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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E 3 
ESTUDANTIS 4 
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Data: 15/12/2011 7 
Horário: 9h 8 
Local: Anfiteatro Reitoria 9 
Presidência: Profª. Drª Claudia Maria Simões Martinez 10 
Membros: Conforme assinaturas na lista em anexo 11 
Secretária: Tatiana Bianchini Pinheiro 12 
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  15 
1. EXPEDIENTE 16 
 17 
1.1. Comunicações da Presidência 18 

Agradecimento da Pró-reitora Profa. Dra. Cláudia Maria Simões Martinez aos membros 19 
do conselho e chefes de departamentos/unidades que estavam presentes e desculpou-se pela 20 
convocação em tempo exíguo. 21 

1.1.1 Instalação do Conselho 22 

 Posse dos conselheiros presentes e justificativa das ausências do Prof. Dr. Douglas de 23 
Campos, Profa Dra. Fabiana Orlandi, Profa Dra. Maria Mello, Profa Dra. Selma Nicola. Profa 24 
Dra. Sofia Pavarini, Profa Dra. Maria Fernanda Barboza Cid.  25 

1.1.2. Inserção da ProACE no Estatuto e no Regimento da UFSCar 26 

 Relato da Pró-Reitora historiando o início das suas atividades junto à ProACE (Pró-27 
Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis) no final de 2009, quando passou a ter 28 
conhecimento e diagnosticar as demandas e necessidades da antiga SAC (Secretaria de 29 
Assuntos Comunitários). Expôs os avanços obtidos nos trabalhos, que resultaram na inserção 30 
da ProACE na estrutura da UFSCar e a inserção do CoACE no Estatuto da UFSCar (detalhes 31 
no artigo 25A e as competências do mesmo contido no artigo 25B).  32 

A presidente também relatou a alteração do Regimento da UFSCar aprovado em 33 
reunião do ConsUni. A inserção do CoACE no regimento foi uma tarefa importante dentro da 34 
expansão pela qual passa a UFSCar. 35 
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1.1.3. Estrutura Organizacional da ProACE 36 

 Informações sobre o considerável crescimento e desenvolvimento da UFSCar e as 37 
conseqüências e impactos que isso acarreta quanto à infraestrutura, muitos dos quais 38 
relacionados aos serviços prestados pela ProACE, que requerem respostas rápidas. Espera-se 39 
que o CoACE auxilie na tomada de decisões.  40 

Apresentação dos departamentos/unidades vinculadas à ProACE (UAC - Unidade de 41 
Atendimento à Criança, RU - Restaurante Universitário, SeM - Seção de Moradia, DeAMO -  42 
Departamento de Assistência Médica e Odontológica, DeSS - Departamento de Serviço Social, 43 
DeEsp - Departamento de Esportes, SeAA - Seção de Apoio Administrativo e SePE - Seção de 44 
Projetos e Eventos, que atuam no apoio direto ao gabinete da Pró-Reitoria). Todos esses 45 
trabalhos se estendem aos três campi.  46 

Apresentação do Pró-Reitor adjunto Ivanildo e solicita que cada chefe de setor da 47 
ProACE faça uma breve apresentação, com missão e metas do de seu setor. 48 
 O chefe do Departamento de Esportes, Antonio Joaquim dos Santos (Bissau) comenta a 49 
importância do esporte no momento atual do país, com a chegada das Olimpíadas e da Copa 50 
do Mundo. Relata da integração do DeEsp com a Atlética da UFSCar e as dificuldades e 51 
desafios enfrentados, pois conta como uma estrutura da década de décadas passadas: o 52 
ginásio está pequeno diante das demandas de torneios como o Tusca e o Tusquinha, 53 
tornando-se necessária a construção de um novo ginásio, além da reforma das quadras e da 54 
iluminação do campo de futebol. Há preocupação em garantir a qualidade de atendimento aos 55 
usuários e manter o quadro de funcionários, pois os técnicos administrativos que trabalham no 56 
DeEsp estão em vias de aposentadoria.  57 

Há intenção de implantar programas voltados à qualidade de vida de todos os 58 
servidores da UFSCar por meio da prática de esportes procurando parcerias nos cursos de 59 
Educação Física, que já trabalha com alguns projetos, Fisioterapia, Enfermagem e Estatística. 60 

Atualmente há programas para servidores implementados pelo DeEsp, tais como: 61 
ginástica, dança, lutas marciais, caminhada orientada. O DeEsp pretende prestar assistência 62 
aos campi de Araras e Sorocaba, para que também possam desenvolver as mesmas 63 
atividades físicas e desportivas. 64 
 Para o campus de Sorocaba, os estudantes solicitaram construção de campo de futebol 65 
com pista de atletismo, o campus de Araras está definindo, juntamente com a Atlética, que tipo 66 
estrutura atende melhor as necessidades dos alunos. 67 
 A presidente do CoACE completou a fala do chefe do DeEsp informando aos 68 
conselheiros que o Departamento de Esportes registra o atendimento de cerca de 90.000 69 
pessoas por ano e que é importante fortalecer as parcerias acadêmicas do Departamento para 70 
trabalhar com o tripé Pesquisa/Ensino/Extensão. 71 

A chefe do Restaurante Universitário, Maria Sylvia C. de Barros, iniciou sua 72 
apresentação relatando que o prédio do restaurante tem 32 anos, que o RU de São Carlos tem 73 



auto-gestão e um quadro de 70 funcionários, sendo a maioria terceirizados. Em Araras e 74 
Sorocaba, os Restaurantes são terceirizados.  75 

O objetivo é fornecer alimentação saudável, equilibrada e segura a um custo baixo, para 76 
toda a comunidade Universitária. Afirma que 90% dos usuários são alunos de graduação e 77 
pós-graduação. 78 

Informou que o funcionamento é de segunda a sábado no almoço e segunda a sexta no 79 
jantar durante o período letivo, sendo que nas férias fornece apenas almoço. O cardápio segue 80 
um padrão, composto por: arroz (normal e integral), feijão, dois tipos de salada, uma guarnição, 81 
carne e uma opção para vegetarianos, uma sobremesa (normalmente fruta) e suco. Serve em 82 
média de 3000 a 4000 refeições por dia, num total aproximadamente de 600.000 a 700.000 83 
pessoas anualmente. 84 

A principal dificuldade está nas compras que são feitas através de licitações pela 85 
UFSCar. O RU de São Carlos passou por ampliação na sua área norte, mas ainda precisa 86 
ampliar e modernizar a parte de produção. Em face ao crescimento da demanda, tem-se a 87 
previsão para a construção de outro restaurante no campus de São Carlos. Maria Sylvia 88 
terminou sua fala dizendo que o RU oferece o básico de maneira a agradar o máximo possível 89 
seus usuários. 90 
 Apresentação do Departamento de Assistência Médica e Odontológica, pelo chefe José 91 
Célio F. Chaves, informando que o DeAMO está passando por uma série de mudanças e com 92 
isso deixando de ter algumas responsabilidades, como a homologação de atestados médicos, 93 
assim, os médicos do DeAMO de São Carlos passam a se dedicar ao cuidado clínico clássico, 94 
com o encaminhamento de eventuais urgências para o serviço móvel e para o hospital escola e 95 
em breve, começarão a fazer análises laboratoriais.  96 
 Em Sorocaba, em conseqüência de o campus ser muito afastado da cidade e o serviço 97 
público de urgência demorar a chegar, então foi feita a terceirização do serviço móvel de 98 
atendimento emergencial. Em Araras por ser mais rápido o serviço público de emergência 99 
móvel não há necessidade a terceirização. 100 
 O serviço de enfermagem do Departamento trabalha no atendimento, encaminhamento 101 
e orientação dos usuários. O odontológico também faz atendimento de clínica geral. 102 
 José Célio falou que a meta do Departamento é fazer um plano de orientação para a 103 
universidade, cujos principais problemas atuais são o estresse, a depressão e a obesidade. 104 
 Um dos problemas do departamento é o fato do edifício do DeAMO não atender as 105 
normas da ANVISA. A Profa. Dra. Cláudia M. S. Martinez informa que o prédio do DeaMO é o 106 
mais antigo da UFSCar e sua estrutura não suportaria as adequações que as normas de 107 
exigências para 2012. Esclarece também que já está na fase de licitação a construção de 108 
ambulatórios nos três campi.  109 
 Maria José da Silva Rocha foi eleita como Chefe da UAC e tem mandato de 2 anos. A 110 
UAC atende crianças de 3 meses a 5 anos, sendo que 60% das vagas são destinadas a filhos 111 



de técnico-administrativos, 20% a filhos de docentes e 20% a filhos de discentes de graduação 112 
e pós-graduação.  113 
 O maior objetivo da unidade é propor às crianças ambiente para promoção do seu 114 
desenvolvimento global. A UAC está passando por regulamentação que orienta todas as 115 
creches universitárias e o discurso atual do governo é que a função das creches é ensino/ 116 
pesquisa / extensão. 117 
 A Presidente do Conselho comentou que é necessário organizar as creches para 118 
produzir conhecimento sobre educação infantil, pois para atingir a regulamentação que a UAC 119 
está buscando, uma das questões a serem abordadas é a pesquisa, sendo necessário e 120 
desejável então o fortalecimento das interações com o Centro de Educação e Ciências 121 
Humanas (CECH). 122 
 A Seção de Moradia foi apresentada por seu chefe Ocimar Aparecido Rodrigues, que 123 
parabeniza o Conselho e diz esperar muito do CoACE para tomada de decisões. O seu 124 
conhecimento da seção é desde 2007, quando a moradia era composta de 7 módulos, uma 125 
casa alugada e atendia cerca e 400 alunos. Atualmente, o módulo 9 está prestes a ser 126 
concluído e são 20 as casas alugadas, além da conquista da Bolsa Auxílio Moradia (em 127 
dinheiro), que permite mobilidade e independência ao aluno.  128 
 Para os alunos contemplados com bolsa moradia interna e externa (e não a Bolsa 129 
Auxílio Moradia), a UFSCar oferece local equipado com geladeira, fogão, cama, colchão, 130 
mesas e cadeiras, além de fornecer manutenção patrimonial e predial do ambiente. 131 
 A SeM também trabalha juntamente com o Departamento de Serviço Social, resolvendo 132 
conflitos e problemas de relacionamento entre os alunos da Moradia. 133 
 Como meta para a SeM enfatiza a necessidade de aprimorar a cada dia as 134 
metodologias para os seus processos.  135 
 Os campi de Araras e Sorocaba contam com moradias externas e bolsas auxílio 136 
moradia. 137 
 O Departamento de Serviço Social foi apresentado por Isabel Cristina Frederico que 138 
estava substituindo a chefe do Departamento, Evellyn Aparecida Espíndola, parabenizou os 139 
conselheiros e sugeriu que as chefias da ProACE sejam chamadas para outras reuniões do 140 
Conselho, para exporem as dificuldades e problemas dos departamentos, e apresentou uma 141 
demanda para a próxima reunião do CoACe:: a questão de 211 alunos que, mesmo após 142 
ampla divulgação do período de renovação de matrícula, não renovaram suas bolsas para 143 
2012 e agora desejam a renovação. 144 
 A missão do DeSS é fazer com que a permanência do aluno socialmente carente seja 145 
tranqüila e de qualidade, como a dos outros alunos. Para isso, o DeSS trabalha com as bolsas. 146 
Se o aluno comprovar que não tem condições econômicas de se sustentar longe do ambiente 147 
da família, a UFSCar atende as necessidades com a bolsa moradia, bolsa alimentação e bolsa 148 



atividade (o aluno recebe mensalmente R$ 180,00, por desenvolver 8h semanais em projeto 149 
junto aos servidores da UFSCar). 150 
 O número de alunos atendidos por essas bolsas tem aumentado muito, pois a demanda 151 
tem crescido anualmente. 152 
 Além dos bolsistas, o DeSS atende alunos de convênios, como os estrangeiros e os 153 
indígenas e faz visitas domiciliares a servidores afastados. 154 
 Geraldo Costa Dias Junior se apresentou e explicou que sua seção (Seção de Projetos 155 
e Eventos) não trata apenas de eventos esportivos, educativos e culturais como o Festival 156 
Contato e o TUSCA, mas concentra projetos como acompanhamento de assuntos pautados 157 
em regulamentações, algumas ações junto à RU (substituição de chefia em férias), ao DeESP, 158 
à SeM e à UAC. 159 
 A Profa. Claudia Aparecida Stefane, chefe da Seção de Apoio Administrativo, 160 
exemplificou alguns trabalhos da sua seção: a home page da ProACE, o fale conosco, projetos 161 
especiais como: PROMISAES (PEC-G), e acolhimento dos Haitianos, além disto a 162 
informatização do banco de bolsasl, relatórios mensais SIMECc e PingIFES, revisão de 163 
documentação de bolsas, carteirinhas de identificação de alunos e servidores, projeto de 164 
canecas para calouros, mapeamento dos fluxos de processos da ProACE. 165 
 Márcia Regina Pires Bracciali e Sônia Regina Eliseu, assistentes sociais dos campi de 166 
Sorocaba e Araras, respectivamente, se apresentaram. 167 
 Após estas considerações, abriu-se a palavra aos conselheiros. Profa. Dra. Wanda 168 
Hoffmann inicia sua fala dizendo-se encantada com a apresentação dos departamentos da 169 
ProACE. Diz que a UFSCar foi ousada quando: iniciou o REUNI, com 20 novos cursos, 170 
assumiu as ações afirmativas, abriu as vagas para indígenas nos cursos, o campus de 171 
Sorocaba em vista ao REUNI, abriu 7 novos cursos, com demanda de pós-graduação e que a 172 
ProACE sofre um reflexo dessa ousadia. Ressalta que cada departamento da ProACE é 173 
importante para viabilizar a permanência dos alunos na UFSCar, desenvolvendo questões tão 174 
importantes e fundamentais. Coloca-se à disposição para refletir, participar e contribuir ao 175 
Conselho. 176 
 A discente Mayra Fontebasso coloca-se à disposição para ouvir e ajudar a diminuir a 177 
distância entre os alunos de Araras e Sorocaba em relação às suas demandas. 178 
 O discente Júlio Francisco comentou que os alunos de Sorocaba estão com 179 
expectativas no Conselho e que é uma boa notícia saber que em breve vai ser construído um 180 
ambulatório naquele campus.  181 
 A Profa. Cláudia assume a palavra e diz que além do ambulatório, atendendo pedido 182 
dos alunos, será construída também uma área de convivência, pois o campus é novo, é árido, 183 
pois as árvores ainda não cresceram e os alunos necessitam de locais apropriados no campus, 184 
nos momentos fora da sala de aula. 185 
 186 



1.1.4. Programa Nacional de Assistência Estudantil 187 

 A Presidente diz que na home page da ProACE tem o Pnaes, que é o Plano Nacional 188 
da Assistência Estudantil e recomenda a leitura desse texto, pois pode ajudar os conselheiros a 189 
entender as diretrizes, conceitos e objetivos do programa. 190 
  191 
2. ORDEM DO DIA 192 

2.1. Calendário de Reuniões do CoACE para 2012 193 

 Aprovação da proposta de calendário de reuniões para 2012: a proposta apresentada é 194 
de, a princípio, reuniões mensais, pois a ProACE está com muitos assuntos represados, como 195 
por exemplo a atualização do regimento da UAC, demandas da Moradia em relação a parte 196 
comportamental dos alunos, a validação do documento de aprovação da bolsa moradia, além 197 
da proposta preliminar do regimento do CoACE. 198 
  Deliberou-se que as reuniões serão na terceira terça-feira de cada mês, às 14h 199 
(exceção ao mês de fevereiro quando essa data é feriado). Datas estabelecidas: 17/01/2012, 200 
28/02/2012, 20/03/2012, 17/04/2012, 15/05/2012, 19/06/2012, 17/07/2012, 21/08/2012, 201 
18/09/2012, 16/10/2012, 20/11/2012 e 18/12/2012. 202 
 Abre-se a palavra aos conselheiros. A Profa. Ms. Adriana Oliveira sugere que as 203 
reuniões sejam por vídeo conferência, para evitar o deslocamento dos conselheiros de Araras 204 
e Sorocaba.  205 
 A Presidente do Conselho explica que o problema da videoconferência não é 206 
tecnológico, mas tem uma questão legal a ser discutida, mas que após aprovação do 207 
regimento pode-se trabalhar nessa linha. 208 

2.2. Apreciação da Proposta Preliminar de Regimento do CoACE 209 

 Foi entregue a minuta do regimento do CoACE para apreciação. A Presidente explica 210 
que a minuta do regimento foi construída baseada nos regimentos dos Conselhos de Extensão 211 
e de Graduação e estabeleceu que a discussão da minuta se dará na próxima reunião do 212 
Conselho, deixando os conselheiros a vontade para fazerem sugestões ou apresentarem 213 
novas propostas ao regimento, considerando as características do CoACE. 214 
 A Profa. Cláudia agradece os presentes e encerra a reunião. 215 
 216 
  217 
 218 
  219 
 220 
 Eu, Tatiana Bianchini Pinheiro, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 221 
assinada pelos membros presentes. 222 



Profa. Dra. Claudia Maria Simões Martinez (Presidente)  _____________________________________  223 
Ivanildo da Silva (Pró-Reitor De Assuntos Comunitários e Estudantis Adjunto)  ____________________  224 
 225 

REPRESENTANTES DOCENTES 226 
 227 
Efetivos: 228 
Profa. Ms. Adriana Rosmaninho Caldeira de Oliveira  ________________________________________  229 
Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel  __________________________________________________________  230 
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann __________________________________________  231 
 232 
Suplentes: 233 
Profa. Dra. Maira Aparecida Stefanini ____________________________________________________  234 
 235 

REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 236 
 237 
Efetivos: 238 
Eduardo Augusto Leite de Paula ________________________________________________________  239 
Márcia Regina Pires Bracciali __________________________________________________________  240 
 241 
Suplentes: 242 
Sonia Regina Eliseu __________________________________________________________________  243 
Izabel Aparecida Minuti da cunha _______________________________________________________  244 
 245 

REPRESENTANTES DISCENTES DE GRADUAÇÃO 246 
 247 
Efetivos: 248 
Julio Cesar Francisco _________________________________________________________________  249 
 250 
Suplentes: 251 
Mayara Gregoracci dos Santos _________________________________________________________  252 
Mayra de Souza Fontebasso ___________________________________________________________  253 
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