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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  3 

CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 

Data: 10 de março de 2015 6 

Horário: 14h 7 

Local: Anfiteatro da Reitoria 8 

Presidência: GERALDO COSTA DIAS JUNIOR 9 

Membros: Conforme assinaturas na lista anexa 10 

Secretária: LUANA DOMINGUES PEREIRA 11 

Aos dez dias de março de dois mil e quinze, às 14 horas, no anfiteatro da Reitora realizou-se a 18ª 12 
Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis – CoACE da Pró-Reitoria de 13 
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. O Pró-Reitor Geraldo Costa Dias Junior saudou os 14 
conselheiros e procedeu aos informes da presidência. Informou sobre o Orçamento da ProACE/UFSCar, 15 
oriundo de recursos PNAES advindos do Ministério da Educação (MEC), em 2014; um corte substancial de 16 
recursos, por volta de 10% de custeio e 15% de capital. O presidente expos toda a situação do orçamento 17 
2015 e a preocupação com os impactos bastante significativos para a instituição em todas suas alíneas 18 
resultantes do processo de não aprovação e liberação do orçamento. O presidente informou, também, sobre 19 
indicações e designações de diversos servidores na área de saúde, sendo eles: Designação da servidora Marta 20 
Maria Troiano Cury como responsável técnica pelo serviço de enfermagem oferecido no DeAMO; 21 
Designação do servidor Silmar Antonio Marson como responsável técnico pelo serviço de odontologia 22 
oferecido no DeAMO e a servidora Simone Di Salvo Mastroântonio como substituta; Designação do 23 
servidor Luís Eduardo Andreossi como responsável técnico pelo serviço médico oferecido no DeAMO; 24 
Designação do servidor André Luis Masiero como responsável técnico da área de psicologia oferecida no 25 
DeAMO e a servidora Márcia João Pedro como substituta; Designação da servidora Rosa Maria Castilho 26 
Martins como responsável técnica pelo serviço de enfermagem oferecido na UAC; Designação da servidora 27 
Sandra Regina Rocha Araujo como responsável técnica da área de enfermagem oferecida no DeACE-28 
Sorocaba; Designação da servidora Fabiana Midori Oikawa como responsável técnica da área de psicologia 29 
oferecida no DeACE-Sorocaba; Designação do servidor Luis Ferraz de Sampaio Neto como responsável 30 
técnico pelo serviço médico oferecido no DeACE-Sorocaba; Designação do servidor Wilson Aparecido Silva 31 
como responsável técnico da área de psicologia oferecida no DeACE-Araras; Designação da servidora 32 
Fernanda de Cássia Israel Cardoso como responsável técnica da área de enfermagem oferecida no DeACE-33 
Araras; Designação do servidor Gioji Ricardo Okino como responsável clínico do DeACE-Araras; 34 
Designação da servidora Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues como responsável técnica da área de 35 
enfermagem oferecida no SeACE-Lagoa do Sino. Informou ainda, sobre a cessão da servidora Lucia Maria 36 
dos Santos para atuar no Serviço de Apoio Administrativo ao Usuário – SerAU vinculado ao 37 
DeAMO/ProACE. Após essa etapa, o presidente abriu a palavra para informes dos membros, e pediu que o 38 
Prof. Dr. Alan Victor Pimenta de Almeida Pales da Costa, presidente da Comissão de averiguação do relato 39 
do BIO nº 6729 de 01 de novembro de 2014, desse todas as informações pertinentes ao relato. Na sequência, 40 
o Diretor da DiAS, Ocimar Aparecido Rodrigues, fez um panorama geral sobre o ingresso dos alunos via 41 
SiSU e ingresso na Assistência Estudantil. Na primeira chamada e matrícula, do dia 30/01/2015 ao dia 42 
02/02/2015, houve 200 processos de análises feitas pelo Departamento de Serviço Social; na segunda 43 
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chamada, houve 230 análises, no dia 26/02/2015, e, na terceira chamada, que ocorreu do dia 06/03/2015 ao 44 
dia 13/03/2015, houve 84 análises de processos de ingresso. E, quanto à moradia estudantil, houve alocação 45 
de 162 alunos. O presidente informou também, sobre a aposentadoria da nutricionista e chefe do Restaurante 46 
Universitário, Maria Sylvia Carvalho de Barros, e, esclareceu que está ficando no Restaurante Universitário 47 
de segunda a sexta-feira para resoluções de possíveis problemas. Em seguida, o presidente passou à ordem 48 
do dia, iniciando pela aprovação da Ata da 17ª Reunião do CoACE, realizada aos dois dias de dezembro de 49 
dois mil e quatorze. Não houve nenhuma solicitação de alteração e a presidência considerou-a aprovada. 50 
Posteriormente, o próximo ponto de pauta dizia respeito à Constituição da Comissão Eleitoral para as 51 
Eleições de discentes de graduação e pós-graduação do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis de 52 
2015. O presidente enfatizou a importância de constituir a comissão com pelo menos um representante de 53 
cada campi, e, em seguida, foi constituída a Comissão Eleitoral, composta pelo chefe do DeACE-Ar, Wilson 54 
Aparecido Silva; pela Profª. Dra. Marisa Silvana Zazzetta; pela Profª. Dra. Débora Burini; pelo Prof° Dr. 55 
Millor Fernandes do Rosário e, em Sorocaba, professores se prontificaram a avisar os membros ausentes para 56 
designar um representante para a comissão. Logo depois, o presidente apresentou aos conselheiros, o 57 
Cronograma de Reuniões CoACE, esclarecendo que as reuniões são feitas bimestralmente, e com o cuidado 58 
de não coincidir com datas de outros conselhos. Após essas considerações, o presidente perguntou aos 59 
conselheiros se havia dúvidas. Não havendo nenhuma consideração, o presidente considerou aprovado o 60 
Cronograma de Reuniões CoACE. Em seguida, passou para o próximo ponto de pauta, que dizia respeito à 61 
Constituição de “Comissão para realizar a eleição para os cargos de Diretor e Coordenador Administrativo 62 
da Unidade de Atendimento à Criança – UAC”, cuja composição foi aprovada por ad referendum em 10 de 63 
fevereiro de 2015. Não havendo considerações, o presidente considerou-o aprovado. Logo após, o presidente 64 
pediu aos conselheiros, a aprovação dos seguintes ad referenduns: Aprovação da alteração da Portaria GR 65 
1220/2012 de 02/01/12, que dispõe sobre a prestação de serviços em saúde na UFSCar, com sugestões de 66 
alteração de nome e ampliação de funções. Processo: 23112.001698/2014-22. A Profª. Dra. Claudia 67 
Aparecida Stefane, Diretora da Divisão de Saúde e Esporte, explicou sobre o novo nome, que será 68 
Departamento de Atenção à Saúde – DeAS, e, esclareceu sobre a necessidade dessa mudança para englobar 69 
os serviços psicológicos e outros serviços da área de saúde; Termo de Ocupação da Moradia Estudantil. O 70 
presidente pediu a inclusão desse item na pauta, e, em seguida, o diretor da Divisão de Assistência Social, 71 
Ocimar Aparecido Rodrigues, fez a leitura do Termo de Ocupação e esclareceu duvidas a respeito do 72 
mesmo; “Dia ProACE” – o presidente complementou informando que será uma apresentação que acontecerá 73 
em todos os campi para os calouros terem mais conhecimento a cerca dos serviços oferecidos pela ProACE; 74 
Edital 002/2015 referente ao Processo seletivo para o Programa de Assistência Estudantil – Bolsas e Auxílios 75 
para o Ano de 2015 – Campi Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e Sorocaba. O presidente agradeceu a 76 
presença de todos e encerrou a presente reunião. Eu, LUANA DOMINGUES PEREIRA, na qualidade de 77 
secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 78 
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Sr. Ivanildo da Silva (Pró-Reitor Adjunto Substituto) ___________________________________ 82 


