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1
2

ATA DA 11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015 DO CONSELHO DE

3

CENTRO, DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.

4

Data e horário: 09/09/2015 - 9h00

5

Local: Sala de reuniões, bloco quatro.

6

Presidência: Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi.

7

Secretária: Patrícia Corrado dos Santos Manzatto.

8

Membros presentes: Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi. Membros Coordenadores de Curso:

9

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Coordenadora do curso de

Engenharia

10

Ambiental); Profa. Dra. Juliana Martin do Prado (Coordenadora: Engenharia de Alimentos);

11

Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior (Coordenador: Engenharia Agronômica); Membro

12

representante técnico-administrativo em educação: Luiz Antonio Grinis Nalini. Membro

13

representante discente graduação: Edmilson Carlos de Almeida Lopes Júnior.

14

1- EXPEDIENTE

15

1.1 - Comunicações da Presidência.

16

O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou: a) sobre o andamento das futuras

17

obras e possíveis alterações no projeto inicial devido aos cortes no orçamento. b) Sobre o

18

processo de compras de materiais para os laboratórios e salas de aula.

19

1.2- Comunicações dos membros.

20

Profa. Dra. Juliana Martin do Prado solicitou que o arquivo com o organograma do CCN seja

21

disponibilizado para todos os servidores. Luiz Antônio Grinis Nalini irá disponibilizar o

22

documento solicitado.

23

2- ORDEM DO DIA.

24

Após a anuência dos conselheiros, foram incluídos em pauta os itens: 2.5- Indicação de

25

representantes do Centro de Ciências da Natureza para compor o Conselho de Administração;

26

2.6 - Homologação do Ofício nº 192/GD/CCN/ 2015, referente ao Conselho Gestor de

27

Transição da Fazenda Lagoa do Sino; 2.7 -Homologação da Avaliação de Estágio Probatório

28

dos servidores Silvio Magalhães de Aguiar

29

unanimidade.

30

2.1 - Apreciação dos ad referendum autorizados pela Presidência: 2.1.1 -Abertura de edital de

31

concurso público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Economia, subárea:

32

Economia. 2.1.2 - Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor

e Amanda de Azevedo.

Aprovados por

1

33

Adjunto A-DE, Área: Economia, subárea: Agrária e dos Recursos Naturais.2.1.3 - Abertura de

34

edital

35

Administração, subárea: Administração da Produção.2.1.4 - Abertura de edital de concurso

36

público para contratação de Professor Adjunto A-DE,Área: Administração, subárea: Políticas

37

Públicas., duas vagas. 2.1.5 - Abertura de edital de concurso público para contratação de

38

Professores Adjunto A-DE, Área: Administração, subárea: Administração de Empresas. 2.1.6

39

- Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área:

40

Biologia, subárea: Biologia de Criptógamos.2.1.7. Abertura de edital de concurso público

41

para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Engenharia Agrícola, subárea: Irrigação,

42

Drenagem e Agrometeorologia. 2.1.8- Abertura de edital

43

contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Engenharia de Alimentos, subárea:

44

Processamento de Tecnologia de Leite e Derivados. 2.1.9- Abertura de edital de concurso

45

público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Engenharia de Alimentos,

46

subárea: Ciência de Alimentos. 2.1.10- Abertura de edital

47

contratação de Professor Adjunto A-DE, Área:

48

Fruticultura. 2.1.11 - Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor

49

Adjunto A-DE, Área: Engenharia de Alimentos, subárea: Engenharia de Processos. 2.1.12-

50

Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área:

51

Agronomia, subárea: Horticultura. 2.1.13 - Abertura de edital de concurso público para

52

contratação de Professor Adjunto A-DE, Área:Engenharia Ambiental, subárea: Impactos

53

Ambientais. 2.1.14 - Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor

54

Adjunto A-DE, Área: Química, subárea: Química Analítica. 2.1.15 - Abertura de edital de

55

concurso público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Matemática, subárea:

56

Matemática Aplicada e Estatística. 2.1.16- Abertura de edital de concurso público para

57

contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Engenharia Ambiental, subárea: Topografia e

58

Geoprocessamento. 2.1.17 - Abertura de edital de concurso público para contratação de

59

Professor Adjunto A-DE, Área: Ciências Biológicas, subárea: Biologia Celular, Tecidual e do

60

Desenvolvimento de Vertebrados.2.1.18- Abertura de edital

61

contratação de Professor Adjunto A-DE, Área: Engenharia Ambiental, subárea: Resistência

62

de Materiais. 2.1.19 - Abertura de edital de concurso público para contratação de Professor

63

Adjunto A-DE, Área: Ciências Biológicas, subárea: Zoologia de Invertebrados. 2.1.20 -

64

Engenharia Ambiental, subárea: Geotecnia. Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

65

2.2 - Normas para avaliação docente durante o período de estágio probatório. Profa. Dra.

de concurso público para contratação de Professor Adjunto A-DE, Área:

de concurso público para

de concurso público para

Engenharia Agronômica , subárea:

de concurso público para
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66

Beatriz Camargo Barros da Silveira Mello, explicou sobre os procedimentos que a comissão

67

elaborou e os critérios estabelecidos para avaliação docente durante o período de estágio

68

probatório (documento anexo). Profa. Dra. Beatriz Camargo Barros de Silveira Mello pediu a

69

colaboração dos coordenadores de curso para os secretários realizarem as avaliações em sala

70

de aula. Após análise e explicações e com as correções sugeridas, os conselheiros aprovaram

71

por unanimidade o documento apresentado.

72

2.3 -Solicitação de cancelamento de concursos públicos para contratação de docentes.

73

Profa. Dra. Juliana Martin do Prado: a) Informou que em 04/02/2015 foi instituída a

74

comissão de concursos, composta pelos coordenadores e vice- coordenadores de curso e disse

75

que isto é um problema, pois a comissão nunca trabalhou com todos os membros juntos, e que

76

nesta mesma reunião também foi decidido que todas as vagas deveriam ser aprovadas no

77

CCG de cada curso e no CoC CCN e isto foi seguido.b) Na reunião de 11/03/2015 consta o

78

seguinte texto em ata: As vinte e três vagas foram definidas conforme com as necessidades

79

de cada curso, e foi decidido que os aproveitamentos de concursos, devem passar

80

primeiramente pelos CCGs de cada curso e depois pelo CoC CCN. c) Em 15/04/2015 foi

81

decidido que o Centro deveria enviar todos os pedidos de redistribuição recebidos para os

82

respectivos conselhos de curso. d) Diante do exposto, sugeriu reunir estes pedidos de

83

redistribuição e encaminhá-los

84

avaliações. Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi explicou que conforme solicitação do Pró -

85

Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, se ficarmos aceitando a

86

redistribuição de pessoas com alguma relação conosco, isto pode criar um problema de

87

favorecimento pessoal, previsto na lei do servidor público, causando até mesmo a exoneração

88

do cargo de quem assinou. Sendo assim, o Pró- Reitor de Gestão de Pessoas, sugeriu que

89

abríssemos editais de redistribuição, porém, a direção do CCN analisou o pedido, e concluiu

90

que abrir edital de redistribuição seria mais trabalhoso do que realizar um concurso. Prof. Dr.

91

Alberto Luciano Carmassi mostrou-se favorável em dar uma resposta padrão por e-mail a

92

todos os pedidos de redistribuição recebidos. A norma do CCN é de somente aceitar pedido

93

de redistribuição em casos extremos, em que não haja candidatos habilitados em concursos

94

públicos anteriormente realizados. A coordenadora Acadêmica Profa. Dra. Andreia Pereira

95

Matos sugeriu que todos os pedidos sejam encaminhados aos conselhos de coordenação de

96

curso para análise e parecer. Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior, sugeriu uma resposta

97

padrão do CoC CCN para os docentes que enviaram pedido de redistribuição, dizendo sobre a

98

política do CCN de somente aceitar redistribuição em casos especiais. O Sr. Presidente

para os conselhos de

cursos fazerem as respectivas
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99

enfatizou que o CoC CCN

irá avaliar os pedidos, e caso haja algum caso especial

100

encaminhará para os conselhos de curso analisarem. Profa. Dra. Juliana Martin do Prado,

101

informou: a) Que em 08/06/2015 nas comunicações da presidência, o termo oportunamente é

102

citado, e justifica dizendo que este momento não é mais oportuno, mas sim necessário para

103

definição dos critérios para distribuição de vagas para realização de concursos para

104

contratação de docentes e que é preciso definir uma política do CoC CCN para os próximos

105

concursos. b) Em 17/06/2015, a presidência comunicou que a comissão de concursos deveria

106

analisar as novas demandas de vagas, priorizando as áreas relevantes como a Matemática e a

107

Química mas houve um desentendimento neste assunto. Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi

108

deixou claro que as vinte e três vagas foram definidas bem antes disto. Profa. Dra. Juliana

109

Martin do Prado informa que baseada nestes fatos, o CCGAL entendeu que isto não está

110

sendo tratado com clareza, e gostaria que tudo fosse revisado com a devida transparência e

111

apresentou dois indicativos que saíram do CCGAL: o primeiro é sobre o ofício que foi

112

encaminhado, pedindo o cancelamento dos concursos, e o segundo pedido é para que a

113

comissão seja reorganizada e esclarecidos quais são os trabalhos de fato que ela precisa

114

realizar. Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi concordou sobre o trabalho da Comissão e

115

destacou que as vinte e três vagas foram definidas de forma democrática, e todos tiveram a

116

liberdade de mostrar suas necessidades, e informou a distribuição das vagas para cada curso:

117

Engenharia de Alimentos: cinco vagas; Engenharia Ambiental: cinco vagas; Engenharia

118

Agronômica: três vagas; Ciências Biológicas: quatro vagas; Administração: seis vagas. Profa.

119

Dra. Juliana Martin do Prado disse que uma área foi desconsiderada e que depois esta

120

reconsideração aparece dentro das reuniões do CoC CCN. Sendo assim,o CCGAL entendeu

121

que o processo não estava muito, pois esqueceram uma grande área na discussão e solicitou

122

que todas as vagas sejam rediscutidas, levando em consideração todas as áreas e não os

123

cursos. Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi justifica que está em tempo de criar a comissão,

124

analisar a representatividade das áreas básicas, apresentar as demandas, e demonstrar que há

125

condições para todas as áreas aguardarem a chegada das novas trinta vagas, e entende que

126

votar após seis meses da reunião pelo cancelamento dos concursos não faz nenhum sentido.

127

Profa. Dra. Juliana Martin do Prado fez um pedido em nome de todas as pessoas que vão

128

ficar sobrecarregadas no ano que vem, devido a esta condução do processo, e que seja

129

assegurado pelo CoC CCN que nenhum docente seja prejudicado com uma carga horária

130

excessiva. Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi diz que esta conta não fecha e se tentarmos

131

corrigir neste momento esta distorção, daqui a cinco anos teremos este problema para sempre.
4

132

Sendo assim, precisamos criar a comissão, que irá analisar de forma global os cinco cursos,

133

com as oitenta e três vagas, e criar critérios para quando chegarmos no penúltimo ano de

134

Biologia e Administração que são quatro anos, termos uma situação de equilíbrio. Profa. Dra.

135

Juliana Martim do Prado disse que em cinco anos cada área tem que assumir a sua carga

136

horária, e que esta é a proposta da comissão. Solicitou que o campus absorva as demandas e

137

se comprometa a corrigir as distorções para o próximo ano. O Sr. Presidente colocou em

138

votação a presente solicitação: Profa. Dra. Juliana Martim do Prado votou a favor e os demais

139

conselheiros foram contrários. 2.4 -Criação da Comissão para definição de diretrizes para

140

realização de concursos públicos para contratação de docentes e distribuição de recursos

141

para os cursos de graduação do CCN, Campus Lagoa do Sino. O Sr. Presidente justificou

142

que a criação desta comissão é para atender as áreas básicas que pleitearam estar

143

representadas na comissão, e definir as próximas trinta vagas para contratação de docentes.

144

Propôs que a Comissão seja composta por: I. Direção CCN - presidente; II.Coordenação dos

145

cursos

146

Acadêmica representando os docentes dos conteúdos básicos dos cinco cursos de graduação.

147

A direção fará o papel de mediadora, votando apenas em caso de empate. Aprovado por

148

unanimidade. Após, o Sr. Presidente fez o seguinte informe: A equipe

149

responsável pelo curso de Biologia, cede temporariamente, a vaga de Microbiologia para a

150

Coordenação Acadêmica, que representa os docentes dos conteúdos básicos, definirem a

151

melhor área para esta vaga, sob a condição de que a próxima vaga que surgir na campus seja

152

destinada para este curso. Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi explicou que o eixo de

153

microbiologia será remanejado para o 2º ano do curso de Ciências Biológicas e por isto

154

precisarão da próxima vaga. 2.5- Indicação de representantes do Centro de Ciências da

155

Natureza para compor o Conselho de Administração (CoAd) . Foram indicados para

156

compor o CoAd representando o CoC CCN os docentes: Alberto Luciano Carmassi ( titular) e

157

Waldir Cintra de Jesus Junior (suplente) 2.6 - Homologação do Ofício nº 192/GD/CCN/

158

2015, referente ao Conselho Gestor de Transição da fazenda Lagoa do Sino. Prezados

159

Servidores,Gostaríamos de informá-los sobre o processo realizado para indicação de dois

160

docentes do Centro de Ciências da Natureza para compor o Conselho Gestor de Transição da

161

fazenda Lagoa do Sino.Em julho do próximo ano chegará ao fim o atual programa de

162

extensão vinculado a FAI que administra a fazenda Lagoa do Sino da UFSCar, que apresenta

163

limites e alguns entraves para nossas atividades de pesquisa, extensão e de ensino. Como há o

164

interesse do CCN em construir e participar do programa que será implementado a partir de

de graduação e os representantes dos cursos em implantação; III. Coordenação

de docentes
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165

então, foi solicitado ao magnífico Reitor pelo Diretor do Centro a criação de um Conselho

166

Gestor de Transição, em que membros do CCN fizessem parte e pudessem participar

167

ativamente. O objetivo principal deste conselho em médio prazo é nortear e subsidiar as

168

atividades e ações da Fazenda para construção de um novo programa, que apresente maior

169

aderência com as atividades do campus e a realidade territorial. Em longo prazo o objetivo é

170

de delinear um modelo de fazenda de acordo com as concepções do campus e da UFSCar. A

171

partir desta solicitação, a Reitoria autorizou, prontamente, a instalação da comissão provisória

172

até meados de 2016, indicando que a mesma deveria ser composta por cinco membros: (1) o

173

Pró-reitor de Administração; (2) o atual coordenador do programa; (3) o diretor do CCN, (4)

174

Coordenador da Fazenda e (5) um docente do campus, com a prerrogativa de indicação do

175

Diretor do CCN. Para atender a proposta do nosso campus, a fazenda deve trabalhar com a

176

produção agropecuária sustentável e a busca da contribuição para o desenvolvimento

177

territorial e da segurança alimentar e do alimento. Além disso, as leis ambientais devem ser

178

respeitadas e sabemos do passivo ambiental que a fazenda possui. Em vista disso, a direção do

179

CCN está pleiteando duas vagas para docentes do campus com a intenção de representar a

180

produção e a restauração ambiental. Salientamos que o Reitor disponibilizou apenas uma vaga

181

e que a indicação de dois nomes é apenas um pleito nosso. Também, que o Diretor abriu

182

“mão” de sua vaga em detrimento a outro docente, mas que a participação da direção no

183

conselho é obrigatória do cargo e não da pessoa. Diante dessa situação, a diretoria considerou

184

que neste primeiro momento os Conselhos dos Cursos de Engenharia Agronômica e de

185

Engenharia Ambiental, em função das afinidades de área, seriam os mais apropriados para

186

indicar esses docentes, e de forma alguma teve a intenção de excluir o curso de Engenharia de

187

Alimentos do processo. Destaca-se também que o Diretor do CCN tem uma trajetória

188

consolidada em pesquisa e extensão nas temáticas do desenvolvimento territorial e segurança

189

alimentar, e, como membro do conselho de graduação do referido curso deve e vai consultá-lo

190

sistematicamente sobre essas ações para apresentá-las e discuti-las no conselho gestor. E que

191

também, como o aprofundamento de atividades de outras temáticas no campus vai buscar

192

espaços no referido Conselho para ter representantes, não somente da comunidade da Lagoa

193

do Sino, mas também de toda a UFSCar. Gostaríamos de salientar que esse Conselho Gestor

194

terá a missão de até junho do próximo ano realizar a transição e implantação do novo

195

programa, que terá ampliada a representatividade do CCN na gestão da Fazenda, que pertence

196

à UFSCar e não apenas ao nosso campus, mas salientamos que lutaremos pela maior

197

representatividade dos membros do conselho do Campus Lagoa do Sino. Nesse sentido,
6

198

vamos buscar, ao longo desse período, novos espaços para nossa comunidade.Ficamos a

199

disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Aprovado por unanimidade pelos

200

conselheiros. 2.7 - Homologação da Avaliação de Estágio Probatório dos servidores Silvio

201

Magalhães de Aguiar e Amanda de Azevedo. Aprovado por unanimidade. Nada mais

202

havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e a colaboração dos

203

senhores conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, Patrícia Corrado

204

dos Santos Manzatto, na qualidade de secretária, redigi a presente ata, que

205

assino,________________após ser assinada pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.

206
207

Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi;

208
209

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi;

210
211

Profa. Dra. Juliana Martin do Prado;

212
213

Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior;

214
215

Luiz Antonio Grinis Nalini;

216
217

Edmilson Carlos de Almeida Lopes Júnior.
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