vai dinamizar a estruturação dos cenários 389 
de práticas para a graduação, para a pesquisa e extensão e para os projetos PET´s 390 
da área da saúde.  Profa. Dra. Jeanne L. M. Michel: reforçando todas as questões 391 
colocadas, comentou que um dos grandes problemas do ensino da área de saúde 392 
que o país enfrenta é justamente a relação com os gestores de saúde das 393 
localidades onde estão inseridos os cursos de saúde das universidades federais, 394 
em que nem sempre os gestores do SUS acolhem os estudantes das universidades 395 
públicas, principalmente quando existe competição por parte das universidades 396 
privadas que pagam pelo espaço de ensino. Comentou a possibilidade de realizar 397 
negociação e articulação inclusive dos serviços de saúde dos servidores no âmbito 398 
da ProGPe, a exemplo das parcerias realizadas para saúde mental e para questões 399 
de qualidade de vida.  Prof. Dr. Crispim A. Campos: apoio à proposta dada a 400 
importância do projeto e a interrelação entre todas as áreas da saúde.  Profa. Dra. 401 
Larissa R. C. Tavares: reforçou a pertinência dessa ação que se faz necessária, 402 
vislumbrando um período antes e um período depois com a COPEPES, dada a sua 403 
importância.  Profa. Dra. Alana P.N.F. Gozzi: reforçou a necessidade de criação 404 
dessa Comissão para a UFSCar na articulação de parcerias para as práticas de 405 
ensino, para a pesquisa e extensão. Registrou agradecimentos e parabenização à 406 
Profa. Carla pela condução da proposta e apresentação.  Prof Dr. Luiz F. de O. e 407 
Paulillo: posicionando-se favorável à proposta, colocou o CCET à disposição no 408 
encaminhamento de pessoas para compor a Comissão, dada a série de professores 409 
da área de exatas que trabalham com próteses e equipamentos voltados para a 410 
área de saúde. Concluídas as manifestações, em votação, foi aprovada por 411 
unanimidade a criação da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão 412 
em Saúde, COPEPES, objetivando o fortalecimento, organização e articulação das 413 
atividades acadêmicas da área de saúde, com os adendos sugeridos pela 414 
Presidência. A deliberação foi lavrado na Resolução do colegiado sob nº 99 (SEI 415 
0954122). 416 

3.6. Proposta de alteração do calendário de reuniões do ConsUni para 2023.  417 
A Presidência apresentou a proposta de alteração do calendário de reuniões 418 

do ConsUni para que as mesmas não coincidissem com as reuniões da Andifes, 419 
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com antecipação da reunião prevista para o dia 24/03 para o dia 17/03 e 420 
postergando a reunião do 19/05 para o dia 26/05. Comentou que seria também 421 
trabalhada a construção de um método híbrido para que as próximas reuniões 422 
voltem a acontecer presencialmente com garantia de participação remota das 423 
pessoas que estão em outros campi e também a possibilidade de realizar reuniões 424 
nos demais campi da UFSCar, visando aumentar a interação da comunidade para 425 
que todos (a) possam conhecer as estruturas dos demais campi. Em apreciação, 426 
considerando a realização do ‘Festival Somos Cultura’ a ser realizado nos dias 16 427 
e 17/03, coincidindo com a data proposta para realização da reunião do ConsUni, 428 
acordou-se alterar somente a data da reunião prevista para o mês de maio, 26/05; 429 
as demais datas já agendadas permaneceram sem alteração. 430 

3.7. Alienação de madeiras obtidas das árvores de eucalipto a serem retiradas do 431 
talhão localizado na divisa da UFSCar com a empresa São Carlos S/A Indústria de 432 
Papel e Embalagens. Proc. nº 23112.003334/2023-78. 433 

A Profa. Dra. Érica Pugliesi, Secretária de Gestão e Ambiental e 434 
Sustentabilidade, SGAS, contextualizou o tema informando que a demanda 435 
ocorreu no final do ano passado com as fortes chuvas comprometendo algumas 436 
estruturas do Campus São Carlos - Departamento de Educação Física, com água 437 
vertendo sobre o barramento, arrastando bastante material após o barramento e 438 
também com carreamento de muito solo, não só daquela área mas também da área 439 
norte para a área sul. Informou que o remanescente de talhão de eucaliptos, 440 
localizada desde a entrada da área norte até a jusante do barramento, na divisa 441 
com a Indústria de Papel São Carlos, passou por vistoria  logo após o evento par 442 
avaliar de modo preventivo as condições da área dada a continuidade das chuvas 443 
intensas, ocasião em que foi identificada uma grande perda de solo no local, com 444 
muitos eucaliptos se projetando nas estruturas da Avenida do Bosque e também 445 
nas várias estruturas da empresa de papel, oferecendo muitos riscos.  Informou 446 
que os registros históricos desses talhões são anteriores a fundação da 447 
universidade em que toda a área era ocupada por talhão de eucaliptos comercial 448 
com vida útil projetada de cortes sucessivos para aproveitamento dessa madeira;  449 
esse remanescente em função da idade de alguns indivíduos com doença e 450 
algumas situações como perda de solo, exposição de raízes e ventos intensos, 451 
apresenta riscos muito potencializados. Informou também sobre a demanda antiga 452 
de manejo nesse local e de melhoria da condição ambiental dessa área do campus. 453 
Dessa forma, a proposta é de substituição e recomposição com espécies nativas 454 
mais adequadas para o local. Frente a demanda de retirada e possível  risco de um 455 
‘efeito dominó’ - de todos caírem sem que haja controle e considerando a 456 
emergência, dada a continuidade das chuvas e ventos e ainda, que a retirada 457 
requer um tipo de corte delicado e muito mais trabalhoso, com participação da 458 
defesa civil que vistoriou toda a área, identificando os riscos recorrentes, foi 459 
iniciado o processo em caráter de urgência para retirada dos eucaliptos. Explicou 460 
ainda que o eucalipto enquanto bem da universidade ele tem sua função enquanto 461 
árvore, a partir do momento da retirada, passa a ser bem inservível dada sua 462 
função original fazendo-se necessário o desfazimento desse bem, com constituição 463 
de comissão nos termos da legislação vigente. Comentou ainda que apesar do 464 
processo estar sendo realizado em caráter de urgência, a comissão de desfazimento 465 
da madeira fez levantamento de valores comerciais desse tipo de madeira, custos 466 
da retirada que pode ser feito de forma conjunta - retirada e destoca, e adequação 467 
da área com mais segurança para as estruturas tanto internas como para a 468 
indústria de papel. Esses levantamentos foram agregados ao processo para 469 
servirem de base para contratação de empresa pela ProAd. Registrou a 470 
reivindicação de que os recursos que possam ser captados em função da venda da 471 
madeira sejam utilizados para recomposição e melhoria das condições ambientais 472 
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daquela área.  Após, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade a 473 
alienação de madeiras obtidas das árvores de eucalipto a serem retiradas do talhão 474 
localizado na divisa da UFSCar com a empresa São Carlos S/A Indústria de Papel 475 
e Embalagens. A deliberação foi lavrada na Resolução ConsUni nº 98 (SEI 476 
0954065). 477 

Nada mais havendo a tratar, às 11h 30min, a Presidência agradeceu a 478 
presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando 479 
encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 480 
qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 481 
Presidência e demais membros presentes. 482 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira     Edna H. Augusto       Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva 483 

Prof. Dr. Luis E. Moschini     Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini     Profa.Dra. Ducinei Garcia    484 

Djalma Ribeiro Jr.      Profa.Dra. Jeanne L. M. Michel      Prof.Dr. Luiz F. de O. e Paulillo 485 

Profa.Dra. Isabela A.de O.Lussi     Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz     Prof.Dr. Ricardo T. Fujihara 486 

Prof.Dr. André C.A dos Santos Profa.Dra. Monica F.B.M. Thiersch  Profa.Dra.Giulianna R.Carmassi 487 

Profa.Dra. Flávia B.M. Hirata-Vale   Profa. Dra. Priscila M. Medeiros  Prof.Dr.Francis de M.F. Nunes 488 

Profa.Dra. Diléia A. Martins      Prof.Dr. Márcio L. L.Viola      Prof.Dr. Fábio Molina da Silva      489 

Prof.Dr. Rafael H. Longaresi      Prof.Dr. José M. N. Novelli      Profa.Dra. Naja Brandão 490 

Prof. Dr. Marcos G. Lhano       Prof. Dr. Tomaz T. Ishikawa     Prof. Dr. Celso L. A. Conti 491 

Profa.Dra. Maria Silvia de A. Moura   Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon  Profa.Dra. Maria C.Corrochano 492 

Profa. Dra. Leticia Silva Souto      Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo    Profa.Dra. Simone T. P. Zanatta 493 

Prof. Dr. Crispim A. Campos   Prof. Dr. Ubaldo M. das Neves    Profa. Dra. Fabiana S. Cotrim 494 

Profa.Dra. Paula R. M. S. Serrão   Profa. Dra. Débora C. Rother     Prof.Dr. Flávio A. Borges Melo 495 

Profa.Dra. Larissa R.C. Tavares     Prof.Dr. Aldenor da S. Ferreira   Profa. Dra. Aline Suelen Pires 496 

Prof.Dr. Jair B. Barbosa Neto    Profa. Dra. Cibele Saliba Rizek     TA´s: Antonio Donizetti da Silva 497 

Ailton B. Scorsoline      Daiane Freitas C. Vaz       Claudia M. Abe Rossi  Jonatas Rodrigues da Silva    498 

Pós-Grad. Marcos A. G. dos Santos    Giovanni M. Carriello    Weldja Marques da Silva Lima 499 

Grads: Guilherme Gomes Arcencio      Matheus Credendio Eiras       Ana Paula A. da Silva 500 

Também registraram presença: Prof.Dr. Luiz Manoel M.C. Almeida, Izaura do Carmo Alcoforado, 501 
Profa. Dra. Diana J. B. Martha,  Profa. Dra. Marystela Ferreira, Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, Angela 502 
Lopes de Almeida. 503 


