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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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE 1 

CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA (CoC-CCET) 2 

Data e Local: 15 de Maio de 2020 - 14h00 – Por videoconferência 3 

Presidência: Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra (Diretor em Exercício do 4 

CCET) 5 

Secretária: Silvia Maria Felicio Tozo 6 

O Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e comentou que a Pró-Reitoria 7 

de Graduação (ProGrad) fez uma reunião com os diretores de centro para informar que será 8 

criado um Grupo de Trabalho (GT) para construção de uma proposta de continuidade das 9 

atividades da graduação após o término do calendário suplementar. Em seguida falou sobre as 10 

questões que nortearão o GT, mostrou o cronograma dos trabalhos e informou que o Prof. Dr. 11 

Helder Vinícius Avanço Galetti, atual Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica (CCEE), 12 

será representante do centro no GT. Informou que o CCET pretende marcar uma reunião com 13 

os chefes de departamentos e coordenadores de cursos de graduação na próxima quinta-feira, 14 

dia 21/05/2020 às 14h para tratar sobre o tema. O Prof. Helder esclareceu que ele, como 15 

indicado, irá encaminhar as contribuições do CCET para o GT, no entanto, a construção da 16 

proposta não será feita apenas por ele e que espera que haja a participação de outras pessoas 17 

do CCET. A Profa. Dra Vãnia Paula de Almeida Neris, Chefe do Departamento de 18 

Computação (DC), perguntou se a ProGrad já disponibilizou o resultado das consultas que 19 

foram feitas aos alunos e docentes, pois essas informações poderiam ajudar nas discussões 20 

sobre o tema. O Presidente informou que vai levantar essa questão em uma reunião que 21 

participará na próxima segunda-feira. 2. ORDEM DO DIA. Pauta única: Contribuições do 22 

CoC-CCET para o processo de sucessão da Reitoria da UFSCar. O Presidente informou 23 

que o centro já recebeu o manifesto dos Conselhos de Departamentos da Matemática, 24 

Química e Computação. Sugeriu que fosse formada uma comissão para compilar as 25 

manifestações dos departamentos e construir uma proposta que possa ser referendada na 26 

reunião do CoC-CCET da próxima quarta-feira, 22/05/2020. Os seguintes conselheiros 27 

manifestaram interesse em participar da comissão: Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini (DQ); Profa. 28 

Dra. Cristina Paiva de Sousa (PPGBiotec); Prof. Dr. Claudionor Francisco do Nascimento 29 

(DEE); Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura (DEs); e Prof. Dr. Daniel Vendruscolo (DM). 30 

Não houve objeções quanto a formação da comissão e o Presidente abriu a palavra aos 31 
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membros do CoC-CCET. A Profa. Maria Sílvia de Assis Moura (DEs) comentou que o 32 

assunto foi amplamente discutido em assembleia realizada com os servidores e discentes do 33 

Departamento de Estatística (DEs), Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em 34 

Estatística (PIPGEs) e Coordenação do Curso de Estatística (CCEs) e que houve decisão 35 

unânime de ser mantido um processo democrático e amplo de sucessão da Reitoria. Informou 36 

que na próxima segunda-feira ocorrerá a reunião do conselho de departamento e que o assunto 37 

será tratado para que seja enviada uma posição formal ao CoC-CCET. O Prof. Dr. Luiz 38 

Antonio Pessan (DEMa) comentou que houve ampla discussão no departamento e no 39 

conselho, mas que ainda não foi possível chegar a uma deliberação. Comentou que foi 40 

levantada a preocupação com o fato de o ConsUni tomar qualquer decisão na eminência de 41 

uma medida provisória que perderá sua validade em breve. O Prof. Dr. Fabrício Tadeu 42 

Paziani (DEMec), informou que houve uma reunião mais ampliada do conselho de 43 

departamento e que a posição levantada pelo DEMec é: 1. Defesa da candidatura por chapas, 44 

vedando qualquer tipo de candidatura avulsa; 2. Defesa do processo histórico, com consulta à 45 

comunidade acadêmica, eleição feita de forma paritária entre as categorias e com o referendo 46 

do ConsUni; 3. Realização de debates virtuais e que esses sejam gravados para possível 47 

consulta posterior; 4. Realização de visitas virtuais aos departamentos. A Profa. Dra. Vânia 48 

Paula de Almeida Neris (DC) comentou que a discussão no departamento aconteceu em dois 49 

momentos. Em 11/05/2020 houve uma reunião aberta do departamento com a participação de 50 

26 servidores e que dessa reunião, saiu a posição do departamento. Em 13/05/2020, foi 51 

realizada a reunião do conselho de departamento e este referendou, por unanimidade, as 52 

posições indicadas na reunião do dia 11/05/2020. Comentou que o CD-DC se manifestou a 53 

favor da realização de um processo democrático, a ser conduzido pela UFSCar, com ampla 54 

consulta à comunidade acadêmica, a ser realizado utilizando os meios digitais disponíveis e 55 

seguros. Comentou também que o conselho se manifestou a favor do início imediato do 56 

processo, segundo as normativas vigentes. O Prof. Dr. Pedro Sergio Fadini (DQ) informou 57 

que foi realizada uma reunião extra do conselho do departamento na última segunda-feira, que 58 

deliberou que fosse realizado um processo democrático e representativo. Ele apresentou os 59 

quatro pontos levantados pelo conselho: 1. Que a consulta seja feita na primeira semana de 60 

agosto, para que haja tempo hábil para realização de debates, avaliação pela comunidade das 61 

cartas-programa, conhecimento das chapas e escolha da chapa que melhor contempla os 62 

anseios da comunidade. Disse que iniciando a consulta no começo de agosto é possível que o 63 

ConsUni se reúna ainda em agosto e nesse mesmo mês possa enviar a lista tríplice ao 64 

Governo Federal em tempo hábil para nomeação da Reitoria; 2. Inscrição da chapa deve ser 65 
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completa, com indicações de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores e Diretores de Campus; 3. O 66 

ConsUni deve indicar 3 nomes pertencentes à chapa vencedora na consulta para composição 67 

da lista tríplice; 4. A ponderação dos votos deve ser paritária entre as categorias. O Prof. Dr. 68 

Daniel Vendruscolo (DM) comentou que o assunto foi pautado na reunião do conselho de 69 

departamento em 04/05/2020 e foi levantada uma proposta, no entanto, os conselheiros 70 

optaram por não votar naquela ocasião. Comentou que depois disso foi feito um debate com 71 

os servidores do departamento e que o assunto foi novamente ponto de pauta na reunião do 72 

conselho em 12/05/2020, quando a atual proposta foi aprovada. Disse que o DM se 73 

manifestou no sentido de pedir ao ConsUni que mantenha sua tradição, respeitando a 74 

democracia e autonomia universitária, para que dentro da legalidade vigente, os anseios da 75 

comunidade sejam plenamente resguardados. O Prof. Dr. Claudionor Francisco do 76 

Nascimento (DEE) comentou que foi feita uma consulta a toda comunidade do DEE e que a 77 

consulta será ratificada em 20/05/2020. O Prof. Dr. Ruy de Sousa Junior (DEQ), informou 78 

que convocou reunião em 08/05/2020, e que considerando o contexto nacional, a opção do 79 

departamento foi por tentar seguir à risca a legislação. A Profa. Dra. Vânia Paula de Almeida 80 

Neris (DC) comentou que o cenário político atual é diferente e falou sobre a importância de 81 

seguir nesse momento a atual legislação. Comentou também que a UFSCar está em foco e que 82 

seria importante não tomar nenhuma decisão que coloque a instituição em situações adversas. 83 

Disse que o desejo do DC é de que o processo seja conduzido pela UFSCar, pois muitos 84 

colegas que não são sindicalizados, não se sentem representados pelas entidades. O Prof. Dr. 85 

Andrei Aparecido de Albuquerque (DEP) comentou que foi realizada uma reunião aberta que 86 

teve a participação de 29 servidores e foi feito um conjunto de sugestões, que ele irá 87 

encaminhar por e-mail ao CCET. Disse que no geral, o departamento também acredita que 88 

deve ser mantida a tradição histórica da UFSCar no formato da eleição. Comentou ainda que 89 

os membros do departamento também acreditam que teria tempo de aguardar o término da 90 

validade da MP 914/2019 para iniciar o processo de sucessão. O Prof. Dr. Francisco Ednilson 91 

Alves dos Santos (DF) comentou que ainda não foi possível realizar o debate no 92 

departamento, mas que até terça-feira, 19/05/2020, a reunião será realizada. Em seguida, os 93 

conselheiros debateram amplamente as leis, decretos e normas técnicas vigentes sobre 94 

eleições para cargos de Reitoria em IFES. Terminado o debate, o Presidente solicitou à 95 

comissão que encaminhe o documento ao CCET até 20/05/2020, no período da manhã, para 96 

que o relatório produzido possa ser compartilhado com os conselheiros antes da próxima 97 

reunião do CoC-CCET, agendada para 22/05/2020. Nada mais havendo a tratar, às 16h00, o 98 

Presidente em exercício, Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra, encerrou a reunião 99 
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agradecendo novamente a presença de todos. Eu, Silvia Maria Felicio Tozo, na qualidade de 100 

Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes.  101 

Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra – Presidente em Exercício __________________ 102 

CCCC Prof. Dr. Renato Bueno __________________________________________________ 103 

CCECiv Profa. Dra. Cali Laguna Achon __________________________________________ 104 

CCEC Prof. Dr. Fredy João Valente ______________________________________________ 105 

CCEMa Prof. Dr. Conrado Ramos Moreira Afonso __________________________________ 106 

CCEE Prof. Dr. Helder Vinícius Avanço Galeti _____________________________________ 107 

CCEMec Prof. Dr. Vitor Ramos Franco ___________________________________________ 108 

CCEQ Profa. Dra. Rosineide Gomes da Silva Cruz __________________________________ 109 

CCEs Prof. Dr. Márcio Luis Lanfredi Viola _______________________________________ 110 

CCM Prof. Dr. Rodrigo da Silva Rodrigues ________________________________________ 111 

CCQL Prof. Dr. Tiago Venâncio ________________________________________________ 112 

CCQ Prof. Dr. Elton Fabiano Sitta _______________________________________________ 113 

PPGBiotec Profa. Dra. Cristina Paiva de Sousa _____________________________________ 114 

PPGCEM Prof. Dr. Leonardo Bresciani Canto ______________________________________ 115 

PPGPEP Profa. Dra. Fabiane Leticia Lizarelli ______________________________________ 116 

PPGEE Prof. Dr. Luis Alberto Mijam Barêa _______________________________________ 117 

PPGEMec Prof. Dr. Carlos Eiji Hirata Ventura _____________________________________ 118 

PPGEU Prof. Dr. Erich Kellner _________________________________________________ 119 

PPGF Prof. Dr. Celso Jorge Villas Boas __________________________________________ 120 

PPGM Prof. Dr. Luiz Roberto Hartmann Junior ____________________________________ 121 

PROFMAT Prof. Dr. Renato José de Moura _______________________________________ 122 

DC Profa. Dra. Vânia Paula de Almeida Neris ______________________________________ 123 

DECiv Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza ___________________________________ 124 

DEMa Prof. Dr. Luiz Antonio Pessan ____________________________________________ 125 
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DEP Prof. Dr. Andrei Aparecido de Albuquerque ___________________________________ 126 

DEE Prof. Dr. Claudionor Francisco do Nascimento _________________________________ 127 

DEMec Prof. Dr. Fabricio Tadeu Paziani __________________________________________ 128 

DEQ Prof. Dr. Ruy de Sousa Junior ______________________________________________ 129 

DEs Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura ______________________________________ 130 

DF Prof. Dr. Francisco Ednilson Alves dos Santos __________________________________ 131 

DM Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo _______________________________________________ 132 

DQ Prof. Dr. Pedro Sergio Fadini ________________________________________________ 133 

TA Claudia Regina Pastega ____________________________________________________ 134 

TA Alessandra Nagami ________________________________________________________ 135 

TA Virgínia Custódia da Silva __________________________________________________ 136 

Silvia Maria Felicio Tozo – Secretária   ___________________________________________ 137 


