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UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 
CCET - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia 

Rod. Washington Luis, km 235 – Cx. Postal 676 – CEP 13.565-905.  
Tel.: (16) 3351-8201 / 3351-8202 / FAX: 3351-8286 

E-mail: ccetdir@ufscar.br/ ccetsec@ufscar.br  

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 1 

EXATAS E DE TECNOLOGIA (CoC-CCET) 2 

Data e Local: 20 de junho de 2018 - 14h00 – Auditório CCET 3 

Presidência: Profa. Dra. Sheyla Mara Baptista Serra (Diretora do CCET) 4 

1. EXPEDIENTE 5 

1.1 Comunicações do Presidente 6 

A Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e passou aos informes.  7 

1.1.1 – Justificativa de ausências: Prof. Dr. Antonio Carlos Luperni Horta, Coordenador do 8 

Curso de Engenharia Ambiental – Educação à Distância (CCEAmb-D); Prof. Dr. Luiz 9 

Antonio Pessan e Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa, Chefe e Vice-Chefe do Departamento 10 

de Engenharia de Materiais (DEMa); Prof. Dr. Waldeck Schützer e Prof. Dr. Daniel 11 

Vendruscolo, Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Matemática (DM); Prof. Dr. Daniel 12 

Rodrigo Leiva, Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais (CCEMa); Lucas Massaro 13 

Sousa, representante Discente da Pós-Graduação; e Andressa Katagay Miyazono, 14 

representante Discente da Graduação. 15 

1.1.2 – Atendimento da Diretoria e da Secretaria do CCET durante o mês de Julho/2018: a 16 

Profa. Sheyla informou que em função das férias dos servidores docentes, técnico-17 

administrativos e estagiários da Diretoria e da Secretaria do Centro de Ciências Exatas e de 18 

Tecnologia (CCET) a partir da segunda semana do mês de julho/2018, o atendimento e 19 

tramitação de documentos, serão limitados às situações de emergência. Assim, solicitou o 20 

planejamento e compreensão de todos os departamentos e coordenações vinculados ao CCET. 21 

1.1.3 – Edital nº 23/2018 CAPES-CNE-Comissão Fullbright - Engenharias: Informou que a 22 

CAPEs lançou edital para proposta institucional de modernização dos cursos de Engenharia 23 

disponível em http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/pmg-eua. 24 

Informou que já foi realizada no dia 19 de junho de 2018 uma reunião no âmbito das 25 

coordenações dos cursos de graduação em Engenharia do CCET, onde foram definidas 26 

algumas etapas e compromissos para os potenciais interessados na participação. Informou aos 27 

Coordenadores que não puderam participar da reunião que a Diretoria do CCET está a 28 

disposição para esclarecimentos. A Profa. Sheyla convidou também os Chefes de 29 

Departamentos do CCET para uma reunião no dia 27/06/2018, uma vez que o edital prevê 30 

além de recursos para bolsas e missões de trabalho, prevê também recursos para 31 
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infraestrutura. Em seguida, apresentou o cronograma das atividades e convidou todos os 32 

interessados a participarem. 33 

1.1.4 – Doação de equipamentos do CCDM: Informou que o Prof. Dr. Claudemiro Bolfarini, 34 

está fazendo doação dos seguintes equipamentos: três destiladores automáticos Herzog; um 35 

destilador automático Optidst; e dois destiladores manuais Elcar,  que pertencem ao Centro de 36 

Caracterização e Desenvolvimento de Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais 37 

(CCDM/DEMa). Explicou que tal doação foi possível devido à descontinuidade do 38 

Laboratório de Combustíveis. Informou que há certa urgência nessa doação, pois o CCDM 39 

está precisando liberar espaço para efetuar o armazenamento de novas amostras. Em seguida, 40 

mostrou as fotos dos equipamentos em doação. 41 

1.1.5 – Cronograma de trabalho da comissão-EaD-Engenharia Ambiental: A Profa. Sheyla 42 

informou que a comissão que está conduzindo os trabalhos para discussão de viabilidade de 43 

abertura de novo vestibular para o Curso de Engenharia Ambiental a Distância, encaminhou o 44 

cronograma de trabalho da comissão, conforme solicitado na 1ª Sessão da 59ª Reunião Ordinária do 45 

CoC-CCET, e compartilhou o documento com os conselheiros. 46 

1.1.6 – Solicitação de comunicação CEUA (ProPq): A Profa. Sheyla informou que o CCET 47 

recebeu da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) um pedido de divulgação da Comissão de Ética 48 

no Uso de Animais (CEUA) e passou a palavra ao Prof. Dr. Luiz Fernando Takase, integrante 49 

da Comissão. O Prof. Luiz agradeceu a atenção de todos e a oportunidade de apresentação do 50 

assunto no CoC-CCET. O Prof. Luiz explicou que a comissão tem a finalidade de analisar 51 

propostas de uso de animais para atividades de ensino ou de pesquisa científica no âmbito da 52 

UFSCar e informou que todos os projetos de pesquisa que utilizarão animais, vivos ou 53 

mortos, devem ser submetidos à análise da CEUA. Assim, todo pesquisador, antes de iniciar a 54 

pesquisa com animais, deve preencher um formulário e encaminhar, junto com o projeto de 55 

pesquisa, para que a CEUA faça uma avaliação do trabalho. Informou que a comissão é 56 

constituída por representantes de todos os Centros da UFSCar, por um veterinário e por 57 

representantes de movimentos de proteção animal. Informou ainda que quando o trabalho 58 

envolve o uso de animais silvestres, é necessária autorização do IBAMA. Explicou que 59 

existem casos, em outras instituições, em que foram introduzidas patologias por não haver 60 

controle dessas atividades. Em seguida falou um pouco sobre o histórico da CEUA, que a 61 

comissão começou a ser discutida pela Câmara de Pós-Graduação em 2003, foi instituída 62 

através da Portaria nº 721/04 e teve seu regimento aprovado em 2016, através da Resolução 63 

CoPq nº 03/2016. Disse que a comissão é fiscalizada pelo Conselho Nacional de Controle de 64 

Experimentação Animal (CONCEA), que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, 65 
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Inovações e Comunicações (MCTIC), criado pela Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008. 66 

Informou que UFSCar possui registro no Cadastro das Instituições de Uso Científico de 67 

Animais (CIUCA) desde 2011, ano em que foi criado. Disse ainda que em 2015 esse cadastro 68 

foi renovado e em 2018 o MCTIC criou um novo cadastro CIUCA e a UFSCar está em 69 

processo de atualização do cadastro. Em seguida, apresentou a página da CEUA - 70 

http://www.sistemaceua.ufscar.br/ - com várias informações relevantes e calendários de 71 

reuniões e solicitou que não fossem enviadas pedidos de aprovações de pesquisas nos meses 72 

de janeiro, fevereiro e julho porque não há reuniões agendadas para esses períodos. Disse que 73 

é necessário cumprir todas as normas do CONCEA para que a UFSCar não corra o risco de 74 

não poder mais utilizar animais em suas pesquisas. Solicitou aos presentes que fizessem 75 

ampla divulgação dessas informações em suas unidades. Em seguida, os presentes puderam 76 

tirar suas dúvidas a respeito da comissão. A Profa. Sheyla agradeceu ao Prof. Luiz pela 77 

apresentação, que agradeceu novamente a oportunidade e se retirou da sessão. Em seguida, a 78 

Presidente passou aos comunicados dos membros. 79 

1.2 Comunicações dos Membros 80 

1.2.1 – Prof. Adilson Eduardo Presoto – Coordenador do Curso de Matemática (CCM): 81 

solicitou que fosse alterada a pauta de “Extinção do Curso de Bacharelado em Matemática 82 

Noturno” para “Extinção do Curso de Bacharelado em Matemática Noturno e Ampliação do 83 

número de vagas da Licenciatura em Matemática”, uma vez que no ofício encaminhado ao 84 

CCET constava essas duas solicitações. A solicitação foi atendida. 85 

1.2.2 – Prof. Dr. Hélio Crestana Guardia – Chefe do Departamento de Computação (DC): 86 

Informou que como representante do CCET tem participado das reuniões do Conselho 87 

Universitário (ConsUni) e entende como importante registrar um panorama dos principais 88 

temas que estão em discussão naquele Conselho. 1) Em relação ao recente acontecimento de 89 

ocupação/desocupação do prédio da Reitoria, informou que o aumento do Restaurante 90 

Universitário (RU) foi suspenso até que a comissão decida um preço viável para o orçamento 91 

da UFSCar. Informou também que a comissão tem dois meses para apresentar uma nova 92 

proposta. 2) Outro ponto bastante discutido foi o término do mandato dos representantes 93 

discentes nos órgãos colegiados e que essa categoria ainda está sem representação porque o 94 

processo de eleição realizado foi considerado irregular e a Universidade acatou um pedido do 95 

Ministério Público de invalidar o processo. Informou que foi constituída uma nova comissão 96 

para estabelecer normas para a nova eleição. A Profa. Sheyla agradeceu as informações e 97 

mencionou que outro ponto em discussão é a questão da atuação da Polícia Militar no 98 

Campus. 99 
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1.2.3 – Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli (CCEMec): O Prof. Armando pediu 100 

desculpas, mas precisará se ausentar um pouco antes do término da reunião do Conselho, pois 101 

tem outra reunião agendada. Ele perguntou sobre o ofício que o CoC-CCET enviou ao 102 

ConsUni solicitando que a UFSCar não tomasse a iniciativa de punir administrativamente os 103 

alunos participantes da ocupação do prédio da reitoria, conforme discutido em reunião. A 104 

Profa. Sheyla informou que o documento foi enviado e que está disponível para consulta no 105 

site do CCET, nas deliberações da 2ª Sessão da 59ª Reunião 106 

(http://www.ccet.ufscar.br/arquivos/reunioes-coc-ccet-2018/59a-reuniao-ordinaria). 107 

1.2.4 – Prof. Dr. Leonardo Bresciani Canto (PPGCEM): O Prof. Leonardo lembrou que 108 

participou da reunião no Conselho de Pesquisa (CoPq), onde se iniciaram as discussões sobre 109 

as novas portarias de afastamento, e que para a próxima reunião, seria importante ter as 110 

sugestões já discutidas no CoC-CCET. 111 

2. ORDEM DO DIA 112 

2.1 Aprovação de atas (Ata da 1ª Sessão da 59ª Reunião Ordinária) 113 

A Profa. Sheyla apresentou a ata da 1ª Sessão da 59ª Reunião Ordinária do CoC-CCET, 114 

realizada em 16 de maio de 2018. Após algumas correções, a ata foi aprovada por 115 

unanimidade. 116 

2.2 Relatório Científico FAPESP 2015/25146-3 117 

Inicialmente, a Presidente comentou sobre a utilização dos recursos referente ao Projeto de 118 

Reserva Técnica Institucional (RTI), Processo FAPESP 2015/25.146-3, coordenado pela 119 

Diretoria do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) da Universidade Federal de 120 

São Carlos em conformidade com as Normas para uso das verbas RTI e com o plano de 121 

trabalho aprovado na FAPESP. O Relatório apresentado refere-se ao uso de recursos do 122 

projeto pelos departamentos e pesquisadores do Centro no período compreendido entre a 123 

assinatura do Termo de Outorga (01/07/2016) e maio/2018. A Presidente fez também uma 124 

síntese das melhorias proporcionadas pelo Projeto às pesquisas nas unidades, envolvendo os 125 

onze departamentos do CCET. Também mencionou a importância de destacar nos artigos 126 

científicos os números dos processos RTI/FAPESP. Comentou ainda que o CCET fará uma 127 

melhor divulgação dos números dos processos em seu site institucional. Após análise do 128 

material e dados apresentados, o Conselho do Centro deliberou aprovar, por unanimidade, o 129 

relatório científico parcial apresentado. 130 

2.3 Representações do CoC-CCET 131 

A Profa. Sheyla informou sobre o sistema de rodízio para representação do CoC-CCET, 132 

estabelecido em 2008 pelo Conselho. Informou também que a Profa. Dulce Helena Ferreira de 133 
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Souza não poderia mais representar o CoC-CCET no Conselho de Assuntos Comunitários e 134 

Estudantis (CoACE) uma vez que seu mandato como Coordenadora de Curso havia 135 

terminado. Informou que conversou com a atual Coordenação do Curso de Licenciatura em 136 

Química (CCQL), Prof. Dr. Tiago Venâncio e Profa. Dra. Regina Vicenzi Oliveira, que 137 

aceitaram o convite para continuar a representação do CoC-CCET junto ao CoACE. Em 138 

seguida, comunicou que o Prof. Alex Sander Clemente de Souza e a Profa. Kátia Sakihama 139 

Ventura, respectivamente Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Engenharia Civil, 140 

informaram que estavam com uma sobrecarga de trabalhos na instituição e solicitaram 141 

substituição junto à representação no Conselho de Extensão (CoEx). A Presidente disse que 142 

também que, seguindo o rodízio proposto, consultou a Profa. Maria Sílvia de Assis Moura e o 143 

Prof. Dr. Francisco Antonio Rojas, Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Estatística que 144 

aceitaram o convite para representar o CoC-CCET junto ao CoEx.  A Profa. Sheyla agradeceu 145 

aos docentes envolvidos e colocou as duas representações em apreciação. O Conselho do 146 

Centro deliberou aprovar, por unanimidade, as representações do CoC-CCET no CoACE e no 147 

CoEx. 148 

2.4 Ampliação do número de vagas dos cursos de Licenciatura em Matemática e 149 

Extinção do curso de Bacharelado em Matemática (Noturno) 150 

Antes de iniciar o ponto, a Profa. Maria Sílvia de Assis Moura, Chefe do Departamento de 151 

Estatística (DEs), comentou que seria importante fazer uma inversão na ordem de apreciação 152 

dos dois pedidos de forma a atender o Regimento da UFSCar. Assim, sugeriu primeiro 153 

apreciar a solicitação de ampliação das vagas, transferindo as vagas para os outros cursos e só 154 

depois então, extinguir o Bacharelado. Aprovada a sugestão pelo Plenário do CoC-CCET, a 155 

Profa. Sheyla convidou o Prof. Adilson Eduardo Presoto, Coordenador do Curso de 156 

Matemática (CCM), para apresentar os documentos elaborados pela Comissão de análise da 157 

viabilidade da manutenção do Curso de Licenciatura Noturno instaurada pelo  Conselho da 158 

Coordenação dos Cursos de Matemática (CCCM) . O Prof. Adilson explicou que, seguindo 159 

sugestões da Comissão, a CCM propôs  uma reorganização dos Cursos de Matemática, onde 160 

se decidiu manter, no período Noturno, apenas o Curso de Licenciatura, transferindo as 10 161 

vagas do Curso de Bacharelado Noturno, que será extinto, para o curso de Bacharelado 162 

Diurno . Também apresentou a proposta de ampliar o número de vagas no Curso de 163 

Licenciatura em Matemática  Noturno de 40 para 50 vagas. Em seguida, mostrou um breve 164 

histórico dos Cursos de Graduação em Matemática no campus São Carlos da UFSCar, falou 165 

um pouco sobre a evasão nos cursos noturnos e comentou que com este aumento do número 166 

de vagas, pretende-se aumentar o acesso à Universidade. Falou ainda que a Coordenação 167 
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obteve anuência dos Departamentos envolvidos, com exceção do Departamento de 168 

Metodologia de Ensino (DME) e do Departamento de Psicologia (Dpsi), que não 169 

responderam aos questionamentos sobre a viabilidade do aumento. A Presidente esclareceu 170 

que toda a documentação foi encaminhada e está à disposição dos conselheiros no Ambiente 171 

Virtual do CoC-CCET. Em seguida, os membros presentes tiraram dúvidas a respeito do 172 

ponto. Colocada em apreciação, o Conselho do Centro deliberou aprovar, por unanimidade, a 173 

transferência de vagas do Bacharelado Noturno para o Diurno e a ampliação das vagas do 174 

curso d Licenciatura em Matemática Noturno. Em seguida, foi colocada em apreciação a 175 

extinção do Curso de Bacharelado Noturno, e o CoC-CCET deliberou por aprovar, com um 176 

voto contrário, a extinção do Curso. 177 

2.5 Atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos Cursos de Licenciatura e 178 

Bacharelado em Matemática 179 

A Profa. Sheyla inicialmente agradeceu ao Prof. Dr. Murís Lage Junior, Coordenador do 180 

Curso de Engenharia de Produção (CCEP), ao Prof. Dr. Tiago Venâncio, Coordenador do 181 

Curso de Licenciatura em Química (CCQL) e ao Prof. Dr. Márcio Daldin Teodoro, 182 

Coordenador do Curso de Física (CCF), pela emissão dos pareceres sobre os Projetos 183 

Políticos Pedagógicos (PPP) dos Cursos de Matemática: Bacharelado, Licenciatura e 184 

Licenciatura Noturno, respectivamente. Em seguida, o Prof. Adilson fez uma síntese das 185 

principais alterações nos três projetos. Começou falando sobre a mudança no PPP do curso de 186 

Licenciatura em Matemática Noturno: devido ao aumento da carga horária do curso   teve que 187 

alterar  o tempo de integralização do Curso para  cinco anos e que as grandes mudanças foram 188 

referentes às disciplinas do Departamento de Matemática (DM)  e do Departamento de 189 

Computação (DC). Informou ainda que houve algumas alterações nas disciplinas do 190 

Departamento de Estatística (DEs) e que manteve a mesma estrutura na parte de Ciências 191 

Humanas. Informou também que foram incorporados alguns conteúdos de Geometria. O 192 

Curso de Licenciatura em Matemática Diurno mantém a mesma matriz curricular que o 193 

Noturno, mas com tempo de integralização de 4 anos. Já para o Bacharelado em Matemática, 194 

além dessas mudanças, também foram feitas reformulações na parte de Matemática  Aplicada 195 

e nas disciplinas do Departamento da Física (DF). Em seguida, foram apresentados os 196 

pareceres emitidos. O Prof. Adilson disse que em relação à observação do Prof. Tiago sobre 197 

os laboratórios, que houve um erro nos valores sobre as metragens e vai ser corrigido  antes 198 

do encaminhamento do PPP à Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). Comentou também que 199 

em relação ao questionamento do Prof. Murís, que a Coordenação irá incorporar ao Projeto a 200 

anuência de oferta de disciplinas de todos os Departamentos antes do envio. O Prof. Alex 201 
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Sander Clemente de Souza, Chefe do Departamento de Engenharia Civil (DECiv), comentou 202 

que não observou se o PPP contempla o artigo 13 do Regimento Geral do Cursos de 203 

Graduação da UFSCar, que diz “O Projeto Pedagógico de cada curso deve prever, entre as 204 

atividades curriculares definidas, a inclusão de um percentual de, no mínimo, 10% (dez por 205 

cento) do total de créditos necessários para a integralização curricular, em programas e 206 

projetos de extensão em área de grande pertinência social, nos termos da legislação 207 

vigente.”. A Profa. Maria Sílvia de Assis Moura, Chefe do Departamento de Estatística (DEs) 208 

explicou que está previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) que essa meta tem que ser 209 

atingida até 2024 e que ainda não está definido na UFSCar o que pode ser entendido como 210 

atividades de extensão no âmbito desta legislação. Explicou ainda que o Plano Nacional de 211 

Educação se sobrepõe ao Regimento Geral dos Cursos de Graduação porque é uma Lei de 212 

âmbito Federal. Em seguida, o assunto foi amplamente discutido. Colocado em apreciação, o 213 

Conselho do Centro deliberou aprovar, com uma abstenção, os três Projetos Políticos 214 

Pedagógicos dos cursos de Matemática. 215 

2.6 Solicitação do DECiv de mudança de regime de trabalho de TP-20 para DE da 216 

Profa. Cristiane Bueno 217 

A Profa. Sheyla apresentou o recebimento da solicitação de mudança de regime de trabalho de 218 

Tempo Parcial 20 horas (TP-2) para Dedicação Exclusiva (DE) da Profa. Dra. Cristiane 219 

Bueno, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv). Explicou que seguindo a tramitação, o 220 

pedido foi primeiro aprovado no Conselho de Departamento e que agora, precisava ser 221 

apreciado pelo Conselho de Centro e, caso aprovado, será encaminhado ao Conselho de 222 

Pesquisa. Em seguida, o Prof. Alex Sander Clemente de Souza, Chefe do Departamento de 223 

Engenharia Civil (DECiv), falou sobre os acontecimentos que levaram ao pedido e explicou 224 

que o pedido partiu da própria docente. Falou que o plano de pesquisa, ensino e extensão 225 

apresentado está em concordância com o planejamento estratégico do DECiv, que as áreas de 226 

ensino e pesquisa da docente se enquadram nas mudanças que estão sendo feitas no Projeto 227 

Político Pedagógico do Curso de Engenharia Civil. Comentou que toda a documentação 228 

comprobatória está instruída no processo. Outra justificativa para este pedido seria o fato 229 

decorrente de que a vaga ocupada pela Profa. Cristiane originalmente pertencia à Profa. 230 

Carolina Maria Pozzi de Castro, que no início da sua contratação na UFSCar atuava em Regime 231 

de Dedicação Exclusiva. Entretanto, em determinado momento, a Profa. Carolina solicitou 232 

alteração do Regime de Trabalho para Tempo Parcial – 20 horas (TP-20). Posteriormente, a 233 

Profa. Carolina tentou voltar ao Regime de Dedicação Exclusiva tendo o seu pedido negado 234 

pela Administração. Recentemente, a Profa. Carolina solicitou transferência para a 235 
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Universidade Federal do ABC (UFABC), tendo o DECiv/CCET recebido a vaga para 236 

realização de novo concurso em 2017. Informou que após a transferência da docente, o 237 

departamento solicitou que o código da vaga fosse alterado para o Regime de Dedicação 238 

Exclusiva para realização de concurso público ou aproveitamento de concurso público 239 

vigente, no entanto, o pedido foi negado. Com a negativa de voltar a vaga ao Regime de 240 

Dedicação Exclusiva, o DECiv realizou outro concurso para Tempo Parcial – 20h e a Profa. 241 

Cristiane passou em primeiro lugar. Informou que a docente assumiu a vaga em 2017, mas 242 

que já trabalha com características de professor em Dedicação Exclusiva, orientando discentes 243 

em Trabalhos de Conclusão de Curso e de Iniciação Científica, além de estar credenciada no 244 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU). Falou ainda que a solicitação 245 

tem o mérito pela professora, que demonstra capacidade para ser docente em Dedicação 246 

Exclusiva e tem o mérito em função da necessidade do DECiv para desenvolvimento do seu 247 

planejamento estratégico. Além disso, a profa. Cristiane já havia passado em concurso público 248 

realizado em 2016 no DECiv para preenchimento de vaga em regime DE. Tal concurso não 249 

pôde ser aproveitado em função da diferenciação do regime de contratação. Em seguida, os 250 

membros presentes fizeram algumas perguntas que foram esclarecidas pelo Prof. Alex. 251 

Colocado em apreciação, o Conselho do Centro deliberou aprovar, por unanimidade, a 252 

solicitação de alteração de Regime de Trabalho TP-20 para DE da Profa. Dra. Cristiane 253 

Bueno do DECiv. 254 

Nada mais havendo a tratar, às 16h00, a Presidente Profa. Sheyla Mara Baptista Serra 255 

encerrou a reunião agradecendo novamente a presença de todos. Eu, Silvia Maria Felicio 256 

Tozo, na qualidade de Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos 257 

membros presentes. 258 

Profa. Dra. Sheyla Mara Baptista Serra - Presidente do CoC/ CCET 259 

_____________________ 260 

Prof. Dr. Claudio Antonio Cardoso – Vice-Presidente do CoC/ CCET 261 

___________________________________________________________________________ 262 

CCCC Prof. Dr. Valter Vieira de Camargo ________________________________________ 263 

CCECiv Prof. Dr. Wanderson Fernando Maia ______________________________________ 264 

CCEC Prof. Dr. Ricardo Menotti ________________________________________________ 265 
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CCEMa Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva representado pelo Vice-Coordenador Prof. Dr. Carlos 266 

Henrique Scuracchio __________________________________________________________ 267 

CCEE Prof. Dr. Carlos Alberto de Francisco _______________________________________ 268 

CCEMec Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli __________________________________ 269 

CCEQ Profa. Dra. Rosineide Gomes da Silva Cruz __________________________________ 270 

CCEs Prof. Dr. Márcio Luis Lanfredi Viola _______________________________________ 271 

CCFLN Prof. Dr. Celso Jorge Villas Boas _________________________________________ 272 

CCM Prof. Dr. Adilson Eduardo Presoto __________________________________________ 273 

CCQL Prof. Dr. Tiago Venâncio ________________________________________________ 274 

CCSI/D Prof. Dr. Delano Medeiros Beder _________________________________________ 275 

PPGBiotec Profa. Dra. Cristina Paiva de Sousa _____________________________________ 276 

PPGCEM Prof. Dr. Leonardo Bresciani Canto ______________________________________ 277 

PPGEQ Prof. Dr. Edson Luiz Silva representado pela Vice-Coordenadora Profa. Dra. Teresa 278 

Cristina Zangirolami __________________________________________________________ 279 

PPGEU Prof. Dr. Erich Kellner _________________________________________________ 280 

PPGEs Profa. Dra. Vera Lucia Damasceno Tomazella _______________________________ 281 

PPGECiv Prof. Dr. Guilherme Aris Parsekian ______________________________________ 282 

PPGF Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz _______________________________________________ 283 

PPGM Prof. Dr. Edivaldo Lopes dos Santos representado pelo Vice-Coordenador Prof. Dr. 284 

Luiz Roberto Hartmann Junior __________________________________________________ 285 

PPGQ Profa. Dra. Lucia Helena Mascaro Sales _____________________________________ 286 

DC Prof. Dr. Hélio Crestana Guardia _____________________________________________ 287 

DECiv Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza ___________________________________ 288 
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DEE Prof. Dr. Ricardo Augusto de Souza Fernandes representado pelo Vice-Chefe Prof. Dr. 289 

Guilherme Guimarães Lage 290 

_____________________________________________________ 291 

DEMec Prof. Dr. Fabrício Tadeu Paziani __________________________________________ 292 

DEQ Prof. Dr. João Batista Oliveira dos Santos _____________________________________ 293 

DEs Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura ______________________________________ 294 

DF Profa. Dra. Ignez Caracelli __________________________________________________ 295 

TA Edilson Milaré 296 

____________________________________________________________ 297 

TA Samira Cecília Custodio Ferro _______________________________________________ 298 

TA Virgínia Custódia da Silva  __________________________________________________ 299 

Discente (Graduação) Rodrigo Paulino dos Santos __________________________________ 300 

Discente (Pós-Graduação) Marcela Aparecida Aniceto dos Santos ______________________ 301 

Discente (Pós-Graduação) Rui Filipe Nogueira da Silva  ______________________________ 302 

Silvia Maria Felicio Tozo – Secretária   ___________________________________________ 303 


