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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CCN
Rod. Lauri Simões de Barros km 12 - SP-189, s/n - Bairro Aracaçu, Buri/SP, CEP 18290-000
Telefone: (15) 32569013 - h p://www.ufscar.br

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
(COC-CCN)

Data e horário: 05/02/2020 - 9h
Local: Sala de reuniões do Bloco IV
Presidência: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Secretária: Patrícia Corrado dos Santos
Membros presentes: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente do CoC-CCN); Prof. Dr.
Moyses Naves de Moraes (Vice- Coordenador do Curso de Engenharia de Alimentos); Prof. Dr. Juliano
Marcon Baltazar(Coordenador do Curso de Ciências Biológicas); Profa. Dra. Alice Miguel de Paula
Peres (Vice -Coordenadora do Curso de Administração); Prof. Dr. Murilo Aparecido Voltarelli
(Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica); Prof. Dr. Fernando Campanhã
Vicen ni (Coordenador em Exercício do Curso de Engenharia Ambiental); Ueslei da Conceição
Lopes (Representante Técnico-Administra vo).
1. EXPEDIENTE
1.1. Comunicações da Presidência
a) Deu boas vindas aos novos coordenadores dos cursos de graduação. b) Informou que irá
disponibilizar aos servidores uma planilha com a programação de férias. c) De acordo com a Resolução
CoAd nº 10/2020 solicitou aos docentes que acessem e acompanhem com frequência o SEI e concluam
os processos já ﬁnalizados. d) As contratações de docentes efe vos, subs tutos e visitantes ainda não
foram autorizadas pela ProGPe. e) A Coordenação Acadêmica não ofertará no SIGA disciplinas opta vas
para os professores visitantes e a previsão é de ofertar no segundo semestre.
1.2 – Comunicações dos Membros
a) Prof. Dr. Moyses Naves de Moraes avisou que os coordenadores de Iniciação Cien ﬁca enviarão um
e-mail lembrando sobre os prazos para entrega parcial dos relatórios. b) Prof. Dr. José Augusto de
Oliveira David (convidado) solicitou para os Coordenadores de Curso veriﬁcarem se os horários estão
corretos no SIGA.
2. APRECIAÇÃO DE ATAS
Submete à apreciação as seguintes atas: 30ª Reunião Ordinária realizada em 13/09/2019; 31ª Reunião
Ordinária realizada em 17/10/2019; 49ª Reunião Extraordinária realizada em 22/10/2019; 32ª Reunião
Ordinária realizada em 19/12/2019.
Aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.
3. ORDEM DO DIA
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Com anuência dos conselheiros foram incluídos em pauta os seguintes pontos: 3.11 Análise da
solicitação de afastamento parcial do servidor Leonardo Paes Niero, às segundas-feiras e terças-feiras,
por todo período diário, a par r de 02/03/2020 até 18/07/2020, para realização de disciplinas junto ao
curso de doutorado do Programa de Pós Graduação Educação – USP; 3.12 Abertura de Processo
Sele vo Simpliﬁcado para o preenchimento de vaga de professor subs tuto para o Centro de Ciências
da Natureza, no regime de 40 horas semanais (40), número de vagas: 01 (uma), área: Engenharia
Ambiental, subárea: Hidráulica e Hidrologia, em vaga decorrente da renovação do afastamento integral
para capacitação (doutorado) da Profa. Ma. Anaí Floriano Vasconcelos. 3.13 Ficha de Caracterização da
A vidade Curricular Microbiologia e Biotecnologia Industrial.
3.1 Homologação do Resultado Final do Processo Sele vo Simpliﬁcado de Contratação de Professor
Visitante - DE, área: Ciências Biológicas, Subárea: Diversidade, Monitoramento e Manejo de Recursos
Naturais. Processo nº 23112.110600/2019-31.
Candidato

Pontuação

Classiﬁcação

DÉBORA CRISTINA ROTHER

9,50

1º

DELIO PONTES BAETA DA COSTA

8,75

2º

JULIA CALHAU ALMEIDA

8,65

3º

CARLA GHELER COSTA

8,50

4º

MATEUS ARDUVINO RECK

8,50

5º

ALEXANDER SANCHEZ RUIZ

8,20

6º

MARISE MARGARETH SAKURAGUI

7,75

7º

ERICO FERNANDO LOPES PEREIRA DA SILVA

7,65

8º

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.2 Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do CoC-CCN para 2020.
Data

Horário

26/03/2020 (quinta-feria)

9h

29/04/2020 (quarta-feria)

9h

26/05/2020 (terça-feira)

14h

29/06/2020 (segunda-feria)

14h

21/08/2020 (sexta-feria)

14h

30/09/2020 (quarta-feria)

9h

22/10/2020 (quinta-feria)

9h

24/11/2020 (terça-feira)

9h
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14/12/2020 (segunda-feira)

9h

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.3 Indicação de membro do CCN para subs tuição da Profª Dra. Alice Miguel de Paula Peres (CCN) no
Comitê de É ca em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar (Processo nº 23112.111953/2019-59 O cio nº 28/2020/ProPq).
Em atendimento à solicitação do O cio nº 28/2020/ProPq, o Prof. Dr. Leandro de Lima Santos foi
indicado para compor o Comitê de É ca em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar em subs tuição à
Profa. Dra. Alice Miguel de Paula Peres.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.4 Indicação de membro do CoC-CC para compor o CoEx como membro suplente em subs tuição à
professora Dra. Cláudia Marisse dos Santos Ro a.
Em virtude do término do mandato da Profa. Dra. Cláudia Marisse dos Santos Ro a como
Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental, o Prof. Dr. Iuri Emmanuel de Paula Ferreira foi
indicado para compor o CoEx como membro suplente.
Efe vo

Prof. Dr. Henrique Carmona Duval

Suplente

Prof. Dr. Iuri Emmanuel de Paula Ferreira

3.5 Indicação de membro do CoC-CC para compor o CoACE como membro efe vo em subs tuição
ao professor Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior.
Em virtude do término do mandato do Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior como Coordenador do
Curso de Engenharia Agronômica, a Profa. Dra. Alice Miguel de Paula Peres foi indicada como membro
efe vo e o Prof. Dr. Gustavo das Graças Pereira foi indicado como membro suplente para compor o
CoACE.
Efe vo:

Profa. Dra. Alice Miguel de Paula Peres

Suplente:

Prof. Dr. Gustavo das Graças Pereira

3.6 Solicitação de adequação dos espaços das salas de eletroforese/histologia e de reagentes e
autorização de mudança para os laboratórios (Processo nº 23112.001613/2020-54 -O cio
017/DCC/2020).
Após análise, os conselheiros aprovaram por unanimidade a presente solicitação que será enviada para
manifestação à Prefeitura Universitária e ao Escritório de Desenvolvimento Físico da UFSCar para
manifestação.
3.7 Pendências no pagamento de multas dos veículos oﬁciais da UFSCar (Processo nº
23112.000687/2020-73 - O cio 2/2020/PU-LS/R).
Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi iniciou explicando que devido a não iden ﬁcação do condutor,
o Prof. Dr. Naaman foi avisado pela PU-LS que os valores das multas deverão ser pagos em dobro e que
o mesmo argumentou que não irá pagar os valores pois alega que não foi comunicado a tempo. Devido
às pendências no pagamento a UFSCar foi inserida na dívida a va da União e todos os veículos da
Ins tuição não podem ser licenciados. Após ampla discussão, deliberou-se pela convocação das partes
envolvidas no Processo nº 23112.000687/2020-73 para esclarecimento dos fatos.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
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3.8 Análise da solicitação de afastamento para realização de Pós-doutorado na Universidade Federal de
Goiás (UFG) da Profa. Dra. Beatriz Cruz Gonzalez, durante o período de 01/03/2020 a 01/03/2021
(Processo nº 23112.000990/2020-76).Após análise da solicitação, os conselheiros aprovaram, por
unanimidade, o afastamento da Profa. Dra. Beatriz Cruz Gonzalez por 6 meses (de 01/03/2020 a
01/09/2020) sendo a prorrogação por mais 6 meses (de 01/09/2020 a 01/03/2021) condicionada à
autorização e contratação do professor subs tuto. Após discussão, foi deliberado que as autorizações
de afastamento para pós-doutorado dos docentes e TA's do CCN estão suspensas até que seja
instaurada uma comissão que deﬁna regras e critérios e estas sejam homologadas pelo CoC-CCN. Os
coordenadores de curso indicarão a Direção do CCN um representante docente de cada curso e o
servidor Ueslei da Conceição Lopes indicará de três a cinco representantes dos servidores técnicoadministra vos até 23/03/2020 para compor a comissão.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.9 Análise da prorrogação da "Colaboração Técnica" da servidora Carolina Silva Loureiro Camargo para
o IFPR pelo período de 01 ano (Processo nº 23112.002316/2019-92 -Despacho 12).
Após ampla discussão e de acordo com o posicionamento do Conselho da Coordenação do Curso de
Graduação em Engenharia Ambiental, o Conselho do Centro de Ciências da Natureza ra ﬁcou por
unanimidade o indeferimento.
3.10 U lização dos recursos da Reserva Técnica Ins tucional da Fazenda Lagoa do Sino.
Após ampla discussão, foi decidido que o recurso referente à Reserva Técnica Ins tucional (RTI) será
dividido da seguinte forma para o ano de 2020: 60% do recurso des nado às despesas acadêmicas do
CCN (R$40.285,37); 40% do recurso des nado às despesas especíﬁcas dos cursos (R$28.856,91). O
valor des nado aos cinco cursos de graduação será dividido igualitariamente, sendo, portanto,
R$5.371,38 por curso. A u lização desta verba deverá ser decidida no Conselho de Coordenação de
cada curso, sendo que as possibilidades de aplicação desse recurso precisam estar contempladas na
A vidade de Extensão “Apoio às a vidades acadêmicas do Centro de Ciências da Natureza – RTI”
vinculada ao Projeto da Fazenda: Aquisição de insumos, materiais de consumo e permanente;
realização de serviços e mão de obra para oferecer suporte às a vidades acadêmicas; realização de
reparos/melhorias em estruturas dos espaços didá cos; realização de viagens didá cas especíﬁcas de
área; pagamento de diárias, aquisição de passagens aéreas e terrestres bem como serviços de
transporte para a vinda de convidados de modo a oferecer suporte para eventos
acadêmicos; realização de serviços de transporte, diárias e inscrições em eventos para oferecer suporte
para cursos/visitas técnicas visando a par cipação em reuniões, aulas e a vidades de pesquisa em
laboratório ou campo; e contratação serviços de terceiros. O coordenador de curso será responsável
por encaminhar os pedidos à Direção do CCN. Essas medidas foram tomadas a ﬁm de dar mais
transparência ao uso deste recurso e garan r o acesso ao mesmo para todos os docentes e áreas de
trabalho.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores
conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Patrícia Corrado dos Santos, na
qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, após ser assinada pela Presidência e demais
membros presentes.
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.001857/2020-37
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