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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 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COC-CCN

Data e horário: 24/08/2021 - 9h
Local: Online via Google Meet - Link da videochamada: https://meet.google.com/tkb-odcf-qgj
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
31 (SEI nº 0475333).
1. EXPEDIENTE
1.2. Comunicações da Presidência
a) Baixa patrimonial e contábil dos animais classificados como bens permanentes semoventes
pertencentes ao rebanho de bovinos do Campus Lagoa do Sino - Processo nº 23112.008795/202094: Profa. Giulianna informou que na reunião do ConsUni de 06 de agosto foi homologada a baixa
patrimonial dos bovinos do plantel do campus Lagoa do Sino. E na sexta passada foi encaminhada a
solicitação da baixa patrimonial dos ovinos do plantel para ser apreciada na reunião do dia 27. Como é
de conhecimento deste conselho, esses animais irão à leilão, conforme apresentado no relatório
descritivo dos animais apreciado no CoC/CCN, relatório este elaborado pela comissão composta pelo
zootecnista, Daniel Campos, Profs. Gustavo Fonseca e Danilo. Assim, serão 74 bovinos (fêmeas: vacas e
novihas; machos: touros, garrotes e bezerros) e 70 ovinos (fêmeas e machos: borrego, carneiro, fêmea
matriz, ovelha descarte e reprodutor) que irão à leilão sendo que o recurso originado da venda entrará
na conta única da universidade e retornará com custeio.
b) Consulta ao CCN sobre apoio à proposta de ProDIn para enfrentamento à pandemia - Processo nº
23112.012778/2021-32: No inicio de julho a Reitoria fez uma consulta formal a todas as Diretorias de
Centro quanto à possibilidade de apoio financeiro por meio de recursos dos Centros, referentes ao
ressarcimento, mantidos junto à FAI para que fosse possível a construção de um Projeto de
Desenvolvimento Institucional (ProDIn) para enfrentamento à pandemia da COVID-19 na
UFSCar. Importante ressaltar que recursos não destinados ao ProDIn serão transferidos à conta única da
universidade e não serão disponibilizados para uso dos centros e/ou departamentos em função do
limite de orçamento de recursos próprios. O valor total do recurso do CCN é de R$ 38.998,75 e o
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posicionamento do Centro foi de apoio à proposta, autorizando sua utilização. A partir do retorno
recebido pelos Departamentos/Centros será estruturado um texto inicial para o ProDIn e o mesmo será
encaminhamento ao Comitê Gestor da Pandemia (CGP), para discussão, aprimoramento e
encaminhamento. Diretores de Centro e membros do CGP participarão da finalização da proposta e
todas as dúvidas quanto ao detalhamento poderão ser esclarecidas no âmbito do CGP. A reitoria está
atuando como proponente inicial e facilitadora do processo.
c) Indicação para o Prêmio Fundação Bunge - CCN - Processo nº 23112.012874/2021-81: No inicio de
julho as Diretorias de Centro receberam da ProPq ofício solicitando indicação de professores para o
prêmio Fundação Bunge 2021 para a área de: 1) Impactos das Mudanças Climáticas na Produção de
Alimentos e 2) Prevenção de Doenças Infecciosas. O CCN indicou o Prof. Fernando Campanhã Vicentini.
Houve, então, reunião com os diretores de centro, e foram escolhidos, como indicados da UFSCar para
receber o Prêmio Fundação Bunge, os seguintes docentes: Profa. Dra. Roberta Cornélio Ferreira Nocelli,
lotada no CCA e Prof. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto, lotado no CCBS.
d) Homologação da nova Composição do Conselho do Curso de Graduação em Engenharia de
Alimentos - Processo nº 23112.010154/2021-81: O Conselho do Curso de Graduação em Engenharia de
Alimentos teve sua composição alterada e, como é de praxe, essa nova composição passa como
Informe na reunião de Conselho de Centro. Nova composição: Prof. Dr. Gustavo das Graças Pereira
(Presidente); Prof. Dr. Natan de Jesus Pimentel Filho (Vice-Presidente); Área de Básicas: Kívia Mislaine
Albano Scobosa - Titular / Fernando Campanhã Vicentini - Suplente; Área de Ciências: Edison Tutomu
Kato Junior - Titular / Miriam Mabel Selani - Suplente; Área de Engenharia: Beatriz Camargo Barros de
Silveira Mello - Titular / Murilo Aparecido Voltarelli - Suplente; Área: Humanas: Nilton Cezar Carraro Titular / Leandro de Lima Santos - Suplente; Área de Tecnologia: Naaman Francisco Nogueira Silva Titular / Waldir Cintra de Jesus Junior - Suplente; Técnicos: Caetano Afonso Lanzoni Troiani - Titular /
Sinara Oliveira Dal Farra - Suplente; Discentes: Ingrid Aparecida Félix da Silva - Titular / Isabelle Carolina
Oliveira - Suplente.
e) GT Planejamento da ProGrad: um processo de levantamento das atividades curriculares que estão
com conceito incompleto ou que não foram ofertadas está sendo realizado para que se inicie um
trabalho de traçar prioridades e critérios para essas ofertas. A ideia é pensar em um calendário
suplementar para que as atividades que precisam acontecer de modo presencial (e entendidas como
críticas) seja ofertadas e, para isso, um trabalho entre o GT e as coordenações de curso será iniciado
nas próximas semanas.
f) Acesso ao SEI: os professores visitantes e substitutos acessam o sistema SEI, mas não estão
habilitados para assinar documentos. De acordo com as normativas do Sistema SEI-UFSCar, não é
possível liberar a opção de assinatura de documentos para usuários(as) que não sejam servidores(as),
mesmo que possuam vínculo consistente com a UFSCar.
g) A SESU, Secretaria de Educação Superior realizou aporte à UFSCar, indicada como “Projeto Específico
(geral)”, no valor de R$ 1.446.220,00, para atender a demanda de conclusão da Construção do Edifício
do Ciclo Básico 2 - Campus Lagoa do Sino/UFScar. Esse recurso, portanto, já consta no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) do ano de 2022.
h) Em 14 de abril de 2021, houve a publicação da Portaria nº 213, que disponibiliza 22 novos códigos de
vagas docentes para a UFSCar, que somados aos 4 códigos de vagas já negociados em 2020,
representam 26 novas vagas de docentes a serem alocadas com base nos estudos da Comissão de
Esforço Docente formada por - Pró-Reitora de Gestão de Pessoas – Presidente; - Pró-Reitor de
Graduação; - Pró-Reitor de Pós-Graduação; - Pró-Reitora de Extensão; - Pró-Reitor de Pesquisa; Diretores dos Centros e Profa Maria Silvia na qualidade de membro das comissões anteriores. Está
tramitando, ainda, a troca das vagas de titular livre para adjunto. A troca foi aprovada pelo ConsUni e
encaminhada ao MEC. Com isso, a UFSCar terá, ainda, mais 4 novas vagas, com um TOTAL de 30
vagas. Acordado com a gestão e dentro da comissão de esforço docente que dentre os Códigos novos
da UFSCar: 20 vagas serão destinadas a Lagoa do Sino, entendendo o compromisso com a consolidação
do projeto do campus Lagoa do Sino.
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i) Período letivo começou com todos os nossos lastros ocupados. Entraram em exercício 3 novos
professores substitutos: Profa. Tatiana no lastro do concurso congelado das Ciências Ambientais,
ocupado anteriormente pela Profa. Cássia; Prof. José Carlos no lastro da Profa. Bia Gonzalez, que está
de licença maternidade; Prof. Damian no lastro do Prof. Moysés, que foi redistribuído para a UFV. O
Prof. Damian, em função da desistência tardia de candidatos que o antecederam na lista de aprovados
em processo seletivo, entrou em exercício no dia 18 e, pelo fato da folha de pagamento já ter sido
fechada, ainda não tem acesso aos sistemas da UFSCar. Isso será resolvido até o dia 10/09. As
coordenações de curso em que o docente atua já estão cientes desde o dia que tivemos conhecimento
dessa questão.
j) Profa. Miriam sairá para o pós doutorado, a ser realizado na Espanha, em 01/09. O edital para a
seleção de professor substituto já está em construção.
h) no inicio de agosto a Direção do CCN realizou reunião com a coordenação do projeto da Fazenda e
sua equipe. As expectativas são boas para retribuição do projeto que virá ao Centro – 10% do
faturamento bruto: 15 milhões em 24 meses. Será pautado aqui no CoC/CCN as propostas para
investimento, em infraestrutura, desse recurso.
1.3. Comunicações dos Membros
a) Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi (convidado): Informou sobre o valor do Acordo de Cooperação
Institucional (ACI) de 10% do orçamento bruto do projeto de extensão “Fazenda Escola Lagoa do Sino”
para investimento em infraestrutura no Campus Lagoa do Sino. Informou sobre as etapas, licitação e
execução do projeto do Laboratório Multiusuário, com previsão de início da construção em 2022. Com
relação ao Ciclo básico II, reforçou que o MEC aprovou a liberação de recursos para a conclusão desta
obra em 2022.
b) Daniel Mendes Borges Campos (convidado): Informou que está em construção pela equipe do
Projeto de extensão “Fazenda Escola Lagoa do Sino” o edital para contratação de estagiários.
Serão ofertadas cinco vagas, uma para cada curso de graduação, pelo período de seis meses. O Edital
será enviado às coordenações de curso para contribuições.
c) Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (convidado): Informou que o evento Porteiras Abertas será
realizado de forma virtual este ano. Solicitou a colaboração das coordenações de curso para revisarem
os vídeos "Que curso eu faço". Destacou a importância da participação de todos, pois, ao ser realizado
de modo remoto. o evento terá visibilidade nacional.
d) Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho: Informou que houve apenas um inscrito para a eleição de
representantes discentes de graduação junto ao CoC-CCN, e solicitou a divulgação da data da votação
que acontecerá em 26/08/2021 das 10h às 21h, pelo Helios Voting.
2. APRECIAÇÃO DE ATAS
2.1. Ata da 42a Ordinária realizada em 08/06/2021
2.2. Ata da 64a Extraordinária realizada em 24/06/2021
2.3. Ata da 65a Extraordinária realizada em 27/07/2021
Aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.
3. ODEM DO DIA
Com a anuência dos conselheiros foram inseridos em pauta os seguintes pontos: 3.16. Utilização dos
recursos gerados pelo projeto de extensão “Fazenda Escola Lagoa do Sino” e 3.17. Homologação
da Comissão Eleitoral para conduzir a eleição da nova coordenação do curso de Graduação em
Engenharia Ambiental.
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3.1. Homologação das aprovações autorizadas ad referedum pela presidência abaixo relacionadas:
a) Atividades/Programas/Relatórios de Extensão tramitados durante os meses de junho, julho e agosto
de 2021.
b) Edital para escolha de representantes técnico-administrativos para compor o CoC-CCN no biênio
2021-2023.
Aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.
3.2. Homologação da avaliação em Estágio Probatório e estabilidade do servidor Prof. Dr. Paulo Renato
Pakes (terceira avaliação) - Processo nº 23112.011172/2020-07.
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.3. Homologação da avaliação em Estágio Probatório e estabilidade da servidora Profa. Dra. Kivia
Mislaine Albano Scobosa (avaliação final) - Processo nº 23112.004257/2018-14.
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.4. Apreciação da sugestão de nomes para compor a Comissão Especial de Avaliação referente à
promoção para a Classe E do Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior – Processo SEI n°
23112.015682/2021-26.
Foi colocada em apreciação a sugestão de nomes de docentes para integrarem a Comissão Especial de
Avaliação, na qualidade de membros titulares e suplentes, referente à promoção para a Classe E
do Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior: Membros Titulares: Profa. Dra. Marta Regina Verruma
Bernardi (UFSCar), Prof. Dr. Joênes Mucci Peluzio (UFT), Prof. Dr. Gilson Fernandes da Silva (UFES), Prof.
Dr. Chukichi Kurozawa (UNESP), Prof. Dr. Luiz Cláudio Costa (UFV); Membros Suplentes: Profa.
Dra. Sandra Regina Ceccato Antonini (UFSCar), Prof. Dr. Carlos Eduardo Angeli Furlani (UNESP), Prof. Dr.
Afonso Lopes (UNESP), Profa. Dra. Louise Larissa May De Mio (UFPR), Prof. Dr. Amauri Bogo (UDESC).A
sugestão de nomes foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.5. Apreciação da solicitação de alterações de prazos realizadas durante a execução da atividade de
extensão "Mapeamento das oportunidades e lacunas para ações direcionadas ao manejo sustentável
dos frutos do Palmito Juçara - Euterpe edulis" (Proc. Proex n° 23112.007680/2021-63), coordenado
pelo Prof. Dr. Fabio Grigoletto.
Em função de atrasos na assinatura do contrato pela empresa financiadora, houve a necessidade de se
revisar as datas para a execução da referida atividade: data inicial de 01/07/2021 para 02/08/2021 e
data final de 31/12/2021 para 31/01/2022. De acordo com o Art. 19 da Resolução CoEx n° 03/2016, o
Conselho Departamental deve analisar as alterações realizadas durante a execução da atividade de
extensão.
Alteração dos prazos aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.6. Indicação de dois membros (titular e suplente), para compor a Comissão Mista ProGrad/ProEx
referente à Minuta de Resolução sobre Ações de Extensão nos Cursos de Graduação - Processo
nº 23112.016567/2020-98.
Profa. Giulianna informou que recebeu um ofício da ProGrad solicitando a indicação de membros
para a Comissão Mista ProGrad/ProEx referente à Minuta de Resolução sobre Ações de Extensão nos
Cursos de Graduação, e sugeriu que o coordenador da Coordenação de Estágio, Pesquisa e
Extensão (CEPEx) e da Coordenação Acadêmica (CA), façam parte da referida comissão. Colocada em
apreciação a sugestão foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros, conforme segue: Prof. Dr.
Flávio Gabriel Bianchini - titular e Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David - suplente.
3.7. Apreciação da Ficha de caracterização da Atividade Curricular Redação acadêmica no Curso de
graduação em Engenharia de Alimentos da UFSCar - Processo nº 23112.009560/2021-09.
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
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3.8. Apreciação da Ficha de Caracterização de criação da Atividade Curricular "Planejamento
Operacional e Financeiro" (POF)
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.9. Apreciação da Ficha de Caracterização de criação da Atividade Curricular "Pensamento
Administrativo no Brasil" (PAB) - Processo nº 23112.013473/2021-48.
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.10. Apreciação da Ficha de Caracterização de alteração da Atividade Curricular "Tópicos Especiais em
Tecnologia de Óleos e Gorduras" (Código 1001944)
Aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
3.11. Apreciação da Ficha de Caracterização de alteração da Atividade Curricular "Legislação de
Alimentos" (Código 1001939)
3.12. Apreciação do Plano de Aplicação, ano 2021, da parcela da Reserva Técnica (base 2019) para
custos de infraestrutura institucional.
Profa. Giulianna explicou que o valor disponível da RTI/FAPESP para o CCN é de R$ 26.817,46,
correspondendo à reserva de um único projeto apoiado diretamente pela FAPESP. O beneficiário do
referido projeto é o Prof. Alexandre Camargo Martensen, título "Governança da Transição Florestal na
Mata Atlântica: Aumentando nosso conhecimento sobre a recuperação florestal e os serviços
ecossistêmicos" (Processo: 2018/20501-8) com vigência de 01 de maio de 2019 - 30 de abril de 2023.
O plano a ser apreciado prevê a adequação do Laboratório do NEEDS – Núcleo de Estudos em Ecologia
Espacial e Desenvolvimento Sustentável (Casa 020) através de: 1 - Instalação de linha de fornecimento
de energia elétrica dedicada e estabilizada para alimentação de computadores de pesquisa (3 unidades
de computadores de processamento de dados de alto desempenho); e 2 - Instalação de sistema de
refrigeração de precisão para Data Centers do tipo CRAC – Computer Room Air Conditioning de 5 TR
(Toneladas de refrigeração) na sala de computadores.
Colocado em apreciação, o plano foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.13. Apreciação das atribuições referentes às atividades curriculares ofertadas no período letivo de
2021.
Profa. Giulianna enviou aos docentes uma planilha com todas as atividades curriculares ofertadas pelo
CCN, com as respectivas atribuições aos docentes. As únicas inconsistências relatadas em relação à
carga horária apresentada foram da Profa. Giulianna e da Profa. Débora, onde 30h atribuídas à Profa.
Débora são de responsabilidade da Profa. Giulianna, especificamente nos eixos EMA2 (Ciências
Biológicas) e ERN4 (Engenharia Ambiental). Os ajustes já foram realizados pela Coordenação Acadêmica
na planilha. Profa. Giulianna informou que recebeu ontem um e-mail do Prof. Gustavo Fonseca
solicitando um ajuste nos conteúdos dele e do Prof. Luiz Manoel. Como as demais trocas de conteúdos
foram formalizadas via SEI, e apreciaríamos hoje as atribuições, esta solicitação foi trazida para este
conselho. As trocas solicitadas são: no eixo AD1 (Engenharia Ambiental), no conteúdo Desenvolvimento
Agroindustrial e Sustentável, Prof. Gustavo assumirá as 30 horas que eram de responsabilidade do Prof.
Luiz Manoel e o Prof. Luiz Manoel assumirá o conteúdo História das agriculturas no eixo DR1
(Engenharia Agronômica) que estava sob responsabilidade do Prof. Gustavo. A justificativa para a
referida troca se faz em função de um melhor trabalho na modalidade ENPE. Colocada em
apreciação atribuições referentes às atividades curriculares ofertadas no período letivo de 2021,
considerando os ajustes apresentados, os conselheiros aprovaram por unanimidade.
3.14. Discussão sobre o edital de monitoria 2021.
Prof. José Augusto (Coordenador Acadêmico) informou que cinco vagas do Edital de Monitoria 2021
não foram preenchidas: MC1 - Física; CE2 - Termodinâmica e Física, Eletromagnetismo; DB3 - Fisiologia
Vegetal; RTE2 - Fenômeno de Transportes; FE2 - Matemática Aplicada à Administração 2, sendo uma de
cada um dos cursos de graduação. Discutiu-se as seguintes possibilidades para o preenchimento destas
vagas: abertura de um novo edital ou o remanejamento das vagas, com o aproveitamento dos
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monitores já selecionados. Após sugestões e esclarecimentos, foi deliberado que a Coordenação
Acadêmica faça o remanejamento das vagas, com o aproveitamento dos monitores
selecionados, conversando com os docentes dos eixos em questão para que as vagas sejam
preenchidas.
3.15. Discussão sobre a utilização dos laboratórios didáticos para atividades de pesquisa e extensão
durante o período de restrição da circulação no campus em função da pandemia de Covid-19.
Profa. Giulianna colocou em discussão a questão da possibilidade de utilização dos laboratórios
didáticos para atividades de pesquisa e extensão durante o período de restrição da circulação no
campus em função da pandemia de Covid-19, tendo em vista a possibilidade de submissões de planos
de contingência ao NEVS - Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde que possibilitem a utilização destes
espaços para tais atividades. Como os laboratórios não tem responsáveis, foi proposto que cada um
destes tenha 1 docente responsável (que fará a submissão do plano de contingência na página
“Vencendo a Covid-19” https://www.vencendoacovid19.ufscar.br/nevs e será responsável para que o
mesmo seja executado) e, como o CCN não tem 1 técnico para cada laboratório, a proposta foi que, 2
técnicos se responsabilizem por 3 laboratórios, contribuindo com a construção do plano e sua
implementação. Profa. Giulianna destacou que já se reuniu com os técnicos de laboratório, apresentou
a proposta do compartilhamento dos laboratórios e que esta foi aceita por todos. O critério utilizado
para essa organização foi a proximidade dos espaços, com exceção dos laboratórios de informática, o
que gerou a seguinte organização: Laboratórios de QUÍMICA, FISIOLOGIA/BIOQUÍMICA e PROCESSOS
AMBIENTAIS: Sinara e Leonardo; Laboratórios de BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e SOLOS: Ueslei e Thales;
Laboratórios de FISICA, ENGENHARIA e ALIMENTOS: Caetano e Thiago; Laboratórios de INFORMÁTICA
I, INFORMÁTICA II e Laboratório CPGEO: Luis Fernando e Gustavo. Em função da formação/área de
atuação dos docentes, sugestões de nomes foram apresentadas pelos conselheiros para cada um dos
laboratórios: Laboratório de BIOLOGIA: Profa. Alexandra e Prof. José Augusto; Laboratório de
MICROBIOLOGIA: Prof. Natan e Profa. Roberta; Laboratório de FISIOLOGIA/BIOQUÍMICA: Prof. Daniel
Baron e Prof. Fernando Periotto; Laboratório de QUÍMICA: Profa. Andreia, Prof. Fernando Vicentini e
Profa. Monica; Laboratório de SOLOS: Profa. Laíze, Profa. Claudia e Prof. Jonathan; Laboratório de
ENGENHARIA: Profa. Beatriz Mello e Prof. Angelo; Laboratório de ALIMENTOS: Prof.
Naaman; Laboratório de PROCESSOS AMBIENTAIS: Profa. Anne e Profa. Anaí; Laboratório de FISICA:
Prof. Ubaldo e Prof. André Varella; Laboratório de INFORMÁTICA I e II, Laboratório CePE-Geo: Prof.
Alexandre, Prof. Iuri, Prof. Paulo Guilherme, Prof. André Toledo. Profa. Giulianna fará uma consulta a
todos os docentes indicados, para que as definições aconteçam. Definidos os professores e técnicos
responsáveis pelos laboratórios, um trabalho de discussão deve ser realizado de modo que os planos
de contingência possam ser elaborados. Nesse processo será importante considerar não só as
particularidades de cada laboratório e as pessoas que o utilizarão, mas também a circulação de todas
as pessoas que poderão realizar suas atividades em outros laboratórios para organizar o agendamento
e aspectos como a limpeza e o uso dos sanitários.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
3.16. Utilização de parte dos recursos gerados pelo projeto de extensão “Fazenda Escola Lagoa do
Sino”.
Profa. Giulianna destacou que parte dos recursos gerados pelo projeto de extensão “Fazenda Escola
Lagoa do Sino” pode ser utilizada para o apoio de atividades acadêmicas, desde que definida pelo
Conselho de Centro. Lembrou que no projeto anterior o valor de R$ 25.000,00 foi distribuído, de forma
igualitária, entre cada um dos cursos de graduação. Perguntou aos conselheiros se concordavam em
manter essa mesma condução visto que demandas dessa natureza já chegaram ao Centro. Profa.
Giulianna ficou de confirmar, com a coordenação do projeto da fazenda: o valor exato destinado a cada
curso, o prazo para utilização do recurso e a forma de tramitação das solicitações. Prof. Heber sugeriu
que o investimento dos recursos da fazenda seja realizado com a participação da comunidade, em algo
coletivo para o CCN. Profa. Giulianna esclareceu que esse processo de construção coletiva acontecerá
sim com os recursos que chegarão ao centro para serem investidos em infraestrutura e que o recurso
discutido hoje trata, apenas, de apoio as atividades acadêmicas do CCN. Colocada em apreciação a
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proposta de que cada curso receberá um valor em torno de R$ 5.000,00 foi aprovada por unanimidade
pelos conselheiros.
3.17. Homologação da Comissão Eleitoral para conduzir a eleição da nova coordenação do curso de
Graduação em Engenharia Ambiental.
Profa. Giulianna explicou que recebeu a Certidão de Ata do Conselho do Curso de Graduação em
Engenharia Ambiental (CCCGEAm-LS) relativa à comissão eleitoral que irá nortear a eleição da nova
coordenação do curso para o próximo biênio, constituída pelos seguintes membros: Presidente - Profa.
Dra. Cláudia Marisse dos Santos Rotta; Representantes docentes - Profa. Dra. Andreia Pereira Matos,
Prof. Dr. André Marcondes Andrade Toledo, Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicentini e Profa. Dra. Júlia
Silva Silveira Borges; Representante Técnico-Administrativo - Carolina Silva Loureiro Camargo; e,
Representante Discente - Amanda Macambira da Silva.
Colocada em apreciação, a Comissão eleitoral foi aprovada 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.
Documento assinado eletronicamente por Giulianna Rondineli Carmassi, Presidente do Conselho,
em 10/09/2021, às 14:46, 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 15/09/2021, às 09:09, 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 09:18, 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
15/09/2021, às 16:32, 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 17/09/2021, às 14:32, 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 17/09/2021, às 14:58, 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 20/09/2021, às 15:08, 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 20/09/2021, às 23:35, 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 0478833 e o código CRC E1272861.
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