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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 3 
 DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 4 

 5 
Data: 20/03/2012 6 
Horário: 14h 7 
Local: Anfiteatro da Reitoria 8 
Presidência: Profª. Drª. Claudia Maria Simões Martinez 9 
Membros: Conforme assinaturas na lista em anexo 10 
Secretária: Tatiana Bianchini Pinheiro 11 
  12 
1. EXPEDIENTE 13 

1.1. Comunicações da Presidência 14 

A Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros. 15 

Questionou se as reuniões poderiam ser bimestrais ou continuariam sendo mensais. 16 
Comunicou a realização de reuniões da equipe de Administração Superior da UFSCar com a 17 
comunidade do campus de Sorocaba das quais participaram professores, técnicos 18 
administrativos e alunos do curso, em diferentes horários, como foi feito em 2010 e 2011.  19 
Acrescentou que as reuniões foram proveitosas. Em relação ao encontro com os estudantes, 20 
surgiram assuntos referentes a assistência estudantil.  21 

Anunciou que a reunião com alunos das moradias estudantis - campus de Sorocaba - já está 22 
pautada e que ocorrerá em breve. 23 

Informou que foi enviado o Relatório de Atividades de 2011 da ProACE para a SPDI, contendo 24 
os dados fornecidos pelos setores e departamentos vinculados a esta Pró-Reitoria. Os 25 
procedimentos deverão ser desenvolvidos para que o relatório esteja disponível para consulta 26 
na homepage da ProACE 27 

Agradeceu a participação do conselheiro Julio e da chefe do RU, Maria Sylvia, como 28 
representantes da ProACE no evento do PDI ocorrido em São Pedro. Enalteceu a importância da 29 
participação de todos nesse evento. No site do PDI ainda há oportunidade para registro de 30 
opinião. 31 

Informou sobre realização de reunião com integrantes da Associação Atlética de São Carlos 32 
para o planejamento, junto como Departamento de Esportes, das atividades referentes ao 33 
calendário de 2012. Foi incentivada a divulgação dos eventos, principalmente dos bons 34 
resultados obtidos junto à Comunidade Acadêmica. O servidor Geraldo C. Dias Junior, chefe da 35 
Seção de Projetos e Eventos, está agindo junto à Atlética, melhorando a divulgação de eventos 36 
no site da ProACE.  37 
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Informou que a modernização da Moradia já foi iniciada com obras na área de vivência dos 38 
estudantes. As etapas seguintes preveem modernizações dos módulos 3 e 4. Foi comentado 39 
que nesta época do ano a modernização é uma operação trabalhosa, pois ocorre 40 
concomitantemente com o acolhimento dos calouros, com o resultado do edital de bolsas e 41 
com a necessidade de desocupação do edifício que necessita de reforma. A entrega da obras do 42 
Módulo 9 estava prevista para o início do ano (abril). 43 

Atendendo solicitação da Profª. Haydée, que solicitou a divulgação dos conselheiros eleitos e 44 
dos indicados para resolver o problema com a convocação dos suplentes, a Presidente 45 
informou que a lista de titulares e suplentes será enviada aos membros. Ainda a esse respeito, 46 
a Presidente disse que, quando um membro comunicar que não poderá participar, haverá a 47 
convocação de suplentes pela secretaria da ProACE. Informou-se sobre o desligamento da 48 
aluna Mayara Gregoracci dos Santos do Conselho, pois mudou de universidade, não podendo 49 
mais fazer parte do CoACE.  50 

1.2. Comunicações dos membros 51 

Não houve comunicações. 52 

1.3. Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária 53 

Realizou-se a apreciação da ata da reunião da segunda reunião ordinária, ocorrida em 54 
28/02/2012.  Feitas as considerações, a ata da segunda reunião foi aprovada. 55 

 56 

2. ORDEM DO DIA 57 

A presidente solicitou inclusão de item de pauta sobre a substituição de chefia da UAC. 58 

2.1 Apreciação da minuta de resolução que dispõe sobre o Programa de Assistência Estudantil 59 

da UFSCar 60 

O documento foi encaminhado à Procuradoria Jurídica, que elaborou a proposta apresentada 61 
para apreciação e aprovação do Conselho. 62 
A Profª. Cláudia Stefane esclareceu que já havia um Programa Social para Discentes, mas 63 
precisava de atualizações e de inclusão de novas bolsas. Foram feitas sugestões relativamente à 64 
formatação e redação. Há outras alterações, que serão elencadas abaixo, cuja natureza é de 65 
conteúdo, a saber: a) consulta à Procuradoria Jurídica para a definição do termo correto para 66 
usar na seção 2, do pagamento de Bolsa Atividade, artigo 12º: que define o profissional 67 
habilitado para emitir atestados de afastamento de atividades; b) Em relação ao artigo 55, do 68 
direito das bolsas, no 2º parágrafo que diz que “os benefícios serão mantidos para alunos 69 
matriculados para complementação de curso”. Para deixar claro que o benefício do Auxílio 70 
Transporte é exclusivo aos estudantes de graduação, decidiu-se destacar no texto que os 71 
benefícios poderão ser mantidos nos casos em que o aluno queira fazer uma complementação 72 
de curso. Compreende-se que, neste caso, haja uma continuidade do curso, não sendo 73 
compreendido como 2ª graduação. 74 
Após discussão e considerações, foi aprovado o Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. 75 
 76 
 77 



2.2 Apreciação da proposta do Regimento Interno do CoACE 78 

Após discussão e considerações, foi aprovado o Regimento Interno do Conselho de Assuntos 79 
Comunitários e Estudantis com alterações de natureza ortográfica e de digitação. A Presidente 80 
agradeceu os presentes pelas discussões dos itens de pauta 2.1 e 2.2 e fez um agradecimento 81 
especial à Profª. Cláudia Stefane, às assistentes sociais e à Procuradoria Jurídica, pelo 82 
desenvolvimento da minuta do Programa de Assistência Estudantil. 83 

2.3 Apreciação do caso de indisciplina de alunos da UFSCar em visita ao campus da UNICAMP 84 

A Presidente esclareceu que não anexou todos os documentos referentes a esse item para não 85 
expor demais os alunos e pediu para o Pró-Reitor Adjunto, Ivanildo, fazer uma síntese do caso. 86 
Ivanildo colocou que o caso ocorreu em 2010, num evento esportivo da Unicamp, “Copa Bixo”. 87 
Esclareceu que a UFSCar não participou do evento. 88 
Durante o evento, ocorreram problemas de indisciplina, como o caso de alunos que entraram 89 
no Ginásio da Unicamp e tentaram soltar rojões dentro de garrafas. Foi aberto um processo 90 
disciplinar na Unicamp e o caso foi remetido à UFSCar para avaliação do Reitor, por haverem 91 
dois estudantes da UFSCar envolvidos nesse processo. O procedimento inicial na UFSCar, a 92 
partir do despacho realizado pela Reitoria, foi encaminhar o processo para análise no âmbito da 93 
ProGrad. Naquele momento ainda não existia o CoACE.  Em 2012 a ProGrad resolveu devolver o 94 
processo à ProACE a fim de que possa se apreciado no âmbito do Conselho de Assuntos 95 
Comunitários e Estudantis, a partir de sua criação, em dezembro de 2011. 96 
Informou que um dos alunos envolvidos no caso também se envolveu em dois incidentes na 97 
UFSCar: um com cumprimento de pena imposta pelo CoG e uma questão de invasão da 98 
Moradia, com seu nome constando em um boletim interno de ocorrência. 99 
Diante da vasta documentação referente ao incidente, a Presidente sugeriu a composição de 100 
uma câmara assessora do Conselho. A Presidente perguntou quais conselheiros se proporiam a 101 
ajudar nessa tarefa. Como nenhum membro se dispôs a participar, decidiu-se que a Presidente 102 
deveria convidar membros para a comissão. 103 

2.4 Chefia da UAC 104 

Na segunda reunião do CoACE foi comunicada a necessidade da realização de eleições para 105 
nova chefia na UAC, em virtude da solicitação de afastamento para capacitação (mestrado) da 106 
chefe atual, Maria José da Silva Rocha. No período entre a segunda e a terceira reuniões do 107 
CoACE, o  Conselho da UAC solicitou à ProACE uma consulta à Procuradoria Jurídica, para 108 
verificar a possibilidade de fazer a indicação de uma pessoa para assumir imediatamente as 109 
funções de chefe, enquanto se organiza o processo eleitoral. A PJ respondeu que não haveria 110 
impedimento que o Conselho da UAC indicasse um nome para exercer temporariamente as 111 
funções de chefe, desde que fosse tão somente pelo tempo necessário para regular a eleição 112 
do titular, submetendo o referido nome à apreciação do CoACE e do Magnífico Reitor, 113 
autoridade à qual compete a designação de servidor para o exercício de funções de confiança 114 
da UFSCar. Depois dessa resposta foi realizada outra reunião com o Conselho das UAC, na qual 115 
solicitou-se a indicação das pessoas para serem convidadas a assumir o cargo 116 
temporariamente. O Conselho sugeriu os nomes das servidoras Angélica Maria Adurens 117 
Cordeiro e Mara Silvia Aparecida N. Morassutti (docente), por serem pessoas que atendem aos 118 
requisitos do cargo (ter formação em pedagogia ou especialização em educação infantil) e por 119 
ambas terem familiaridade e experiência na UAC, já tendo atuado na Unidade. A Profª. Mara 120 
declinou e Angélica aceitou, desde que possa conciliar suas atividades na UAC com seus 121 
afazeres atuais na ProEX. A Presidente agradeceu a disponibilidade da servidora Angélica. 122 



A Presidente agradeceu a presença e a contribuição de todos os presentes e declarou a reunião 123 
encerrada. Eu, Tatiana Bianchini Pinheiro, secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, 124 
será assinada pelos membros presentes. 125 

 126 
Profª. Drª. Claudia Maria Simões Martinez (Presidente)  _______________________________________  127 
Ivanildo da Silva (Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Comunitários e Estudantis)  _____________________  128 

REPRESENTANTES DOCENTES 129 
Efetivos: 130 

Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos (Deptº. de Metodologia de Ensino) _______________________  131 

Profª. Drª. Fabiana de Souza Orlandi (Deptº. de Enfermagem) __________________________________  132 

Profª. Drª. Heloisa Chalmers Sisla Cinquetti (Deptº. de Práticas Pedagógicas) ______________________  133 

Profª. Drª. Maria Aparecida Mello (Deptº. de Práticas Pedagógicas) ______________________________  134 

Profª. Drª. Milena S. Moreno Gomes (CCA) _____________________________________ _______ _____ 135 

Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (Deptº. de Física) ______________________________________________  136 

Profª. Drª. Wanda Apª. M. Hoffmann (Deptº. de Ciência da Informação) __________________________  137 

Suplentes: 138 

Profª. Drª. Maria Fernanda Barboza Cid (Deptº. de Terapia Ocupacional) _________________________  139 

 140 

REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 141 
Efetivos: 142 

Eduardo Augusto Leite de Paula __________________________________________________________  143 

Márcia Regina Pires Bracciali ____________________________________________________________  144 

Suplentes: 145 

Izabel Aparecida Minuti da cunha _________________________________________________________  146 

 147 

REPRESENTANTES DISCENTES DE GRADUAÇÃO 148 
Efetivos: 149 

Julio Cesar Francisco ___________________________________________________________________  150 

REPRESENTANTES DISCENTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 151 
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