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1. EXPEDIENTE 13 

1.1. Comunicações da Presidência 14 

A Presidente deu início à reunião com um agradecimento aos conselheiros pela presença. 15 

Comunicou que, no período de 16 a 18 de abril, a UFSCar esteve presente na reunião do 16 

FONAPRACE Regional, Fórum Nacional de Pró-Reitores, que aconteceu em Viçosa juntamente 17 

com outros representantes da UFSCar: as assistentes sociais Márcia e Evellyn e a professora 18 

Claudia Stefane, como coordenadora da área de saúde. Foi, segundo a Presidente, uma reunião 19 

muito interessante e produtiva, na qual se pôde compartilhar com os colegas as mesmas 20 

dificuldades que as universidades estão enfrentando nos assuntos comunitários e estudantis. 21 

Dentre os vários assuntos discutidos, está sendo composto um grupo de trabalho para propor 22 

observatório na área de políticas públicas de permanência estudantil no Brasil. A Presidente 23 

informou a “permanência dos estudantes na Universidade” será um dos temas  do FONAPRACE 24 

nacional, que acontecerá em Brasília no dia 28 de maio. 25 

Informou sobre o andamento das três obras referentes aos ambulatórios. Em Araras e Sorocaba 26 

as obras estão mais adiantadas comparativamente à São Carlos. Paralelamente às obras, há a 27 

chegada dos profissionais que atuarão nesses ambulatórios. O médico de Sorocaba, Dr. Luis, já 28 

tomou posse e há uma previsão de que participe de uma reunião para desenvolver os 29 

procedimentos de saúde para o campus de Sorocaba. A dentista de São Carlos, Dra. Simone 30 

também já tomou posse. Há duas enfermeiras que virão compor a equipe de saúde  dos campi 31 

de Sorocaba e Araras por meio de permuta de vagas: uma proveniente da Unifesp e outra da 32 

UFMT, respectivamente. Há também a previsão da chegada de um psicólogo para o campus de 33 

Sorocaba. As equipes estão sendo implantadas. 34 

Ainda referente aos recursos humanos, a Presidente anunciou, também, a chegada de três 35 

auxiliares de creche para a UAC.  36 

Ela Informou a realização de visitas aos campi de Sorocaba e Araras, onde foram realizadas 37 

avaliações das políticas de assistência estudantil da ProACE com os estudantes. Nos dois campi 38 

há uma queixa muito grande quanto a atrasos no pagamento da Bolsa Atividade. Disse que será 39 
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necessário investir nisso para solucionar a questão, visto que os problemas acontecem em 40 

todos os campi.  41 

Informou, ainda, a realização de visitas às moradias estudantis de Sorocaba. A maioria dos 42 

estudantes de Sorocaba, não somente bolsistas, reside em numa cidade próxima chamada 43 

Salto de Pirapora. Só há uma casa alugada no município de Sorocaba, que dista 44 

aproximadamente 17 km do campus, e as demais em Salto de Pirapora, que fica a 7 km. 45 

Embora as casas e edifícios estejam em boas condições de edificação, os estudantes se 46 

queixaram de serviços públicos como:  dificuldade de acesso à internet,  iluminação deficiente e  47 

não entrega de cartas pelos Correios nos prédios alugados. Diante de tais queixas, a Pró-Reitora 48 

de Assuntos Comunitários e Estudantis, juntamente com o Diretor do Campus, Prof. Isaias, 49 

solicitaram uma audiência com o prefeito de Salto de Pirapora e explicou-se a situação. A 50 

Prefeitura se comprometeu a investir no acesso à internet e na iluminação. O prefeito 51 

esclareceu que o problema relativo ao asfalto é de responsabilidade dos proprietários dos 52 

imóveis.  53 

Ela informou que houve também uma reunião com os estudantes de Araras. Na visita às 54 

moradias estudantis verificou-se que alguns imóveis precisam de melhorias, mas no geral os 55 

estudantes estão bem acomodados.  56 

A partir das visitas às casas de Araras e Sorocaba e conhecendo-se a realidade das residências 57 

em São Carlos, constatou-se que há condições muito semelhantes ofertadas aos estudantes. A 58 

presidente afirma que acompanha um grande esforço, por parte dos profissionais da ProACE,  59 

no sentido de se aproximar ou  igualar as condições presentes (conforto, número de moradores 60 

por quarto...) nas moradias. 61 

Nos contatos com os estudantes, durante as visitas, foram identificados pleitos relativos às 62 

Atléticas. Há demanda por material esportivo, ampliação dos espaços esportivos, cobertura de 63 

quadra. Os estudantes de Araras têm um espaço muito limitado. A ProACE pedirá à Prefeitura 64 

que os alunos possam usar as quadras do Município, enquanto a Universidade não as constrói.  65 

Os estudantes de Araras também pediram, na visita, uma maior proximidade com a assistente 66 

social, pois a localização da sala da assistente social não favorece isso. A ProACE Já solicitou ao 67 

prof. Jozivaldo, atual Diretor do Campus,  que busque soluções para que a sala da Assistente 68 

Social esteja localizada no prédio (próximo à entrada do campus, onde se localiza a lanchonete, 69 

restaurante e salas de aula) até o momento de entrega do edifício “ambulatório”. 70 

A presidente informou, por fim, que foi feita uma  reunião com os diversos departamentos do 71 

CECH que desenvolvem alguma atividade na área da educação infantil. Em função das normas 72 

que regulam o funcionamento das creches há necessidade de se investir no desenvolvimento 73 

de ações que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão na UAC. Assim, nesta reunião, 74 

estiveram presentes vários professores do CECH e a chefe da UAC para possíveis integrações 75 

acadêmico-científicas com a UAC.Agradeceu a presença de todos os profissionais que estiveram 76 

presentes na reunião. 77 

 78 

1.2. Comunicações dos membros 79 

Não houve informes dos membros. 80 

1.3. Apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária 81 



A Ata da 3ª Reunião Ordinária foi integralmente aprovada após sugestão da profa. Sofia – letra 82 

D na linha 36.  83 

2. ORDEM DO DIA 84 

A Presidente passou aos três itens de pauta.  85 

2.1. Apreciação acerca do caso do comportamento inadequado de alunos da UFSCar  86 

O primeiro item da pauta se referiu à constituição da comissão que ficará responsável por 87 

analisar o caso de indisciplina de alunos da UFSCar que apresentaram comportamentos 88 

inadequados numa visita à Unicamp.  A presidente lembrou que esse processo foi encaminhado 89 

à ProGrad para ser analisado no âmbito do Conselho de Graduação. Em função da criação do 90 

CoACE, a ProGrad reencaminhou o processo ao reitor que, por sua vez, o remeteu  ao CoACE. 91 

Na última reunião do CoACE, o caso foi relatado, porém não houve nenhuma indicação 92 

voluntária de nomes para compor essa comissão. Diante deste fato o Conselho pediu à 93 

Presidente para indicar três nomes. Assim, nesta oportunidade a Presidente agradece a 94 

professora Drª. Maria Aparecido Melo, do DTTP, o engenheiro Eduardo Paula, da ProGPe, e o 95 

professor Paulo Daniel Emmel, do Departamento de Física, CCeT. A composição da comissão 96 

conta, assim, com professores e funcionários e teve ainda como critério a indicação de pelo 97 

menos uma pessoa do centro ao qual o estudante está vinculado. A Presidente sugeriu que a 98 

professora Maria Aparecida Mello presida a comissão.  99 

2.2. O segundo item da pauta foi a proposta de alteração do Regimento da UAC.  100 

A presidente informou que essa proposta insere-se no âmbito de mudanças de natureza 101 

estrutural, de digitação, de atualização e de nomenclatura. Lembra que a UAC neste momento 102 

aguarda a aprovação da mudança do Regimento para que possa deflagrar a eleição para a 103 

chefia da Unidade. Foi comentado que existe certo anseio da comunidade da UAC para 104 

submissão das alterações ao CoACE e, a partir disso abrir as eleições para chefia/diretoria da 105 

Unidade. Fez-se a e leitura do documento e as devidas considerações sobre seu teor, forma e 106 

estrutura. Vários pontos geraram debates, entre eles o limite de idade das crianças. O item 1 107 

dispõe que a faixa etária vai ser compreendida entre três meses e cinco anos, respeitando-se o 108 

término da licença-gestante ou exercício domiciliar. No que se refere à faixa etária 5 ou 6 anos, 109 

após grande discussão a presidente colocou à disposição o processo (UFSCar/PJ/PROACE) que 110 

gerou a definição do limite 5 anos e 11 meses, instruído pela Dra. Patrícia (PJ) 111 

O Conselho da UAC encaminhou (em relação à composição/ Capítulo 3) proposta de alteração 112 

da atual chefia administrativa para diretoria. Na proposta é inserido um vice-diretor na 113 

estrutura organizacional. Seriam alterações em relação à estrutura atual da UAC. Tendo 114 

recebido essa proposta, a presidente realizou uma consulta a Procuradoria Jurídica e a Pró-115 

Reitoria de Gestão de Pessoas, no sentido refletir se há condições de fazer uma proposta de 116 

mudança de chefia para direção e ainda mudar a estrutura organizacional no âmbito do CoACE. 117 

A partir da criação do CoACE, é possível viabilizar mudanças regimentais desde que não alterem 118 

a estrutura. Porém, a proposta apresentada demanda alteração da estrutura e implica em 119 

alteração orçamentária, mudança passível de ser realizada se submetida e aprovada pelo órgão 120 

competente, o CoAd. O regimento do CoACE faculta  propor planos de criação, alteração, fusão 121 

ou extinção de coordenações, órgãos e unidades relativas aos assuntos comunitários e 122 

estudantis  porém a proposta deverá ser submetida ao COAD (próxima reunião prevista para 123 

dia 25 próximo) na oportunidade. 124 



Geraldo Costa Dias Junior questionou se, após feitas as modificações sugeridas no texto, a 125 

próxima eleição da UAC já elegeria o cargo de diretor/a, não mais de chefe, e sem a figura do 126 

vice. A Presidente observou que isso só ocorreria caso o Coad aprovasse a alteração do 127 

Regimento na sua reunião do dia 25 de maio. A Presidente destacou a importância de as 128 

inscrições na UAC estarem sempre abertas, porém disse não ter visto, nesse Regimento, um 129 

edital que abra as vagas e permita às pessoas da comunidade uma informação mais clara sobre 130 

como e quando é feita a distribuição de vagas. A Sra. Angélica Adurens Cordeiro ressalvou que 131 

seria importante um edital para o começo do ano, quando estão sendo formadas as classes, 132 

mas concorda com a presidente que fechar uma data para as inscrições não seria interessante, 133 

pois surgem vagas e demandas ao longo do ano.  Assim, o Conselho deliberou: 1º) que as 134 

mudanças trazidas hoje ao plenário sejam redigidas pela ProACE e encaminhadas à 135 

Procuradoria Jurídica para redação;  2º) antes disso, a proposta de alteração da estrutura 136 

organizacional-administrativa da UAC será submetida ao Coad, pois implica na criação de três 137 

cargos, de Diretor, Supervisor Administrativo e Coordenador Pedagógico. Posteriormente, será 138 

encaminhada à PJ para redação. As implicações para a eleições da UAC são que, a partir do dia 139 

25, caso haja aprovação pelo Coad, o processo eleitoral poderá ser deflagrado em 140 

conformidade com o novo Regimento, com a eleição somente do diretor por dois anos.   141 

Caso o Conselho da UAC opte por não esperar as mudanças e queira fazer as eleições para a 142 

chefia, poder-se-á estabelecer, no ato administrativo, que, se aprovado, o chefe passa a ser 143 

diretor. O professor Douglas salientou que ficou decidido no artigo 4º do Regimento que os 144 

cargos de diretor e vice-diretor da UAC serão exercidos por membros do quadro de pessoal 145 

permanente e ativo da Universidade Federal de São Carlos, com formação superior que 146 

contemple ensino e/ou pesquisa e/ou extensão na área de educação infantil, escolhidos por 147 

meio de eleição direta pela comunidade da UAC. Maria Sylvia Barros observou que a UAC tem 148 

uma especificidade (no caso da eleição): ou é docente ou pesquisador ou funcionário que 149 

trabalha com educação infantil ou é alguém com interesse direto. A Presidente propôs o 150 

encaminhamento das mudanças regimentais ao Conselho da UAC  para que possa decidir sobre 151 

duas possibilidades: (1) Eleição do Chefe (futuro Diretor) da UAC com prerrogativa de indicação 152 

do supervisor/coordenador administrativo.   (2) Eleição de Chefe (futuro Diretor) da UAC por 153 

meio de uma “chapa” composta por diretor e coordenador administrativo (dois cargos eleitos). 154 

A presidente ressaltou, a partir das manifestações dos conselheiros, que para o CoACE é 155 

indiferente qual dos dois processos seja escolhido, uma vez que é uma prerrogativa do 156 

Conselho da UAC.  A partir da decisão acima, tomada pelo Conselho da UAC, o CoACE entende 157 

que não há necessidade de se submeter a proposta novamente ao CoACE. Assim, a decisão 158 

poderá ser enviada diretamente ao Coad para solicitar a autorização da criação do cargo de 159 

Diretor. 160 

 161 

 162 

2.3. O último item da pauta foi a apreciação do resultado do Edital do Programa Social de 163 

Bolsas, que ficou a cargo da chefe do Serviço Social, Evellyn. Ela informou que os dados estão 164 

disponibilizados no sistema informatizado, na página oficial da ProACE. Foram atendidos no 165 

total 1313 estudantes no campus de São Carlos. Desses, 668 na Moradia vaga; 346 na moradia 166 

em espécie; 206 nas bolsas atividade; 12 na moradia mãe e pai, que é uma modalidade da 167 

moradia, e 1313 no Restaurante Universitário. Em Sorocaba, foram atendidos no total 157 168 

estudantes. Para moradia vaga foram 49; moradia espécie 63; bolsistas atividade 40; moradia 169 

mãe e pai apenas um estudante; 142 bolsistas alimentação e 62 bolsas transporte, entre 170 

veteranos e calouros. No campus de Araras há um total de 81 estudantes atendidos com bolsas, 171 

sendo 49 com moradia vaga, 25 em espécie, 29 com bolsa atividade, um com bolsa mãe; 81 172 



com bolsa alimentação e 27 com bolsas transporte, entre veteranos e calouros. A bolsa 173 

moradia se divide em vaga, espécie e bolsa mãe e pai. A bolsa em espécie é de 300 reais, para 174 

alunos que não possuem filhos, e a mãe e pai é de 400 reais para alunos que não são da cidade 175 

de São Carlos, possuem filhos e precisam do alojamento. Evellyn observou que entre um edital 176 

e o outro ocorrem situações emergenciais, como mudança socioeconômica da família, perda de 177 

emprego, falecimento. Nesses momentos, enfim, conta-se com as bolsas emergenciais, em que, 178 

mesmo estando fora do edital, o caso é analisado e o aluno é atendido, quando possível. A 179 

Presidente observou que a ProACE está avançando no sentido de realizar avaliações cada vez 180 

menos subjetivas, mais precisas dos pedidos de bolsas pelos estudantes e com indicadores que 181 

conseguem aferir melhor os processos. Evellyn disse que o trabalho do DeSS evoluiu muito 182 

desde que a professora Claudia Martinez assumiu (a ProACE).  183 

Sendo 15 de maio o dia do Assistente Social, a Presidente pediu para ficar registrada em ata a 184 

satisfação pelo trabalho que tem sido feito com as assistentes sociais dos três campi da UFSCar. 185 

Registrou a importante luta que tem sido travada pela categoria em relação ao teto de horas de 186 

trabalho no serviço público.  187 

A Presidente informou que a data da próxima reunião do CoACE, 19 de junho, coincidirá com a 188 

data da eleição da nova equipe da Reitoria. Ela sugeriu que se cancelasse a reunião de junho e 189 

que se mantivesse a próxima, prevista no calendário. 190 

 A Presidente agradeceu e a reunião foi concluída. Eu, Tatiana Bianchini Pinheiro, secretária, 191 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 192 

Profª. Drª. Claudia Maria Simões Martinez (Presidente)  _______________________________________  193 

Ivanildo da Silva (Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Comunitários e Estudantis)  _____________________  194 

REPRESENTANTES DOCENTES 195 

Efetivos: 196 

Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos (Deptº. de Metodologia de Ensino) _______________________  197 

Profª. Drª. Fabiana de Souza Orlandi (Deptº. de Enfermagem) __________________________________  198 

Profª. Drª. Maria Aparecida Mello (Deptº. de Práticas Pedagógicas) ______________________________  199 

Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (Deptº. de Física) ______________________________________________  200 

Profª. Drª. Sofia Iost Pavarini (Deptº. de Enfermagem)_________________________________ 201 

Suplentes: 202 

Prof. Dr. Waldeck Schutzer ______________________________________________________________  203 

REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 204 

Efetivos: 205 

Eduardo Augusto Leite de Paula __________________________________________________________  206 

Suplentes: 207 

Izabel Aparecida Minuti da Cunha ________________________________________________________  208 

REPRESENTANTES DISCENTES DE GRADUAÇÃO 209 

Efetivos: 210 



Suplentes: 211 

REPRESENTANTES DISCENTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 212 

Efetivos: 213 

Suplentes:  214 


