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ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COC-CCN

 

Data e horário: 11/08/2022 às 9h00

Local: On-line pelo Google Meet: :  h�ps://meet.google.com/xrj-cdsq-bio

Presidência: Prof. Dr. Henrique Carmona Duval

Secretária: Patrícia Corrado dos Santos

Membros presentes: Prof. Dr. Henrique Carmona Duval (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. Natan de
Jesus Pimentel Filho (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 52 (SEI nº  0784204).

 

 

1. EXPEDIENTE

1.1. Comunicações da Presidência

Prof. Henrique fez três informes: 1) Edi�cio Mul�usuário teve sua obra iniciada em 27 de julho de 2022,
tendo como prazo contratual 243 dias para sua finalização. 2) Comissão do CoGePe (formada pelos
diretores de Centro e representantes das categorias docentes) terá reunião em 19/08 para discu�r os
critérios para a realização do bloco de concursos (15 vagas) para professor efe�vo que acontecerá neste
segundo semestre. 3) Comitê de crise: Em valorização à Universidade Pública, foi disponibilizado no
Youtube um vídeo explica�vo sobre os cortes no orçamento da Universidade. Solicitou ampla divulgação
nas aulas, para ciência de toda a comunidade  sobre o orçamento. 

1.2. Comunicações dos Membros

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David, Coordenador Acadêmico (convidado) fez três informes:
1) O prazo para alteração ou criação de ficha de caracterização de a�vidade curricular opta�va para o
segundo semestre de 2022 é até 19/08/2022. 2) Laboratório de Informá�ca: Professora Anaí perguntou a
ele se o laboratório de informá�ca poderia permanecer aberto para os alunos u�lizarem em períodos em
que não há aulas, e ele informou-a que o CoC-CCN deliberou que devido a problemas de mau uso,
o laboratório é para uso exclusivo de a�vidades didá�cas. Informou que está em construção um outro
espaço com computadores para para uso dos discentes no Ciclo Básico II, e propôs que o Laboratório
permaneça aberto apenas para aulas. Prof. Heber concordou com o posicionamento, e sugeriu que no
final do período le�vo, esse assunto volte a ser conversado para sabermos se as demandas foram
atendidas, e caso seja preciso, que possamos rever essa decisão. 3) Re�rada de perneiras: Em breve a



Coordenação Acadêmica enviará um e-mail para os docentes com as orientações para re�rada de
perneiras, e que provavelmente o agendamento será feito pelo SAGUI. 

 

2. APRECIAÇÃO DE ATAS

2.1. Ata da 52ª Reunião Ordinária do CoC-CCN, realizada em 04/07/2022. ( 0780815)  - Processo
nº 23112.022705/2022-30.

Aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 

3. ORDEM DO DIA

Com a anuência dos conselheiros, foi incluído em pauta o item 3.5: Análise da solicitação de
afastamento do prof. Dr. Naaman Francisco Nogueira Silva, para realização de pós doutorado no exterior,
com início previsto em 09 de janeiro de 2023 e término em 08 de janeiro de 2024. Processo
nº  23112.005561/2022-57.

3.1. Homologação das aprovações autorizadas ad referendum do CoC-CCN:

3.1.1. Autorização para alteração em Projeto de Extensão "Análises Espaciais e de Conec�vidade para os
Ecossistemas Terrestres e Aquá�cos das áreas de influência dos “Dam Breaks” dos complexos
Queiroz/Cuiabá e CDSI/CDSII" -23112.019274/2021-43, coordenado pelo Prof. Dr. Alexandre Camargo
Martensen. Prorrogação até 01/08/2023. (O�cio nº 132/2022/CCN  (0780817)  - Processo
nº 23112.026935/2022-78).

Professor Henrique explicou que o Prof. Dr. Alexandre Camargo Martensen solicitou a prorrogação do
projeto de extensão "Análises Espaciais e de Conec�vidade para os Ecossistemas Terrestres e Aquá�cos
das áreas de influência dos “Dam Breaks” dos complexos Queiroz/Cuiabá e CDSI/CDSII" -
23112.019274/2021-43,  até 01/08/2023. De acordo com a Resolução CoEx nº 03/2016, todos os pedidos
de alterações realizados durante a execução da a�vidade de extensão devem contar com a ciência e a
anuência da Chefia e do Conselho Departamental. Colocada em apreciação, a aprovação ad
referendum da presidência, quanto à solicitação de prorrogação de prazo para execução do projeto de
extensão, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 

3.1.2. Pareceres das a�vidades/programas/relatórios tramitados durante o mês de julho.

Professor Henrique relatou os pareceres tramitados no ProExWeb durante o mês de julho de
2022:  Propostas de A�vidades/Programas e Relatórios de Extensão: 1) A�vidade: GEPES Talks: “Desafios
da graduação e da atuação profissional” Coordenador: Laíze Aparecida Ferreira Vilela;  2) A�vidade:
Centro de Modelagem Esta�s�ca em Ciências Ambientais (Ce-MECA) e �me de Data Science da Lagoa do
Sino Coordenador: Iuri Emmanuel de Paula Ferreira; 3) A�vidade: Bateria Comando Federal Coordenador:
Andreia Pereira Matos; PROGRAMAS 1) Programa: Alumni - Lagoa do Sino Coordenador: Edison Tutomu
Kato Junior; RELATÓRIOS 1) A�vidade: Auxílio ao produtor rural familiar por meio de bole�ns técnicos
agrícolas - 23112.001380/2019-56 Coordenador: Daniel Silveira Pinto Nassif; 2) A�vidade: Música na
Lagoa - 23112.001593/2021-01 Coordenador: Ubaldo Mar�ns das Neves; 3) A�vidade: Educação
Ambiental na Cidade - 23112.001603/2021-08 Coordenador: Ubaldo Mar�ns das Neves; 4) A�vidade: VIII
Concurso de Fotografias da UFSCar – Campus Lagoa do Sino. - 23112.001592/2021-58 Coordenador:
Anne Alessandra Cardoso Neves; 5) A�vidade: Gestão e Gerenciamento da Coleta Sele�va de Papel na
Comunidade Acadêmica UFSCar Lagoa do Sino - 23112.001600/2021-66 Coordenador: Anne Alessandra
Cardoso Neves; 6) A�vidade: II Workshop Acadêmico da B-LS - 23112.002935/2022-82 Coordenador:
Isadora Victorino Evangelista; 7) A�vidade: A vida das abelhas em manual - 23112.015759/2021-68
Coordenador: Ilka de Oliveira Mota. Colocadas em apreciação, as aprovações ad referendum da
presidência foram homologadas por unanimidade pelos conselheiros.

3.2. U�lização do recurso do Projeto Fazenda Escola Lagoa do Sino des�nado ao CCN para o período
le�vo de 2022 - retorno das coordenações de curso sobre as propostas das viagens e visitas técnicas.

Prof. Henrique passou a palavra aos conselheiros para elucidar como ficou a divisão dos recursos com as
viagens didá�cas e o projeto de desenvolvimento acadêmico de cada curso. Prof. Natan explicou que
algumas indústrias estão reavaliando a abertura para visitas técnicas, e solicitou a prorrogação do prazo



para o devido planejamento das demais viagens. Informou que o curso de Engenharia de Alimentos
planejou três viagens, totalizando R$5.200,00.  Prof. Henrique consultará a equipe da Fazenda Lagoa do
Sino, e sugeriu que os novos lotes de viagens sejam programados  para os meses de janeiro a abril de
2023, dentro do valor inicial disponibilizado para os cursos, e com relação ao prazo, propôs a mesma data
de entrega do projeto acadêmico. Prof. Heber  explicou que o curso de Administração planejou seis
viagens didá�cas, totalizando R$ 16.150,00, porém, há a possibilidade de redução dos valores após o
orçamento final. Profa. Roberta apresentou as quatro viagens propostas pelos docentes do curso de
Ciências Biológicas, totalizando R$ 16.700,00, e caso seja necessário, farão a realocação do valor do
projeto de desenvolvimento acadêmico. Profa. Anne apresentou cinco propostas de viagens didá�cas,
totalizando R$ 12.500,00, aproximadamente, e destacou que pretendem apresentar novas propostas até
o prazo estabelecido. Prof. Murilo apresentou onze propostas de viagens didá�cas, totalizando R$
14.800,00, e também destacou a realocação do saldo para o projeto de desenvolvimento acadêmico.
Após as apresentações das vinte e nove viagens, Prof. Henrique esclareceu que os saldos das viagens e
visitas técnicas poderão ser realocados para o projeto de desenvolvimento acadêmico, e caso os valores
das viagens sejam superiores a R$ 15.000,00, também será possível realocar o saldo do  projeto de
desenvolvimento acadêmico para as viagens.  

3.3. Ins�tuição de Comissão Eleitoral para escolha de representantes discentes de graduação para
integrar o CoC-CCN.

Professor Henrique informou o término do mandato em 14/09/2022, do discente Luís Rodrigo Vieira dos
Santos, representante �tular do CoC-CCN, e que haverá a necessidade de ins�tuir uma comissão eleitoral
para a escolha de novos representantes. Diante do exposto, manifestaram interesse na composição da
comissão: Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho - presidente; Prof. Dr. Henrique Carmona Duval; Profa.
Dra. Roberta Barros Lovaglio e Luís Rodrigo Vieira dos Santos. Colocada em apreciação, a composição da
comissão eleitoral,  foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 

3.4. Homologação da Avaliação Especial de Desempenho do Prof. Dr. Paulo Renato Pakes. Processo
nº 23112.011172/2020-07.

Professor Henrique informou que o Prof. Dr. Paulo Renato Pakes, foi aprovado com ó�mo desempenho
pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório do CCN. Colocada em
apreciação, a avaliação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

3.5. Análise da solicitação de afastamento do prof. Dr. Naaman Francisco Nogueira Silva, para realização
de pós doutorado no exterior, com início previsto em 09 de janeiro de 2023 e término em 08 de janeiro
de 2024. Processo nº  23112.005561/2022-57.

Professor Henrique informou que o Prof. Naaman havia solicitado afastamento para realização de pós
doutorado na Techinical University of Denmark (DTU) - Copenhage, Dinamarca, de 15/08/2022 a
14/08/2023 e solicitou alteração para o período de 09/01/2023 a 08/01/2024. O projeto será
desenvolvido, sob a supervisão do Prof. Dr. Mohammad Amin Mohammadifar, e terá como �tulo
"Propriedades �sico-químicas e funcionais de proteínas extraídas de Pereskia aculeata". Colocada em
apreciação, a solicitação de afastamento do Prof. Dr. Naaman Francisco Nogueira Silva, para realização de
pós doutorado no exterior, 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 Henrique Carmona Duval, Vice-Diretor(a) de Centro, em
26/09/2022, às 08:52, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Curso, em 27/09/2022, às 15:04, 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 Natan de Jesus Pimentel Filho, Coordenador(a) de Curso,
em 27/09/2022, às 22:01, 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 Roberta Barros Lovaglio, Coordenador(a) de Curso, em
28/09/2022, às 14:38, 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 29/09/2022, às 10:48, 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 10/10/2022, 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 Patricia Corrado dos Santos, Secretário(a), em
10/10/2022, às 15:20, 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 0784261 e o código CRC A8B260C9.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.029000/2022-43 SEI nº 0784261 

Modelo de Documento:  Conselho: Ata de Reunião, versão de 02/Agosto/2019  
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