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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 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COC-CCN

Data e horário: 24/03/2021 às 16h45
Local: On-line através do Google Meet - link: h ps://meet.google.com/iwh-fmhy-rcd
Presidência: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Secretária: Patrícia Corrado dos Santos
Membros presentes: Conforme lista de presença anexa.
1. EXPEDIENTE
1.1. Comunicações da Presidência
a) Profa. Giulianna informou a nova composição do Conselho de Coordenação do Curso de Ciências
Biológicas. Explicou que, em função da troca de coordenação, ajustes veram que ser feitos na
composição do conselho. Como se trata apenas de alteração na composição, a informação é apresentada
na reunião deste Conselho para conhecimento.
b) Profa. Giulianna relatou, brevemente, a reunião do CoAd que ocorreu em 19/03/2021. Ainda não se
tem conhecimento do orçamento da Universidade. O Planejamento foi feito considerando a PLOA e o que
a PorAd tem feito é uma Gestão de crise, dando prioridade para a permanência estudan l e manutenção
dos contratos, pensando nas vidas das pessoas, principalmente nesse momento de fragilidade econômica
e de saúde sica e mental. Ano passado não houve repasse aos Centros e esse ano o indica vo é o mesmo.
c) Profa. Giulianna relatou a reunião com a equipe da ProGrad que ocorreu ontem sobre o XI Seminário de
Ensino de Graduação, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril, com o tema: Pandemia, docência e condições
de trabalho no ensino superiro. Esse ano, a construção do SEGrad conta com a colaboração dos Centros,
tanto para a indicação de par cipantes da mesa redonda que tratará da temá ca do evento quanto da
elaboração da programação dedicada a cada um dos 8 centros da UFSCar. Profa. Giulianna disse que uma
outra reunião foi agendada para o dia 31/03, quando os diretores terão de apresentar as propostas dos
centros. Profa. Giulianna disse que ela, a Profa. Ana (CECH) e a Profa. Graça (CCBS) pontuaram a
importância de se tratar, nesse evento de formação docente, questões da nossa atual realidade de
trabalho mais rela vas à saúde mental dos docentes e formas de acolhimento. Informou que solicitou
suporte da pedagoga Beatriz e que a mesma já indicou um possível par cipante que atenderia a esses
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anseios. Profa. Giulianna perguntou ao Conselho se estavam de acordo com essa abordagem e houve
completa concordância. Profa. Giulianna acordou uma reunião com os coordenadores no inicio da próxima
semana para acertarem a proposta que será levada à ProGrad.
d) Profa. Giulianna informou que os Professores Visitantes apresentaram as propostas para os Ciclos de
Palestras dentro do prazo estabelecido. Informou que a CEPEx será responsável por orientar esses
professores a submeterem as propostas no ProExWeb, fazer o contato com a equipe de informá ca para
que as palestras aconteçam, bem como realizar a divulgação.
e) Prof. José Augusto informou que embora os calendários acadêmico/administra vo não tenham sido
elaborados haverá período de férias e que os Professores Visitantes ofertarão as opta vas, conforme
acordado anteriormente. Informou, também, que a Coordenação Acadêmica concluiu o levantamento das
desistências/cancelamentos/trancamentos dos nossos estudantes e que, posteriormente, um novo
levantamento será realizado no ﬁnal do período le vo de 2020. Essas informações serão repassadas às
Coordenações de Curso para que sejam levadas aos Conselhos, discu das e u lizadas no planejamento
para o próximo período le vo. Lembrou que o indica vo é que comecemos o período le vo de 2021
remotamente.
1.2. Comunicações dos Membros
Não houve.
2. ORDEM DO DIA
2.1. Análise e manifestação da a vidade de extensão “Fazenda Escola Lagoa do Sino da UFSCar:
Promovendo o desenvolvimento regional do sudoeste paulista por meio do ensino, pesquisa, extensão e
inovação” (0360870)
Profa. Giulianna lembrou o procedimento de análise e manifestação rela vo ao programa de extensão
pautado na úl ma reunião ordinária do CoC-CCN e que, novamente, a Profa. Ana Beatriz, nossa reitora,
solicitou manifestação do CoC-CCN, agora quanto ao projeto de extensão. Profa. Giulianna passou a
palavra ao Prof. Alberto, coordenador do projeto proposto, para que ﬁzesse uma apresentação. Prof.
Alberto apresentou o projeto de maneira detalhada e fez alguns esclarecimentos solicitados pelos
membros. O parecer do CoC-CCN, foi então, aprovado por unanimidade:
"A a vidade de extensão “Fazenda Escola Lagoa do Sino da UFSCar: Promovendo o desenvolvimento
regional do sudoeste paulista por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação”, foi apreciada, em
atendimento à solicitação da Magníﬁca Reitora, na 62ª Reunião Extraordinária do CoC-CCN, realizada no
dia 24/03/2021.
A proposta apresentada será responsável pelo planejamento e gestão das a vidades da fazenda Lagoa do
Sino durante os próximos dois anos. Os obje vos da proposta são claros e estão organizados dentro de
eixos (de produção e comercialização de produtos, produção e disseminação de conhecimento e
desenvolvimento regional). Com isso, espera-se promover a interação das a vidades produ vas da
fazenda com as a vidades acadêmicas, promover ações para reduzir os impactos ambientais e preservar
os recursos naturais.
O apoio à consolidação do campus Lagoa do Sino está claramente colocado, bem como a proposta de uma
transição para uma produção mais sustentável, de forma que a fazenda se torne um modelo de agricultura
sustentável para produtores da região.
É importante destacar que, durante o período de vigência deste projeto, pretende-se construir uma
governança par cipa va e democrá ca, ins tucionalizando o projeto da Fazenda Lagoa do Sino e
procurando atender aos obje vos con dos dos projetos pedagógicos do Centro de Ciências da Natureza da
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UFSCar, sendo o Conselho de Centro o responsável por direcionar os recursos. Destaca-se o envolvimento
de servidores técnicos administra vos na equipe gestora, bem como a criação de um setor de
comunicação que dê transparência às ações da fazenda.
Sendo assim, este Conselho recomenda, por unanimidade, a aprovação da referida a vidade".
2.2. Indicação de representantes ( tular e suplente) para compor a Comissão de Planejamento para
Aquisição de Bens e Contratações de Serviços da UFSCar – CoPAC/UFSCar, em atenção ao O cio nº
6/2021/ProAdjAMC/ProAd de 18/03/2021 (0360880)
Profa. Giulianna fez referência ao o cio que solicitou aos Centros indicação de membros para compor
a Comissão de Planejamento para Aquisição de Bens e Contratações de Serviços da UFSCar –
CoPAC/UFSCar. Frente às recomendações, apresentou a seguinte proposta: Daiane Souza como membro
tular e Fabiele Veiga como membro suplente. As indicações foram aprovadas por unanimidade.
2.3. Indicação de representantes ( tular e suplente) para compor o Grupo de Trabalho da Pró-reitoria de
Graduação, em atenção ao O cio nº 5/2021/CoG de 15/03/2021 (0360881)
Profa. Giulianna fez referência ao o cio que solicitou aos Centros indicação de representantes ( tular e
suplente) para compor o Grupo de Trabalho da Pró-reitoria de Graduação. Frente às recomendações,
apresentou a seguinte proposta: Profa. Giulianna como membro tular e Prof. José Augusto como membro
suplente. As indicações foram aprovadas por unanimidade.
2.4 Homologação da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório dos servidores: a) Prof. Dr. Paulo
Renato Pakes (2ª avaliação) - Processo nº 23112.011172/2020-07; b) Profa. Dra. Tamíris Alves de
Araújo (3ª Avaliação) - Processo nº 23112.002614/2019-82.
Profa. Giulianna lembrou que este ponto havia sido re rado da pauta da úl ma reunião. Diante dos
relatórios apresentados pela Comissão, Profa. Giulianna relatou que tanto o Prof. Paulo quanto a Profa.
Tamíris permanecem em estágio probatório. As avaliações foram, então, homologadas pelos conselheiros.
2.5. Apreciação do edital e do regulamento para o processo eleitoral de sucessão da coordenação do
curso de Administração/LS para o biênio 2021 - 2023.
Profa. Giulianna relatou que o edital e o regulamento para o processo eleitoral de sucessão da
coordenação do curso de Administração/LS para o biênio 2021 - 2023 foram apreciados e aprovados na
31ª Reunião Ordinária do Conselho de Coordenação do Curso de Administração - Lagoa do Sino (CCCGAdm/LS) e que agora havia necessidade de apreciação neste Conselho. Os documentos foram, então,
aprovados 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.
Documento assinado eletronicamente por Giulianna Rondineli Carmassi, Presidente do Conselho, em
25/03/2021, às 13:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Ueslei da Conceicao Lopes, Técnico(a) de Laboratório, em
13/04/2021, às 11:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fabio Grigole o, Coordenador(a) de Curso, em
13/04/2021, às 11:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Barros Lovaglio, Coordenador(a) de Curso, em
13/04/2021, às 19:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo das Gracas Pereira, Coordenador(a) de Curso, em
14/04/2021, às 17:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Murilo Aparecido Voltarelli, Coordenador(a) de Curso, em
19/04/2021, às 09:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Anne Alessandra Cardoso Neves, Coordenador(a) de
Curso, em 22/04/2021, às 10:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Carmona Duval, Vice-Diretor(a) de Centro, em
22/04/2021, às 15:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Patricia Corrado dos Santos, Secretário(a), em 22/04/2021,
às 15:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufscar.br/auten cacao,
informando o código veriﬁcador 0361934 e o código CRC B7C1D6DE.
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