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Secretária: Luana Domingues Pereira 10 

  11 

1. EXPEDIENTE 12 

1.1. Comunicações da Presidência 13 

A presidente agradeceu a presença de todos. Ela informou que a 5ª reunião acontece na 14 
data de hoje em função da suspensão de três reuniões ordinárias quando da greve dos 15 
servidores e docentes da UFSCar: dias 19 de junho, 17 de julho e 21 de agosto.  16 

A presidente informou que os centros precisam fazer indicações de membros para o CoACE 17 
e reportou-se a ofício do CECH que indicou dois servidores T.As. A Lei de Diretrizes e Bases 18 
da Educação (LDB) preconiza que 70% da formação dos conselhos sejam constituídos por 19 
docentes do quadro efetivo da Universidade e que as outras categorias sejam compostas 20 
pelos outros 30%. A SOC informou que o CoACE conta com 72,73% de composição de 21 
docentes e 27,27% é a composição de outras categorias. O fato de haver dois 22 
representantes TAs no momento não contempla os 70% preconizados pela LDB. A 23 
Presidente disse que fará uma consulta à PJ para verificar se não se está infringindo a LDB 24 
caso os dois membros passem a fazer parte do CoACE.  A diretora do CECH, Profª Wanda, 25 
disse que, assim que houver um retorno da PJ, a questão será levada à reunião do Conselho 26 
do Centro.  27 

A pedido da Presidente, Geraldo Costa Dias Junior deu informe sobre as obras da ProACE: 28 
os ambulatórios médicos, a área de vivência de Sorocaba, a Moradia e a cobertura da 29 
entrada do RU de Sorocaba. Segundo ele, os ambulatórios em Sorocaba e Araras estão 30 
quase finalizados. Em São Carlos, houve um atraso no início das obras, por conta da 31 
terraplanagem e da inclinação do terreno. Porém já houve um avanço. 32 

 Já estão sendo complementadas as equipes médicas de profissionais que atuarão 33 
efetivamente nos três campi.  34 
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Com relação à Moradia Estudantil, a ProACE já recebeu as chaves do Módulo IX. Está-se 35 
fazendo uma última avaliação quanto ao nível de limpeza do prédio e elaborando um plano 36 
de ação para entrar com os equipamentos em todos os apartamentos.  37 

Vem sendo elaborado um plano de desocupação dos módulos III e IV para iniciar um 38 
processo de reforma. “Entretanto, como é comum nas universidades federais, temos 39 
problemas com a empresa que vai executar esses reparos”, disse Geraldo. A Construcapa 40 
está com problemas em outras obras na UFSCar. “Com o Módulo IX concluído, será preciso 41 
uma ação rápida para não termos nenhuma intenção de invasão ou qualquer surpresa que 42 
seja causada por uma possível ocupação dos alunos.” A ProACE, a SeM e o DeSS já estão 43 
tomando as providências para que, assim que os alunos chegarem, seja feita a transposição 44 
de equipamentos, móveis e alunos.  45 

No campus de Sorocaba havia uma ação voltada para a compra de uma tenda destinada a 46 
servir de apoio às filas na entrada do Restaurante. Geraldo informou que essa requisição de 47 
compra já está em andamento.  48 

Outra questão relativa ao campus de Sorocaba é a do espaço para o DCE, o C.A e o grupo de 49 
Maracatu, que está sendo estudado. Também havia o problema do campo de futebol, cuja 50 
questão ambiental já foi resolvida. Geraldo disse que a obra deve avançar rapidamente. 51 

A Presidente fez uma observação quanto às equipes de saúde. Está sendo efetivado o novo 52 
médico ginecologista em São Carlos. Em Sorocaba, está chegando mais um psicólogo. 53 
Aquele campus já conta com assistente social, clínico geral-ginecologista, um psicólogo e 54 
enfermeiro. Em Araras já há concurso aberto para o médico ginecologista que vai atender 55 
clínica geral e houve a vinda de uma enfermeira, Marta.  56 

A Presidente informou sobre a reposição do quadro de professores da UAC e salientou que 57 
situação hoje é muito difícil. A UAC possui 14 salas de aula e poucos professores. Há 58 
impedimento para se contratar novos professores. E a Resolução nº 01, de 10/3/2011, 59 
preconiza uma série de exigências para o funcionamento das creches ligadas às 60 
universidades federais. A partir de março de 2013 não haverá mais professores substitutos 61 
na UAC. O item 1 trata do acesso universal para todas as crianças. O ministro da Educação, 62 
em audiência em julho, acenou com a contratação de professores EBTT, desde que se 63 
atenda ao item 1 da Resolução. Nos dias 28 e 29 de agosto a pró-reitora se reuniu com os 64 
pais, professores e outros profissionais da UAC. Houve a formação de um Grupo de 65 
Trabalho para discutir o tema.  66 

A profª. Claudia Stefane falou sobre a constituição das equipes de saúde nos três campi da 67 
UFSCar. É um trabalho feito com o DeAMO, com reuniões multicampi, tendo em vista uma 68 
nova organização da saúde, baseada em inscrição de fluxo de processo, dentro de alguns 69 
critérios de organização que estão sendo aprendidos junto à Engenharia de Produção e 70 
aplicados no DeAMO, com a parceria de toda a equipe. Ela informou acerca da visita ao 71 
novo ambulatório de Araras, que, segundo ela, ficou muito bom, já tendo sido dado 72 
andamento à compra dos materiais. Serão feitas reuniões multicampi para conhecer a 73 
realidade e discutir as dinâmicas e as diretrizes do setor. 74 

A Presidente informou que um novo servidor está assumindo a chefia da Seção de Moradia 75 
da UFSCar: o Sr. Julio, transferido do campus de Araras, que deverá coordenar um processo 76 
de mudanças implementado no segmento de moradias. Informou, também, sobre o 77 
estabelecimento de um calendário de reuniões da ProACE com representantes dos campi 78 
de Araras e Sorocaba.  79 

Geraldo informou que a ProACE vai contratar sua própria equipe para ações de limpeza e 80 
de jardinagem na Moradia. Os serviços do próprio campus não dão conta de todas as 81 



demandas. Serão colocados dez computadores na Área de Vivência e haverá um estagiário 82 
para atender as demandas dos alunos.  83 

A chefe do RU, Maria Sylvia, informou acerca da retomada do funcionamento do 84 
Restaurante após o período de greve. Houve a distribuição de alimentos in natura aos 85 
alunos bolsistas. Houve pouca demanda, devido à greve dos professores. Segundo Maria 86 
Sylvia, foram montados kits suficientes para mais de uma semana. A greve foi encerrada no 87 
dia 26. No dia 27 o RU já estava atendendo de novo. Ao longo da greve os servidores 88 
terceirizados foram mantidos em escala reduzida. Quanto aos equipamentos, está sendo 89 
buscada sua manutenção. O RU está vivendo um período de saturação de seus 90 
equipamentos. 91 

Geraldo relatou o desenvolvimento de atividades esportivas ao longo dos últimos meses. 92 
Ele falou sobre o TUFSCar, evento que aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto. A Atlética 93 
atendeu toda a normatização estabelecida para a feitura do torneio. Houve jogos de 94 
basquete, futebol, rigby, xadrez, tênis de mesa, tênis, vôlei. O campus de Sorocaba 95 
participou pela primeira vez. A ProACE providenciou transporte para esses estudantes e 96 
tem dado apoio, como a cobertura da quadra em Araras. 97 

A TUSCA está programada pelos alunos na mesma época do Enem, que é no início de 98 
novembro. Já foi aberta uma discussão com a Atlética. Não haverá nenhum choque do 99 
evento esportivo com o Enem. 100 

A Presidente informou sobre a participação da UFSCar em todos os eventos do 101 
FONAPRACE em 2012. Ela citou as pessoas que participaram de cada um dos eventos e 102 
destacou a importância da proposta de construção de um observatório de políticas públicas 103 
de permanência estudantil.  104 

Outro ponto destacado como informe pela Presidente versou sobre a necessidade de 105 
solicitar ao presidente do ConsUni novo prazo para a apresentação do Regimento das 106 
atividades comunitárias e estudantis, conforme orientação da SOC.  107 

A Presidente informou que a decisão do Conselho da UAC após as deliberações da 4ª 108 
reunião do CoACE foi de somente fazer as eleições após aprovação da nova estrutura 109 
proposta pelo CoAd. Informou, ainda, que a reunião do CoAd prevista para maio foi 110 
suspensa. Para a próxima reunião, já foi solicitada a análise da nova estrutura 111 
administrativa da UAC. O Conselho da UAC decidiu pela eleição de uma chapa - diretor e 112 
supervisor administrativo.  113 

1.2. Comunicações dos membros 114 

A profª. Wanda falou sobre a necessidade de campanhas antidrogas na Universidade. A 115 
pertinência da proposta foi destacada pela Presidência, que sugeriu que o assunto seja 116 
tratado no conjunto de atividades de saúde, no menor prazo possível, em função do 117 
ingresso de novos estudantes na UFSCar em 2013.  118 

A estudante Mayra Fontebasso informou sobre o 6º Festival Universitário Livre de 119 
Educação e Cultura (Fulec), encontros de mães da UAC que ocorrem nas dependências do 120 
DCE de 17 a 22 de setembro, com almoço coletivo.  121 

1.3. Apreciação da Ata da 4ª Reunião Ordinária 122 

Foram solicitadas correções nas linhas 96 e 158.  123 

A Ata foi aprovada unanimemente. 124 

 125 



 126 

2. Ordem do dia 127 

A Presidente solicitou a inclusão de dois pontos adicionais na pauta: o processo 128 
encaminhado pela PJ, a partir de demanda do SINTUFSCar, sobre a denúncia de 129 
irregularidades no comportamento de uma aluna no evento Universidade Aberta e a 130 
indicação de representantes do CoACE no CoAd e no ConsUni.  131 

2.1. Comissão de acompanhamento dos benefícios concedidos em 2012, relativos ao 132 
Programa Social de Bolsas para Discentes 133 

A Presidente afirmou que alguns alunos não usam o benefício da Bolsa Alimentação e 134 
fazem uso indevido da Bolsa Moradia, cedendo a vaga a terceiros. Destacou-se a 135 
necessidade de haver uma interface com a ProGrad. Foi constituída a comissão de 136 
acompanhamento dos benefícios atribuídos aos estudantes. Deliberou-se que os membros 137 
são o prof. Douglas, a estudante de graduação Mayra, o servidor TA Júlio e uma assistente 138 
social (a definir).  139 

2.1.2. Comissão para a atualização dos critérios 140 

Foi constituída a comissão para a atualização dos critérios da Resolução CANOA 2009. Por 141 
decisão do Conselho, essa comissão será formada pelas assistentes sociais dos três campi, 142 
por um/a estudante a ser indicado/a pela estudante de graduação Mayra Fontebasso, por 143 
um professor do campus de Sorocaba a ser indicado pela pró-reitora Claudia Martinez e 144 
por um técnico em assuntos educacionais da ProGrad. 145 

2.1.3. Comissão para apurar possíveis irregularidades cometidas por aluna 146 

A última comissão a ser constituída foi a que se destina à apuração de possível 147 
irregularidade cometida por uma aluna defronte da sede do SINTUFSCar no dia 16 de maio 148 
de 2012, por volta das 11h19min, no evento “Universidade Aberta”.  A ProGrad fez uma consulta à 149 
PJ a esse respeito, que informou que cabe à ProACE averiguar a denúncia. A Presidente fez a leitura 150 
do ofício do SINTUFSCar relatando o caso. A profª. Sofia Pavarini será consultada sobre o interesse 151 
em fazer parte dessa Comissão. Outras integrantes são a aluna de pós-graduação Juliana e a 152 
assistente social Marcia Bracciali. Recomendou-se que um membro da ProGrad faça parte da 153 
comissão. A professora Heloísa Chalmers afirmou que não aceita participar da comissão, por 154 
discordar de uma possível criminalização judicial da aluna.  155 

Decidiu-se que a comissão do CoACE só dará andamento  aos trabalhos após a identificação da 156 
aluna. O CoACE entende que cabe à UFSCar apurar o ocorrido no âmbito interno e adotou a posição 157 
de solicitar à Reitoria que entre em entendimento com o SINTUFSCar no sentido de que pondere a 158 
não execução de ações externas contra a aluna.  159 

(Trecho inaudível) 160 

2.1.4. Indicação de membros do CoACE para representação junto ao ConsUni e ao CoAd  161 

A Presidente disse que a SOC enviou ofício solicitando representantes do CoACE no ConsUni e no 162 
CoAd. Foram eleitas para representação do CoACE junto ao  ConsUni as professoras Maria 163 
Aparecida Mello (titular) e Fabiana Orlandi (suplente). Para o CoAd foram eleitas as professoras 164 
Heloisa Chalmers Sisla Cinquetti (titular) e Haydée Torres de Oliveira (suplente). Todas foram 165 
eleitas por unanimidade. Registre-se que, na votação da representação para o ConsUni, houve uma 166 
abstenção: a da própria profª. Maria Aparecida Mello. 167 

2.2. Encerramento 168 

A Presidente agradeceu a presença de todos e informou que a próxima reunião do CoACE 169 
ocorrerá no dia 20 de novembro de 2012. Assim, a presente reunião foi concluída. Eu, 170 



Luana Domingues Pereira, secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada 171 
pelos membros presentes. 172 

 173 

Profª. Drª. Claudia Maria Simões Martinez (Presidente)   174 

Ivanildo da Silva (Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Comunitários e Estudantis)   175 

REPRESENTANTES DOCENTES 176 

Efetivos: 177 

Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos (Deptº. de Metodologia de Ensino)________________  178 

Profª. Drª. Fabiana de Souza Orlandi (Deptº. de Enfermagem)___________________________  179 

Profª. Drª. Heloisa Chalmers Sisla Cinquetti (Deptº. de Práticas Pedagógicas) 180 
______________________________________________________________________________ 181 

Profª. Drª. Maria Aparecida Mello (Deptº. de Práticas Pedagógicas) ______________________ _ 182 

Profª. Drª. Milena S. Moreno Gomes (CCA) ___________________________________________ 183 

Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (Deptº. de Física)_______________________________________ _ 184 

Profª. Drª. Wanda Aparecida Machado Hoffmann (Deptº. Ciência da Informação) ____________ 185 

Profª. Drª. Sofia Iost Pavarini (Deptº. de Enfermagem)__________________________________ 186 

Suplentes: 187 

Prof. Dr. Waldeck Schutzer_______________________________________________________  188 

REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 189 

Efetivos: 190 

Eduardo Augusto Leite de Paula __________________________________________________  191 

Márcia Regina Pires Bracciali____________________________________________________  192 

Suplentes: 193 

Izabel Aparecida Minuti da Cunha _________________________________________________ 194 

 195 

REPRESENTANTES DISCENTES DE GRADUAÇÃO 196 

Efetivos: 197 

Suplente: Mayra de Souza Fontebasso 198 

REPRESENTANTES DISCENTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 199 

Efetivos: Juliana Jodas 200 

Suplentes:  201 

 202 


