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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 3 

 4 

Data: 15 de janeiro 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. Apresentação da equipe e proposta de novo Organograma; 14 

O presidente agradeceu a presença de todos; informou que a reunião foi adiada para o presente dia 15 
para que a ProACE tivesse tempo hábil para rever as atas das reuniões anteriores e encaminhar as 16 
providências administrativas pertinentes a cada assunto discutido e deliberado pelo CoACE;  17 

O Sr. Geraldo apresentou-se como primeiro Pró-Reitor técnico administrativo da UFSCar, apresentou a 18 
Profa. Dra. Maria Aparecida Mello como Pró-Reitora Adjunta e apresentou a proposta de 19 
reestruturação administrativa da ProACE. Disse que este organograma ainda está em fase de discussão 20 
e formatação junto às unidades da ProACE e deverá passar por aprovação no CoAd. Resumidamente, 21 
propõe a estruturação de quatro divisões, além da vinculação e manutenção da Unidade de 22 
Atendimento à Criança (UAC) diretamente ao Gabinete, sendo necessária a criação das divisões: 23 
Divisão de Administração e Finanças (DiAF); Divisão de Assistência Social (DiAS), que será constituída 24 
pela Seção de Apoio a Eventos (SeAEv), Departamento de Moradias (DeM) e Departamento de Serviço 25 
Social (DeSS); Divisão de Saúde e Esportes (DiSa); e Divisão de Alimentação (DiAl). Para Araras e 26 
Sorocaba propõe a criação e a estruturação de um Departamento de Assuntos Comunitários e 27 
Estudantis (DeACE) para cada campus. O Sr. Geraldo informa que esta proposta será discutida, 28 
consolidada e aprovada o quanto antes pelo CoACE e pelo CoAd, devido às urgências administrativas 29 
da ProACE. 30 

1.1.2. Comissões já definidas e prazos para término dos trabalhos; 31 

A Profa. Dra. Maria Aparecida Mello tomou a palavra e informou que as comissões serão constituídas, 32 
pois alguns membros estão sendo indicados. Segundo ela o relatório final da comissão de 33 
“Acompanhamento do uso dos benefícios concedidos em 2012 relativos ao Programa Social para 34 
Discentes” e a de “Atualização dos critérios de distribuição de bolsas do Programa Social para 35 
Discentes” devem ser entregues à CoACE até o início de julho de 2013; quanto à comissão de 36 
“Apuração de possível irregularidade de uma aluna no evento Universidade Aberta” deverá ser 37 
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apresentado o relatório num prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data desta reunião e a 38 
esfera decisória deverá ser exclusivamente interna e institucional, sem extrapolar para a esfera 39 
jurídica. O Sr. Geraldo lembrou que precisa ainda de algumas pontuais informações para emitir um Ato 40 
Administrativo de criação destas comissões. 41 

A Dra. Evellyn comentou que a estudante Mayra de Souza Fontebasso havia sido indicada na última 42 
reunião para compor a comissão. Sr. Geraldo disse que está aguardando retorno desta última sobre 43 
indicação dos estudantes para compor a comissão. Também disse que esta questão da formação das 44 
Comissões está mais vagarosamente sendo desenvolvida porque a ProACE está passando por um 45 
processo de reestruturação administrativa e os estagiários que chegaram ainda estão em fase de 46 
treinamento. 47 

1.1.3. RU em Sorocaba, processo definitivo de licitação e lanchonete; 48 

O Pró-Reitor informou que a empresa INTERARQ está elaborando um plano de reforma para o RU de 49 
São Carlos e que este projeto já está em fase final. Informa também que as providências já estão sendo 50 
tomadas para a elaboração de um novo processo licitatório para contratação efetiva do serviço de 51 
refeições no RU de Sorocaba. O Sr. Geraldo comentou que já está em andamento um novo processo 52 
licitatório por concorrência para contratação de uma empresa de lanchonete para o campus de 53 
Sorocaba e que em Araras o funcionamento desses setores estão normais. 54 

1.1.4. Elaboração de Regimento das Unidades da ProACE; 55 

O Pró-Reitor informou que, conforme explanado na última reunião do CoACE, a ProACE não tem 56 
condições de entregar o regimento interno de todas as suas unidade à Reitoria, conforme solicitado; e 57 
que já foi encaminhado à Reitoria um pedido de adiamento deste prazo para a metade de 2013, 58 
estando, no momento, aguardando retorno da solicitação. 59 

1.1.5. Dados SIMEC; 60 

A Profa. Dra. Cláudia Aparecida Stefane tomou a palavra e, seguindo a pauta, explicou que é uma 61 
exigência do Governo Federal de que todo dia 5 se deva lançar no sistema SIMEC (Sistema de 62 
Informação do Ministério da Educação) o número de estudantes atendidos com os benefícios sociais 63 
oferecidos pela Universidade. Em Araras, contabiliza-se 5.702 alunos contemplados; em São Carlos, 64 
30.368; e em Sorocaba, 4.275; contando tanto o número de atendimentos como o número de bolsas 65 
efetivamente pagas. O Sr. Geraldo complementou informando que estes dados logo serão 66 
disponibilizados para os conselheiros, assim como a descrição do perfil socioeconômico dos 67 
estudantes da UFSCar. 68 

1.1.9. FONAPRACE 69 

O Sr. Geraldo anunciou que o Ministério da Educação está solicitando às Instituições Federais de 70 
Ensino Superior (IFES) em curto prazo, um levantamento do perfil socioeconômico dos estudantes. 71 
Disse que as providências já estão sendo tomadas.  Depois das recentes participações em Reuniões do 72 
FONAPRACE (órgão ligado à ANDIFES) em Natal, pelo Sr. Geraldo, e em Brasília, pela Profa. Dra. Maria 73 
Aparecida Mello, o Pró-Reitor comunicou que está sendo organizado um observatório de políticas de 74 
permanência estudantil nas IFES. Profa. Dra. Maria Aparecida Mello disse que na Reunião 75 
Extraordinária do FONAPRACE, em Brasília, foi discutida a criação de uma bolsa não-cumulativa no 76 
valor de 400 reais para os alunos cotistas. 77 

1.1.7. DeSS atuará no vestibular, juntamente com a ProGrad; 78 

Sra. Evellyn informou que o DeSS, em acordo com legislação pertinente, entrará no processo de 79 
matrícula dos novos alunos, exigindo-lhes, no ato da matrícula, comprovação de carência quando o 80 
candidato optou por esta forma de análise na inscrição para o vestibular. 81 

1.1.8. Informes Moradias: Reformas dos módulos 3 e 4, Ocupação do módulo 9; 82 

Sr. Júlio, Chefe da Seção de Moradia, informou a entrega e a ocupação democrática do Módulo 9 por 83 
meio da assinatura de um Termo de Responsabilidade e Compromisso cunhado sobre os pressupostos 84 
da Agenda 21. Informa também que a reforma do Módulo 3 está em fase final e deve ser ocupada 85 



também através da assinatura de um Termo de Responsabilidade e Compromisso; que o Módulo 4 em 86 
breve será reformado; e que a Sala de Informática será reativada no Centro de Vivência com 12 87 
computadores. 88 

1.1.9. UAC, procedimentos adotados; 89 

Sr. Geraldo informou que as creches das IFES estão em um momento conturbado de não-90 
reconhecimento pelo Ministério da Educação em relação à estrutura atual; que já foi composto um 91 
relatório e, ainda enviada ao MEC a presente demanda de funcionários e professores da UAC da 92 
UFSCar. Informa também que existe um referencial teórico – que foi usado na elaboração dos citados 93 
relatórios – confeccionado por docentes de departamentos do CECH, pelos profissionais da UAC e 94 
pelas assistentes sociais e que este Relatório pode ser acessado pelos conselheiros na página da 95 
PROACE. Diz que está sendo projetado por uma docente do GT, um projeto de extensão para a 96 
adequação da UAC às normas exigidas pelo MEC em 2013, para o funcionamento das creches 97 
universitárias, destacando a solicitação de atendimento à comunidade dentro da política de Ações 98 
Afirmativas da Universidade de inclusão dos pobres, negros e indígenas.  99 

Profa Dra Cláudia Aparecida Stefane informou que houve a chegada de uma enfermeira para o campus 100 
de Sorocaba e que se está em vias de abrir um concurso para médico ginecologista para o campus de 101 
Araras; informou, também, que os ambulatórios continuam em construção nos campi de São Carlos e 102 
Araras e em desenvolvimento no campus de Sorocaba, com inauguração deles prevista para o 1º 103 
semestre de 2013. Informou, ainda que os psicólogos de cada campus foram integrados ao DeAMO e 104 
que, em breve, será feita uma proposta de redefinição da sigla deste departamento. 105 

Sr. Antonio Joaquim dos Santos, Chefe do Departamento de Esportes, tomou a palavra e anunciou que 106 
estão sendo realizadas reformas na quadra de basquete. 107 

2. Ordem do dia 108 

2.1. Apreciação da Ata da 5ª reunião do CoACE; 109 

A Ata foi aprovada sem alterações.  110 

2.2. Definição do calendário de reuniões CoACE para 2013: reuniões bimestrais, conforme o 111 
artigo 12º do Regimento da CoACE. Datas propostas: 12 de março, 14 de maio, 02 de julho, 10 112 
de setembro e 12 de novembro de 2013; 113 

Calendário foi aprovado com a única alteração de que as reuniões seriam iniciadas às 14h, ao invés de 114 
14h30, como proposto inicialmente. 115 

2.3. Constituir comissão para elaborar regimento da Moradia Estudantil 116 

Júlio Cesar Francisco se manifestou, dizendo que tem disponibilidade de tempo e está disposto a 117 
compor esta comissão; Evellyn disse que as assistentes sociais devem participar desta comissão, assim 118 
como os membros da Comissão de Moradia. Júlio lembrou que há pessoas em Sorocaba e em Araras 119 
que, embora não façam parte da ProACE, já estão atuando neste campo. O Presidente entende que o 120 
graduando Júlio Cesar Francisco e o Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes farão parte desta comissão, 121 
assim como haverá o envolvimento de todos os setores da ProACE, faltando então um servidor técnico-122 
administrativo para compor a comissão, o que não inviabiliza a participação de outros docentes. 123 

2.4. Substituição da Profa. Dra. Maria Aparecida Mello na comissão “Analisar caso de 124 
indisciplina de alunos da UFSCar em visita à UNICAMP”  125 

Profa. Dra. Heloisa Chalmers Sisla aceitou substituir a Profa. Dra. Maria Aparecida Mello e compor a 126 
comissão com o engenheiro Eduardo Augusto Leite de Paula, da ProGPe, e o Prof. Dr. Paulo Daniel 127 
Emmel, do Departamento de Física do CCET. 128 

2.5. Indicação de representante do CoACE para compor o ConsUni: Na 5ª reunião foi escolhida a 129 
Profa. Dra. Maria Aparecida Mello, que não pode mais participar, pois é atualmente Pró-Reitora 130 
Adjunta da ProACE e a Profa. Dra. Fabiana de Souza Orlandi, como suplente 131 

A Profa. Dra. Sofia Iost Pavarini foi indicada a participar do ConsUni como representante do CoACE. 132 



2.2. Encerramento 133 

O Presidente agradeceu a presença de todos e informou que a próxima reunião do CoACE ocorrerá 134 
março de 2013, a qual poderá ter como um dos pontos de pauta o Orçamento da ProACE para 2013. 135 
Assim, a presente reunião foi concluída. Eu, Carlos José Possato, secretário, lavrei a presente ata, que, 136 
se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 137 

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 139 

Efetivos: 
 Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes (Sorocaba) 

 

____________________________________ 
 

Prof. Dr. Douglas Aparecido de Campos (DME) 
 

____________________________________ 
 

Prof. Dr. Paulo Daniel Emmel (DF) 
 

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Heloisa Chalmers Sisla (DEnf) 
 

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Maria Aparecida Mello (DTPP) 
 

____________________________________ 
 

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

____________________________________ 
 

Profa. Dra. Sofia Iost Pavarini (DGero) ____________________________________ 

Suplentes: 
 Prof. Dr. Waldeck Schutzer (DM) ____________________________________ 
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Efetivos: 
 Júlio Cesar Francisco  ____________________________________ 
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