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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 - http://www.ufscar.br

ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COC-CCN

Data e horário: 24/06/2021 - 9h00
Local: On-line através do Google Meet: meet.google.com/rnv-nxsq-mud
Presidência: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Secretária: Patrícia Corrado dos Santos
Membros presentes: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente do CoC-CCN); Prof. Dr.
Henrique Carmona Duval (Vice-Presidente do CoC-CCN); Profa. Dra. Anne Alessandra Cardoso Neves
(Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental); Prof. Dr. Heber Lombardi de
Carvalho (Coordenador do Curso de Graduação em Administração); Prof. Dr. Gustavo das Graças Pereira
(Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos); Prof. Dr. Murilo Aparecido
Voltarelli (Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica); Profa. Dra. Roberta Barros
Lovaglio (Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Biológicas). Conforme lista de presença nº
29 (SEI nº 0427234).
1. EXPEDIENTE
1.1. Comunicações da Presidência
a) Planos de Ensino: o prazo final para submissão dos Planos de Ensino no SIGA encerra-se em
07/07/2021. b) SEI: na unidade DCN do SEI estão cadastrados todos os docentes e TAs lotados no CCN,
como há muitos processos abertos, fica difícil acompanhar os processos recebidos e gerados. Solicito
aos coordenadores que informem aos docentes nas reuniões dos Conselhos de Curso, sobre a
importância do acompanhamento dos processos no SEI, bem como concluí-los após o término da
tramitação. É possível salvar os números dos processos em uma planilha, bem como colocá-los em
blocos internos dentro do próprio sistema para acompanhamento dos mesmos. c) Reunião da ProPq:
para divulgação do Edital CEPID 2021 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP). Prazo de submissão inicia-se em agosto de 2021 e contará com seis ciclos até 2026. A
intenção da ProPq e do Instituto de Estudos Avançados é mapear os pesquisadores/linhas de pesquisa
da UFSCar e incentivar a construção de propostas entre os diferentes Campi. Trata-se de uma
oportunidade para inserir os docentes do CCN em projetos maiores.
1.2. Comunicações dos Membros
a) Prof. Heber informou que já fez parte do CEPID como pesquisador associado por quatro anos, que há
muitos pesquisadores renomados e o aporte financeiro é bem vantajoso.
2. ODEM DO DIA
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2.1. Plano de retomada das atividades presenciais da UFSCar.
Profa. Giulianna explicou que o Plano de retomada das atividades presenciais da UFSCar foi construído
coletivamente, pelo Comitê Gestor da Pandemia (CGP) e pelo Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde
(NEVS). O plano foi enviado via SEI à Unidade DCN (conforme Processo nº 23112.011857/2021-26) para
apreciação, observações e sugestões, porém não foi recebida nenhuma contribuição. As contribuições
do Centro deverão ser apresentadas ao CGP e o Plano apreciado pelo Conselho Universitário (ConsUni).
Profa. Giulianna passou a palavra ao Prof. Henrique, que tem atuado junto ao CPG, para fazer uma
apresentação mais detalhada do Plano. Prof. Henrique destacou que o retorno das atividades
presenciais deverá seguir os indicadores epidemiológicos contingenciais da pandemia e, que este
momento, exige restrição do número de pessoas em circulação e adoção de medidas de
distanciamento físico. Lembrou que no momento estamos na Fase Zero, e que o CGP/NEVS inseriu os
municípios do entorno do Campus Lagoa do Sino (Angatuba, Buri e Campina do Monte Alegre) no
acompanhamento da curva epidêmica. Apresentou alguns exemplos do que deverá ser permitido nas
Fases 1, 2 e 3, de acordo com o Plano de retomada das atividades presenciais da UFSCar e destacou
que em todas as fases será necessária a manutenção das medidas de distanciamento físico, uso de
máscaras e higienização do ambiente e pessoal até a eliminação da pandemia, considerando evidências
científicas atualizadas a respeito da segurança sobre o convívio com a Covid-19. A mudança de uma
fase para outra deverá ocorrer a partir do 21º dia de queda sustentada da curva epidêmica do número
de novos casos diários da Covid-19. Enfatizou também a questão da consideração do Risco Individual
das pessoas (RI) quanto ao retorno. Após a apresentação, a palavra foi passada aos membros para
esclarecimentos. Prof. Heber elogiou o plano, e perguntou como será feita a divulgação oficial de cada
fase para a comunidade. Prof. Henrique informou que as informações serão periodicamente divulgadas
no site www.vencendoacovid19.ufscar.br. Na sequência Prof. Gustavo perguntou como será o
planejamento das aulas práticas de acordo com o plano de contingências e sobre a gravação das
atividades práticas com o apoio dos técnicos de laboratório, reiterando que isto dever ser prioridade.
Profa. Giulianna e Prof. Henrique explicaram que as aulas práticas gravadas são prioridade, para tentar
reduzir o represamento das atividades curriculares que têm esse tipo de demanda e que deverá ser
feito um escalonamento, na Fase 1, de quais atividades dessas atividades poderão ser realizadas. Por
enquanto, na Fase Zero apenas as atividades remotas/ENPE estão autorizadas. Profa Anne perguntou
se apenas na Fase 1 será autorizada a gravação das atividades práticas com os docentes e técnicos e a
Profa. Giulianna disse que tudo depende do plano de contingência da unidade. Após esclarecimentos e
sugestões, os membros do CoC-CCN deliberaram encaminhar ao CGP a possibilidade de na Fase zero as
aulas práticas serem gravadas com no máximo três pessoas após a vacinação dos servidores envolvidos.
2.2. Indicação(ões) para o “Falling Walls Conference 2021”.
Profa. Giulianna explicou que a demanda para indicação(ões) para o “Falling Walls Conference 2021”
partiu da Pró-Reitoria de Pesquisa e que o Prof. Ernesto vê esta ação como uma forma de
reconhecimento dos pesquisadores dentro da própria Instituição. A Direção do CCN enviou um e-mail
aos servidores do Centro, mas não obteve retorno. Passou a palavra aos membros para sugestões e
após esclarecimentos foram indicados os seguintes docentes: Prof. Dr. Naaman Francisco Nogueira
Silva, Prof. Dr. Natan de Jesus Pimentel Filho, Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicentini, Prof. Dr. Fernando
Periotto, Profa. Dra. Alexandra Sanches, Prof. Dr. Alexandre Camargo Martensen, Prof. Dr. Paulo
Guilherme Molin, Prof. Dr. Henrique Carmona Duval. A Direção do CCN analisará o perfil dos indicados,
verificará se é compatível com os requisitos do “Falling Walls Conference 2021”, consultará os indicados
para que possam enviar informações e fará as indicações.
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.
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Documento assinado eletronicamente por Giulianna Rondineli Carmassi, Presidente do Conselho,
em 30/06/2021, às 11:20, 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 27/08/2021, às 11:35, 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 30/08/2021, às 12:15, 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 Murilo Aparecido Voltarelli, Coordenador(a) de Curso,
em 30/08/2021, 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 Gustavo das Gracas Pereira, Coordenador(a) de Curso,
em 30/08/2021, às 14:34, 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 Roberta Barros Lovaglio, Coordenador(a) de Curso, em
30/08/2021, às 14:45, 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 Heber Lombardi de Carvalho, Coordenador(a) de
Curso, em 13/09/2021, às 17:00, 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 Claudia Regina Gomez Salles, Assistente em
Administração, em 14/09/2021, às 12:01, 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 Patricia Corrado dos Santos, Secretário(a), em
15/09/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao,
informando o código verificador 0427683 e o código CRC 48532979.
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