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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 3 

 4 

Data: 19 de março de 2013 5 

Horário: 14h 6 

Local: Anfiteatro da Reitoria 7 

Presidência:  8 

Membros: Conforme assinaturas na lista em anexo 9 

Secretário: Carlos José Possato 10 

  11 

1. EXPEDIENTE 12 

1.1. Comunicações da Presidência 13 

1.1.1. Comissões; 14 

O Presidente informa que as Comissões já estão formadas e que o próximo passo será realizado pela 15 
Secretaria da ProACE e consiste em, junto com seus respectivos presidentes, estabelecer o calendário 16 
de reuniões de cada uma das comissões e prazos para entrega dos devidos relatórios. 17 

1.1.2. Situação da UAC; 18 

O Pró-Reitor lembra que, na última Reunião, relatou que a ProACE está trabalhando em um projeto de 19 
extensão que preparasse a UAC para a universalização do ensino, ou seja, a abertura da UAC também à 20 
comunidade são-carlense. O Sr. Geraldo diz que a proposta da ProACE de abertura de vagas é 21 
paulatina: em 2013 serão disponibilizadas 10 vagas para a comunidade; em 2014 serão 22 
disponibilizadas mais 10 vagas; e em 2015 pretende-se universalizar totalmente a UAC. O Pró-Reitor 23 
continua, informando que o referido projeto de extensão já está em funcionamento, e que se conseguiu 24 
a contratação de 12 pesquisadores em ciência da educação para trabalhar no projeto de 25 
universalização, coordenados pela Profa Dra Andrea Braga Moruzzi, do DTPP. Informa também que a 26 
ProACE está realizando o processo a eleição para diretoria da UAC até o dia 22/03. 27 

1.1.3. Estruturas organizacionais da ProACE em Sorocaba e Araras; 28 

O Presidente lembra que já apresentou a proposta de estrutura organizacional na 1ª reunião do 29 
CoACE, e que esta teve aprovação dos Diretores dos campi de Sorocaba e Araras. Segundo o Sr. 30 
Geraldo, a ProACE nascerá nestes campi com uma estrutura organizacional já formada e com um corpo 31 
administrativo aproximado de 8 e 6 servidores, respectivamente. 32 

1.1.4. Orçamento 2013 da ProACE; 33 

O Pró-Reitor recorda que se comprometeu na última Reunião do CoACE a trazer o orçamento da 34 
ProACE para o conhecimento dos Conselheiros; sobre isso, informa que está sob análise da ProAd a 35 
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proposta de composição do orçamento da ProACE e, tão logo quando esta proposta for aprovada, o 36 
Presidente vai trazê-la para apresentar ao Conselho. Informa também que a ProACE da UFSCar tem um 37 
orçamento de R$ 7,9 milhões em recursos PNAES. Dentre os quais, R$ 1,3 milhão será destinado a 38 
obras e equipamentos (R$ 100 mil para equipamentos), destacadamente para reforma do prédio do 39 
DeAMO e do DeSS, e para outras necessidades da ProACE nos três campi. R$ 450 mil serão destinado à 40 
reforma dos módulo 5 e 6 da Moradia Estudantil 41 

1.1.5. Seminário Observatório FONAPRACE; 42 

A palavra é passada à Pró-Reitora Adjunta que, seguindo a pauta, explicou que o FONAPRACE é um 43 
Fórum que objetiva o mapeamento da demanda estudantil nas IFES e este Seminário objetiva 44 
apresentar aos membros do FONAPRACE os trabalhos desenvolvidos pela UFSCar neste mapeamento 45 
e organizar os Grupos de Trabalho s do Fórum. 46 

1.1.6. Informes das chefias das unidades da ProACE; 47 

O Dr. Júlio César de Moraes, Chefe da Seção de Moradias, destaca que está sendo cumprido o Termo de 48 
Compromisso dos Moradores no que versa sobre o uso indevido de bebidas alcoólicas e a Lei Anti-49 
Fumo; informa também que há em andamento processo de acolhimento e instalação de calouros junto 50 
às moradias estudantis. 51 

Sr. Geraldo explica que o citado Termo de Compromisso é comum a todos os estudantes nas moradias; 52 
e que a empresa vencedora da licitação para a construção do Bloco 4 atrasou a data da entrega, que 53 
estava prevista em edital para fevereiro – por outro lado, esse atraso vai possibilitar a reforma dos 54 
Blocos 5 e 6. Comenta também que a ProACE está verificando junto à PJ a possibilidade de enviar às 55 
famílias dos estudantes das moradias este Termo de Compromisso e retratar-lhes as condições da 56 
moradia que seus filhos habitam (ou irão habitar), pois, muitas vezes, as informações passadas aos 57 
pais não são informações precisas. 58 

O Dr. Júlio comunica que, em acordo com os estudantes das moradias, resolveu-se adotar o conceito de 59 
condomínio, onde todas as pessoas que quiserem entrar nos Bloco deverão se apresentar na entrada. 60 

1.1.7. Informes do DeAMO; 61 

Sr. Eduardo Aparecido de Moraes comunica que assumiu como Chefe Substituto do DeAMO e informa a 62 
aposentadoria do Enfermeiro e ex-Chefe José Célio Fernandes Chaves; o afastamento provisório do 63 
odontólogo até 25/03, lembrando que a outra odontóloga também está afastada, por motivo de 64 
licença-maternidade; a remoção da Enfermeira de Araras para compor o quadro do DeAMO de São 65 
Carlos. 66 

O Sr. Antônio Joaquim dos Santos, Chefe do Departamento de Esportes, informa a conclusão da 67 
reforma da Quadra 2, de basquete, agora adequada às medidas oficiais; e anuncia que, após a Semana 68 
Santa ocorrerão os evento Intercurso e Tusquinha, onde disputarão atletas do CAASO e a Federal. 69 

1.2. Comunicações dos Membros: 70 

1.2.1. Informes da Profa. Dra. Sofia Cristina Iost Pavarini 71 

O Pró-Reitor comunica que a Profa Sofia, membro do CoACE, não pôde vir à Reunião, mas solicitou que 72 
ele desse os seguintes Informes sobre o ConsUni: foi aprovada a proposta apresentada pela 73 
administração da UFSCar sobre a expansão física no campus São Carlos, área norte, com uma abertura 74 
de rua urbanizada com aproximadamente 780 metros de extensão para conectar a área urbanizada 75 
com a futura área de expansão no Campus; foi aprovada a posição favorável da UFSCar sobre a 76 
abertura de negociação sobre a federalização do Hospital Escola Municipal; e foram analisadas e 77 
aprovadas as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional. 78 

O Sr. Geraldo diz que a Secretaria da ProACE vai seguir a sugestão da Profa. Dra. Heloisa Chalmers Sisla 79 
de elaborar uma sinopse dos processos de discussão de cada Reunião e repassá-la aos Conselheiros.  80 

2. Ordem do dia 81 

2.1. Apreciação da Ata da 6ª reunião do CoACE; 82 



A Ata foi aprovada unanimemente sem alterações.  83 

2.2. Recursos referentes à solicitação de bolsas: 13 (treze) solicitações (sendo um de primeira 84 
solicitação, indeferido por renda; cinco do campus São Carlos, veteranos, já bolsistas, 85 
indeferidos por renda; três do campus São Carlos com auxílios deferidos para 2013, mas 86 
solicitando bolsa em espécie; e quatro do campus Araras, indeferidos por renda); 87 

Após esclarecimentos dados pela Dra. Évellyn Aparecida Espindola, Chefe do Departamento de Serviço 88 
Social, todas as solicitações permaneceram indeferidas. 89 

2.2. Encerramento 90 

O Presidente agradeceu a presença de todos. Assim, a presente reunião foi concluída. Eu, Carlos José 91 
Possato, secretário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 92 

Sr. Geraldo Costa Dias Júnior (Presidente) 
  

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Maria Aparecida Mello ____________________________________ 
(Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis) 
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REPRESENTANTES DOCENTES 94 
Efetivos: 

 Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos (DME) 
 

____________________________________ 
 

Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (DF) 
 

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Heloisa Chalmers Sisla (DEnf) 
 

____________________________________ 
 

Prof. Dr. Pedro Ferreira Filho (DEs) 
 

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Milena S. Moreno Gomes (CCA) 
 

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Maria Aparecida Stefanini (DMP) ____________________________________ 

  
REPRESENTANTES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 95 
Efetivos: 

 Eduardo Augusto Leite de Paula (DiSST)  ____________________________________ 
 
Márcia Regina Pires Bracciali (Sorocaba)  ____________________________________ 
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