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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 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 1 

EXATAS E DE TECNOLOGIA (CoC-CCET) 2 

Data e Local: 29 de outubro de 2020 - 14h00 – Por videoconferência 3 

Presidência: Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo (Diretor do CCET) 4 

Secretária: Silvia Maria Felicio Tozo 5 

1. EXPEDIENTE 6 

1.1 Comunicações do Presidente. O Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de 7 

todos e passou aos informes. 1.1.1. Justificativas de ausência: Justificaram ausência nessa 8 

reunião: Sra. Terezinha Gagliardi (representante TA); Prof. Dr. Luis Alberto Mijam Barêa e 9 

Prof. Dr. Samuel Lourenço Nogueira (PPGEE); Prof. Dr. Antonio Gonçalves da Cruz 10 

(PPGEQ); Prof. Dr. Alex Sander de Souza (DECiv); Prof. Dr. Andrei Aparecido de 11 

Albuquerque (DEP); Prof. Dr. Delano Medeiros Beder (CCSI/D); Prof. Dr. Pedro Sérgio 12 

Fadini (DQ); Prof. Dr. Carlos Eiji Hirata Ventura e Prof. Dr. Vitor Luiz Sordi (PPGEMec), 13 

que serão representados pelo Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli; Prof. Dr. Erich Kellner 14 

e Prof. Dr. Erico Masiero (PPGEU). 1.1.2. Agradecimento ao docente Victor Lopez Richard: 15 

O Presidente agradeceu ao Prof. Dr. Victor Lopez Richard (DF) por ter aceitado compor a 16 

lista de possíveis docentes da UFSCar que atuarão no curso de Licenciatura Intercultural 17 

Indígena. 1.1.3. Eleições para representantes discentes do CoC-CCET: O Prof. Paulillo 18 

reforçou que estão abertas, até 04 de novembro, as inscrições para representantes discentes de 19 

graduação e pós-graduação para o CoC-CCET – ano 2021. Comentou que são oito vagas para 20 

cada categoria, sendo quatro para titular e quatro para suplente. Solicitou às coordenações de 21 

cursos de graduação e de programas de pós-graduação, ampla divulgação do comunicado. 22 

1.1.4. Sugestões regimento da pós-graduação: O Presidente informou que foi enviado por e-23 

mail a sugestão do representante Técnico Administrativo para o regimento geral da Pós-24 

Graduação. Lembrou que as coordenações de PPGs e os TAs, podem dar suas sugestões à 25 

ProPG até o dia 27/11/2020. 1.1.5. Lançamento do portal de compras da UFSCar: A 26 

servidora Samira Cecilia Custodio Ferro, chefe da SAFC-CCET, informou que o sistema de 27 

compras está no ar e pode ser acessado em Suprimentos SAGUI (no seguinte link: 28 

https://sistemas.ufscar.br/sagui/). Disse que os cadastros já foram realizados pela equipe da 29 

Secretaria de Informática (SIn) e o cronograma para lançamento de demandas ocorrerá da 30 

seguinte maneira: De 19/10 a 13/11/2020, ocorrerá a liberação do portal de compras para 31 

consulta e inclusão de demandas 2021; De 23/11 a 04/12/2020: deverá ser lançado os pedidos 32 

mailto:ccetdir@ufscar.br/
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de inclusão de novos produtos no portal de compras (via SEI); De 11/12 a 18/12/2020: Será 33 

feita a liberação do portal de compras para consulta e inclusão de demandas 2021. Disse que 34 

caso algum servidor tenha perdido a apresentação do portal, realizada pelo servidor Fernando 35 

Paganelli (ProAd), a mesma está disponível no seguinte link: 36 

https://www.facebook.com/241653386249244/videos/253629742726145. Solicitou que as 37 

unidades encaminhem em uma única requisição, a relação de materiais permanentes e 38 

consumo, incluindo itens de almoxarifado e aulas práticas para uso em 2021. Disse que não 39 

há previsão sobre o orçamento, mas que é necessário informar a demanda para que a equipe 40 

da Coordenadoria de Compras e ProAd possam iniciar o pedido de atas e listas para licitação. 41 

Orientou que cada unidade crie uma única requisição e encaminhe uma cópia ao CCET para 42 

arquivo, uma vez que o Centro não terá acesso às demais requisições. Comentou que uma vez 43 

encaminhada, a requisição só pode ser cancelada por alguém na ProAd. Assim, pediu que as 44 

unidades que tenham mais de um demandante, concentrem o envio no carrinho de compras e 45 

só envie uma requisição. Reforçou que será agendado treinamento para criação de processo 46 

SEI para inclusão de novos itens. Por fim, disse que o link para o portal e os novos prazos da 47 

ProAd estão disponíveis no link: https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=13181. 1.1.6. RTN 48 

2019 – atualização: A servidora Samira informou que as entregas dos materiais permanentes 49 

de 2019 continuam, e que chegaram as cadeiras presidentes com encosto em tela e os micro-50 

ondas. Disse que agendará as entregas com os respectivos departamentos. Informou também 51 

que a empresa Megatec está finalizando as instalações de persianas para as unidades do CCET 52 

nesta semana. Comentou que os móveis em aço continuam pendentes, assim como os 53 

climatizadores. 1.1.7. Bolsa Monitoria: A servidora Samira informou que os monitores do 54 

bloco A encerraram as atividades em 26 de outubro. Solicitou que o envio dos relatórios seja 55 

feito até dia 30 de outubro para que a comissão possa fazer a avaliação para que a emissão dos 56 

certificados ocorra em novembro. Comentou que o bloco B terá início em 03 de novembro e 57 

novos monitores iniciarão as atividades. Assim, solicitou aos departamentos que, caso não 58 

tenham encaminhado, enviem o processo SEI até 30 de outubro, com as inscrições de 59 

monitores do bloco B, conforme a seguinte distribuição de bolsas: DECiv - seis bolsas; DQ - 60 

quatro bolsas; DC - três bolsas; DEP - quatro bolsas; e DEE- três bolsas. Informou que a 61 

Comissão tem ainda uma bolsa disponível para distribuição no bloco B. Disse que caso algum 62 

departamento queira enviar inscrições de voluntários, há possibilidade de recebimento de 63 

bolsas remanescentes que não forem atribuídas. Por último informou que a reunião da 64 

Comissão será na próxima semana e os monitores já podem iniciar as conversas com seus 65 

orientadores em 03 de novembro para que os atendimentos iniciem logo no dia 09 de 66 

https://www.facebook.com/241653386249244/videos/253629742726145
https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=13181
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novembro. 1.1.8. Processos RTI vigentes: A servidora Samira informou que os processos RTI 67 

FAPESP 2017, 2018 e 2019 estão liberados para compras. Informou também que o processo 68 

2015 continua congelado pela FAPESP e o saldo é de R$ 66.024,47. Aconselhou que as 69 

unidades realizem os orçamentos com calma e foquem nas compras de materiais permanentes, 70 

pois os preços estão oscilando muito e há forte tendência de subirem mais ainda no final do 71 

ano. Aproveitou para reforçar que os prazos para envio da documentação completa continuam 72 

os mesmos e os chefes e secretários devem encaminhar para o e-mail saf-ccet@ufscar.br a 73 

documentação anexada em uma única mensagem, incluindo o pdf do empenho criado no site 74 

do CCET para conferências e provisão de pagamento com no mínimo sete dias de 75 

antecedência ao vencimento do boleto. 1.1.9. Ofício dos Diretores de Centro: O Presidente 76 

informou que ontem, os Diretores de todos os Centros da UFSCar fizeram um ofício 77 

direcionado à Reitoria da UFSCar, solicitando a breve convocação de uma reunião do 78 

ConsUni para discussão dos encaminhamentos referentes à sucessão à Reitoria da UFSCar, 79 

incluindo a ação judicial impetrada por um dos candidatos. 1.2 Comunicações dos 80 

Membros. 1.2.1. Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura (Des): Como representante do 81 

CoC-CCET no ConsUni, informou que para a construção do Colégio Eleitoral, da Pesquisa 82 

Eleitoral e de todo o processo de sucessão à Reitoria, foram feitas diversas reuniões, até que o 83 

ConsUni decidiu por ele mesmo fazer a consulta à comunidade e, baseado no parecer do Dr. 84 

Marcelo Antonio Amorim Rodrigues (PF/UFSCar), ficou definido que a mesma não teria 85 

nenhum vínculo com o Colégio Eleitoral. Explicou que a pesquisa foi realizada em julho de 86 

2020 e em agosto de 2020, o ConsUni se reuniu e definiu as normas para o Colégio Eleitoral. 87 

Comentou que no dia em que o Colégio Eleitoral se reuniu, os membros ficaram sabendo da 88 

emissão de um parecer, também pelo Dr. Marcelo, que foi encaminhado às três chapas que 89 

concorriam à eleição e não à Presidência do Colégio Eleitoral. Disse que no parecer estava 90 

colocado que o Colégio Eleitoral deveria dar um prazo mais amplo para a inscrição de 91 

quaisquer docentes que quisessem concorrer às listas tríplices da UFSCar. Comentou que esse 92 

assunto demandou bastante tempo da reunião do Colégio e que foi solicitado por membros 93 

daquele conselho que o parecer fosse acatado, mas que a Presidência não considerou o 94 

documento e seguiu com a reunião. Comentou que membros do ConsUni fizeram a 95 

solicitação de uma reunião para discussão da judicialização do processo, mas que ainda não 96 

há respostas sobre o pedido. 1.2.2. Prof. Dr. Daniel Vendruscolo (DM): Disse que o tema da 97 

judicialização do processo de sucessão à Reitoria da UFSCar é muito importante e sugeriu a 98 

discussão do assunto nesta reunião. 1.2.3. Cristina Paiva de Sousa (PPGBiotec): Comunicou 99 

que foi selecionada no edital CAPES/PRINT para capacitação de curta duração, tanto para a 100 
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área de Materiais Estratégicos quanto para a área de Tecnologia e Saúde e que optou pela área 101 

de Materiais Estratégicos. Disse que o afastamento dela ocorrerá por três meses, a partir de 102 

janeiro/2020 e perguntou se há algum novo esclarecimento sobre o calendário da graduação 103 

para o próximo semestre na UFSCar. O Presidente explicou que foi feita, na última quarta-104 

feira, uma reunião do GT Planejamento e que há duas datas possíveis para início do semestre: 105 

08 ou 16 de fevereiro de 2021. O Prof. Dr. Helder Vinicius Avanço Galeti (CCEE e 106 

representante do CCET no GT Planejamento) complementou dizendo que amanhã, na reunião 107 

do GT Planejamento, será discutido se o calendário a ser seguido será semelhante ao que já 108 

está posto para o Campus Lagoa do Sino, e com possibilidade de início, talvez, em 01 ou 08 109 

de fevereiro de 2021. Disse que a definição do calendário é uma prioridade do GT. Comentou 110 

que assim que a reunião de amanhã for encerrada, que ele irá encaminhar um comunicado ao 111 

CCET para divulgação às unidades. 1.2.4. Prof. Dr. Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo 112 

(PIPGEs): Como representante do CoC-CCET no CoPq, informou que na terça-feira, 27 de 113 

outubro, ocorreu a reunião daquele conselho e fez uma síntese do que foi discutido. Disse que 114 

foram aprovados vários afastamentos em caráter excepcionais e reforçou que os docentes que 115 

precisarem pedir afastamento, podem fazer a solicitação, desde que haja justificativas para tal. 116 

Sobre o regimento geral de pesquisa, disse que as discussões não andaram muito, que foi 117 

analisado até o artigo 18. Comentou que houve uma discussão longa sobre a questão de 118 

recursos próprios e que a mesma não ficou definida. Falou que a próxima reunião será 119 

realizada em 03 de novembro. Disse também que foi aprovada uma moção pedindo que o 120 

ConsUni se reúna para a discussão sobre a judicialização do processo de Sucessão à Reitoria 121 

da UFSCar. Terminados os comunicados, o Presidente colocou em votação a sugestão do 122 

Prof. Dr. Daniel de inclusão do ponto de pauta “Manifestação do CoC-CCET diante da ação 123 

judicial do processo de escolha da Reitoria da UFSCar”. A sugestão foi aprovada por 124 

unanimidade pelos membros do Conselho. O Presidente comunicou que o Secretário Geral da 125 

SIn, Dr. Erick Mello, não poderia estar presente nessa reunião e retirou o ponto 126 

“2.5. Apresentação Erick Mello (Secretário Geral da SIn): Informações sobre sala cofre SIn e 127 

diretrizes sobre uso de licenças de softwares na UFSCar” da pauta da reunião. 2. ORDEM 128 

DO DIA. 2.1. Apreciação da ata da 84ª Reunião do CoC-CCET, realizada em 129 

23/09/2020. O Presidente apresentou página a página a ata da 84ª Reunião Ordinária do CoC-130 

CCET. Não houve manifestações. Colocada em apreciação, a ata foi aprovada por 131 

unanimidade. 2.2. Apreciação de Ad Referendum da Presidência do CoC-CCET. 132 

2.2.1. Termo de Compromisso entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a 133 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para desenvolvimento do projeto de pesquisa 134 
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referente ao edital conjunto FAPESP-FAPESQ 2019, intitulado: "Problemas de 135 

roteamento de veículos ricos: modelos e algoritmos para variantes determinísticas e 136 

estocásticas", sob a coordenação do Prof. Dr. Pedro Augusto Munari Junior (DEP). O 137 

Presidente informou que se trata de edital conjunto FAPESP-FAPESQ 2019, em que o Prof. 138 

Dr. Pedro Augusto Munari (DEP) foi contemplado com o projeto intitulado: "Problemas de 139 

roteamento de veículos ricos: modelos e algoritmos para variantes determinísticas e 140 

estocásticas". Informou que a documentação estava disponível no AVAdmin do CoC-CCET e 141 

abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve nenhuma manifestação. Colocado em 142 

apreciação, a aprovação do projeto foi referendada por unanimidade. 2.2.2. Termo de 143 

Cooperação entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade do 144 

Estado de Santa Catarina (UDESC) para desenvolvimento do projeto de pesquisa 145 

referente ao edital conjunto FAPESP/FAPESC, intitulado “Scaffolds bioativos com 146 

modificação superficial por plasma”, sob a coordenação do Prof. Dr. Luiz Antonio 147 

Pessan (DEMa). O Presidente informou que se trata de edital conjunto FAPESP-FAPESC, 148 

em que o Prof. Dr. Luiz Antonio Pessan (DEma) foi contemplado com o projeto intitulado: 149 

“Scaffolds bioativos com modificação superficial por plasma”. Informou que a documentação 150 

estava disponível no AVAdmin do CoC-CCET e abriu a palavra para esclarecimentos, mas 151 

não houve nenhuma manifestação. Colocado em apreciação, a aprovação do projeto foi 152 

referendada por unanimidade. 2.2.3. Termo de Cooperação entre a Universidade Federal 153 

de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para 154 

desenvolvimento do projeto de pesquisa referente ao edital conjunto FAPESP-FAPESQ, 155 

intitulado “Desenvolvimento de novos materiais para a produção de membranas”, sob a 156 

coordenação do Prof. Dr. Luiz Antonio Pessan (DEMa). O Presidente informou que se 157 

trata de edital conjunto FAPESP-FAPESQ, em que o Prof. Dr. Luiz Antonio Pessan (DEma) 158 

foi contemplado com o projeto intitulado: “Desenvolvimento de novos materiais para a 159 

produção de membranas”. Informou que a documentação estava disponível no AVAdmin do 160 

CoC-CCET e abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve nenhuma manifestação. 161 

Colocado em apreciação, a aprovação do projeto foi referendada por unanimidade. 162 

2.2.4. Edital para eleições para Coordenador, Vice-Coordenador e Representantes 163 

Docentes da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em 164 

Engenharia Mecânica (PPGEMec). O Presidente convidou o Prof. Dr. Armando Italo Sette 165 

Antonialli, Presidente da Comissão Eleitoral, para apresentação do edital. O docente explicou 166 

que a comissão foi instituída na CPG do PPGEMec no dia 02/09/2020 e que a mesma foi 167 

responsável pela condução do processo que foi concluído hoje. Disse que a votação foi 168 



6 

 

realizada ontem por meio do Helios Voting e falou sobre o suporte dado pela servidora 169 

Simone Peronti da Secretaria de Informática (SIn). Disse que o resultado foi publicado hoje 170 

na página do PPGEMec e que o mesmo será apreciado na próxima reunião da comissão do 171 

programa, que está agendada para 11/11/2020. Disse que não houve nenhuma intercorrência 172 

durante o processo e se colocou à disposição para esclarecimentos. Não houve manifestações. 173 

Colocado em apreciação, o edital para eleições para Coordenador, Vice-Coordenador e 174 

Representantes Docentes da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em 175 

Engenharia Mecânica (PPGEMec) foi referendado por unanimidade. 2.2.5. Edital para 176 

realização de processo eleitoral para a Chefia do Departamento de Engenharia 177 

Mecânica para o exercício 2020-2022. O Presidente convidou o Prof. Dr. Flávio Yukio 178 

Watanabe, Presidente da Comissão Eleitoral, para apresentação do edital. O docente explicou 179 

que o processo ainda está em andamento e comentou que a comissão é formada por ele, pela 180 

servidora Janaina Fiochi Beatrice e pela discente Mariana Freitas. Explicou que a minuta foi 181 

elaborada com base no regimento do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec) e que 182 

a mesma foi encaminhada à Secretaria de Informática (SIn) para ajustes nas datas de votação 183 

e posteriormente ao CoDEMec e ao CoC-CCET. Disse que ontem foi o prazo de inscrições 184 

para as chapas da chefia e que na próxima semana inicia-se a votação. Uma vez encerrado o 185 

edital, disse que o processo voltará ao conselho do DEMec para apreciação do relatório final e 186 

que depois o mesmo será remetido ao CCET novamente. Destacou o trabalho realizado pela 187 

SIn e também pela servidora Janaina, secretária do DEMec. Por fim, comentou que todo o 188 

trabalho realizado pela comissão tem sido divulgado no site do departamento e se colocou à 189 

disposição para esclarecimentos de dúvidas. Não houve manifestações. Colocado em 190 

apreciação, o edital para realização de processo eleitoral para a Chefia do Departamento de 191 

Engenharia Mecânica para o exercício 2020-2022 foi referendado por unanimidade. 192 

2.3. Apreciação do Plano da Reserva Técnica para Custos de Infraestrutura 193 

Institucional para Pesquisa - exercício 2020/ano base 2019. O Presidente convidou a 194 

servidora Samira Cecilia Custodio Ferro, chefe da SAFC-CCET, para apresentação do plano. 195 

A servidora agradeceu a todos os chefes de departamento que enviaram dados para elaboração 196 

do projeto e explicou que inicialmente foi feito um levantamento das áreas dos laboratórios de 197 

pesquisa para contextualização da necessidade de investimentos e uso da Reserva Técnica 198 

Institucional (RTI) para melhoria das condições dos mesmos. Em seguida, mostrou as tabelas 199 

contendo: 1. Área dos laboratórios – disse que é esperado para o próximo ano a expansão dos 200 

Departamentos de Física, Engenharia Civil, Matemática e Engenharia de Produção; 2.  201 

Quantidade de docentes envolvidos em pesquisas e/ou programas de pós-graduação - solicitou 202 
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aos departamentos a verificação da quantidade de professores Sêniores; 3. Dados dos 203 

programas de pós-graduação em andamento – número de alunos regularmente matriculados 204 

em cursos de mestrado e doutorado no CCET no ano de 2020 e número de defesas de 205 

dissertações de mestrado e teses de doutorado de janeiro a outubro de 2020. Informou que o 206 

valor disponível da RTI/FAPESP 2020 para o CCET é de R$ 902.447,39 correspondendo à 207 

reserva de vinte e seis projetos apoiados diretamente pela FAPESP. Explicou que no dia 20 de 208 

outubro, o Prof. Dr. Ernesto Chaves Pereira de Souza (DQ) informou ao Centro que havia 209 

solicitado à FAPESP o cancelamento do Processo 2019/19154-4, que se se tratava de um 210 

equipamento multiusuário, em que a RTI gerada foi de R$ 76.891,00. Assim, disse que para a 211 

elaboração desse plano a Diretoria do CCET decidiu debitar esse valor do saldo total, para 212 

evitar que no próximo ano a FAPESP realize algum corte em alíneas já aprovadas. Comentou 213 

que vários outros projetos apoiados pela FAPESP serão também apoiados pelos recursos 214 

gerados por esta RTI. Falou que o projeto tem disponível o valor final de R$ 825.556,39 e 215 

possui o seguinte título “Adequação e apoio ao sistema laboratorial para pesquisas em 216 

Ciências Exatas e Tecnologias em Engenharias existentes no CCET”. Comentou que as ações 217 

do plano consistem em: 1. Equipar diversos laboratórios de pesquisa nas áreas básicas (da 218 

Ciência da Computação, Estatística, Matemática, Física e Química), de engenharias (Civil, 219 

Elétrica, Materiais, Mecânica, Produção e Química) do CCET; 2. Apoiar a consolidação da 220 

estrutura coletiva de pesquisa já existente, de acordo com levantamento realizado dentre os 221 

diversos laboratórios de pesquisa do CCET; 3. Adequar os laboratórios de pesquisa existentes 222 

aos níveis de biossegurança para o retorno das atividades presenciais e apoiar as pesquisas em 223 

andamento que tratam do combate à proliferação da COVID-19. Em relação às alíneas, disse 224 

que R$ 333.647,62 se refere a materiais permanentes, R$ 217.126,56 a materiais de consumo 225 

e R$ 274.782,21 a serviços. Por fim, mostrou as tabelas contendo a relação de materiais 226 

permanentes, materiais de consumo e serviços. Em seguida, o Prof. Dr. Guillermo Antonio 227 

Lobos Villagra, Vice-Presidente do CoC-CCET, explicou um pouco a tabela de dados dos 228 

programas de pós-graduação. A Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura (DEs) observou que 229 

no quadro de docentes vinculados ao Departamento de Estatística constam vinte e três 230 

docentes e um professor Sênior vinculado, no entanto, lembrou que esses dados são referentes 231 

ao Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) e não se reportam 232 

só aos docentes do departamento, uma vez que o PPG é interinstitucional e conta também 233 

com docentes da Universidade de São Paulo (USP). Reforçou que o DEs possui vinte e dois 234 

professores efetivos. O Prof. Guillermo comentou que a informação será incluída no plano. A 235 

Profa. Dra. Cristina Paiva de Sousa (PPGBiotec) lembrou que o PPGBiotec também tem 236 
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docentes do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde (CCBS), da Universidade de São Paulo 237 

(USP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e que gostaria de 238 

verificar os dados do programa antes do envio do plano e o Prof. Guillermo concordou. Não 239 

havendo mais manifestações, o plano foi colocado em apreciação e aprovado por 240 

unanimidade. 2.4. Apresentação Rodrigo Oliveira Cantelli: Parcerias UFSCar e 241 

Santander para atividades de extensão. O Presidente convidou o Sr. Rodrigo Oliveira 242 

Cantelli, Superintendente Executivo da Estação 33/Santander para apresentação da parceria. 243 

O Sr. Rodrigo iniciou agradecendo o convite e explicou que “Estação 33” foi o nome dado ao 244 

Polo de Tecnologia de Inovação do Santander em São Carlos, nome inclusive escolhido pela 245 

própria equipe que aqui atua. Em seguida comentou que o Santander é um grande investidor 246 

em tecnologia e uma marca muito empregadora nessa área, tendo em torno de cinco mil 247 

funcionários em TI, entre próprios e terceiros. Disse que o Santander pretende empregar mais 248 

trezentas pessoas no polo São Carlos ainda esse ano, chegando a quinhentas em 2021. Falou 249 

que a intenção é ter um centro de desenvolvimento de tecnologias que seja referência para a 250 

corporação como um todo e para isso, é necessário o investimento não só na filial, mas 251 

também na região. Comentou que o Santander foi o primeiro banco que acreditou e investiu 252 

no ONOVOLAB e que para buscar mais colaboradores, acredita ser de extrema relevância 253 

essa parceria com a UFSCar. Explicou que a Estação 33 tem os seguintes focos: 1. 254 

Desenvolvimento Mobile; 2. Big Data; 3. Inteligência Artificial; 4. Qualidade de Software; 5. 255 

Cyber. Disse que os pilares da parceria com a UFSCar são: 1. Montar um modelo de 256 

prioridade de contratações; 2. Investimento/incentivo aos laboratórios de informática da 257 

UFSCar; 3. Programa de Residência Técnica para estudantes de mestrado, doutorado ou 258 

formandos de cursos de graduação; 4. Intercâmbio entre academia e empresa e vice-versa; 5. 259 

Oferecer benefícios para funcionários que queiram fazer mestrado e doutorado; 6. Criação de 260 

cursos para demandas do mercado. Como benefícios da parceria, citou: 1. 261 

Consolidação/fortalecimento de São Carlos como polo tecnológico; 2. Desenvolvimento da 262 

economia regional; 3. Amplo repertório de casos de uso práticos; 4. Cursos alinhados ao 263 

mercado. Por fim, agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para esclarecimentos. 264 

A Profa. Dra. Cristina Paiva de Sousa (PPGBiotec) parabenizou a Diretoria do CCET e o 265 

Grupo Santander pela iniciativa e perguntou se a Residência Técnica poderia abranger 266 

também o Programa de Pós-Doutorado. O Sr. Rodrigo respondeu que sem dúvidas, que não 267 

existe restrições quanto a isso e que a intenção é ter o time mais qualificado possível. O Prof. 268 

Dr. Helder Vinicius Avanço Galeti (CCEE) agradeceu a apresentação e oportunidade de 269 

parceria. Explicou que está liderando uma comissão no CCET que trata das novas Diretrizes 270 
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Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de engenharia e disse que esta reformulação 271 

envolverá sete cursos de engenharia do Centro, onde são formados em torno de quinhentos 272 

engenheiros por ano e uma das frentes das DCNs diz respeito a integração dos cursos com 273 

empresas, particularmente com indústrias, mas também com empresas de base tecnológica. 274 

Disse também que o Plano Nacional de Educação (PNE) para 2030 prevê que 10% dos 275 

créditos devam ser concretizados por meio de atividades de extensão. Nesse sentido, disse que 276 

é muito oportuno já estabelecer nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), parcerias que 277 

viabilizem interações como estas propostas pelo Santander. Assim, perguntou se essa 278 

proposta de Residência Técnica já foi experimentada em algum nível dentro do Santander e se 279 

caso não tenha sido, se existe possibilidade de se pensar na construção conjunta, concentrando 280 

a parceria no CCET, e não deixando a responsabilidade de interação a cargo de cada 281 

coordenação de curso. O Sr. Rodrigo respondeu que o modelo nunca foi experimentado, mas 282 

que existe interesse em desenvolvê-lo, o quanto antes, junto com a UFSCar. A Profa. Dra. 283 

Vania Paula de Almeida Neris (DC) cumprimentou os envolvidos na implementação da 284 

Estação 33 em São Carlos, disse que o Departamento de Computação acompanha com muito 285 

interesse a concretização dessa parceria e que já está sendo articulada a possibilidade de 286 

recebimento do Grupo Santander no espaço no DC. Não havendo mais perguntas, o 287 

Presidente agradeceu novamente a presença dos representantes do Santander na reunião e 288 

parabenizou-os pela parceria. 2.5. Indicação de representante titular do CoC-CCET para 289 

o CoAd. O Presidente me convidou para apresentação da planilha de representações do CoC-290 

CCET para o Conselho de Administração (CoAd). Expliquei que o mandato do Prof. Dr. 291 

Fabrício Tadeu Pazianei (DEMec) como representante do CoC-CCET naquele conselho 292 

terminaria em 21 de novembro e que seria necessária sua substituição. Disse que seguindo o 293 

sistema de rodízios definidos por este conselho em 2008, a Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis 294 

Moura (DEs) deveria ser a primeira pessoa a ser consultada, no entanto, ela é a atual 295 

representante suplente do CoAd. Seguindo a lista, o segundo docente é o Prof. Dr. Antonio 296 

José Gonçalves da Cruz (PPGEQ), mas o docente informou que já é representante do 297 

Conselho de Pós-Graduação (CoPG) junto ao CoAd e não poderia assumir. O terceiro da lista 298 

é o Prof. Dr. Daniel Vendruscolo (DM) que também não pôde assumir porque já é 299 

representante do CoC-CCET junto ao CoG. O próximo professor da lista é o Prof. Dr. Moacir 300 

Godinho Filho (PPGEP), mas o docente também já representa, na qualidade de suplente, o 301 

CoC-CCET no ConsUni. Em quinto na lista, está o Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza 302 

(DECiv), mas o docente está saindo da chefia do departamento em dezembro de 2020, fato 303 

que inviabiliza a representação. Em seguida vem a Profa. Dra. Magda da Silva Peixoto 304 
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(PPGECE), mas a docente pertence ao Campus Sorocaba e não participa das reuniões do 305 

CoC-CCET. A sexta da lista é a Profa. Dra. Karina Schiabel (CCM) e a docente disse que 306 

entende a importância da representação, mas que por razões pessoais no momento está 307 

impossibilitada de assumir. Por fim, comentei que convidamos o Prof. Dr. Edivaldo dos 308 

Santos Lopes (PPGM) que aceitou a representação. O Presidente agradeceu a disponibilidade 309 

do professor e colocou o ponto em apreciação. A indicação do Prof. Dr. Edivaldo dos Santos 310 

Lopes como representante do CoC-CCET junto ao CoAd foi aprovada por unanimidade.  311 

2.6. Indicação de representantes do CoC-CCET para o CoEx. O Presidente novamente me 312 

convidou para a apresentação da tabela de representações do CoC-CCET junto ao Conselho 313 

de Extensão (CoEx). Expliquei que no início de 2020, a representação foi assumida pelos 314 

professores Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa, então Vice-Chefe do DEMa, como titular e Dr. 315 

Luiz Antonio Pessan, à época Chefe do DEMa como suplente, no entanto, houve mudança na 316 

chefia do departamento e seria preciso efetuar a troca dos representantes. Informei que o atual 317 

Chefe do DEMa, Prof. Dr. Rodrigo Bresciani Canto e o atual Vice-Chefe, Prof. Dr. Luiz 318 

Antonio Pessan, aceitaram assumir a representação como titular e suplente, respectivamente. 319 

O Presidente agradeceu a disponibilidade dos docentes e colocou o ponto em apreciação. As 320 

indicações do Prof. Dr. Rodrigo Bresciani Canto e do Prof. Dr. Luiz Antonio Pessan como 321 

representantes titular e suplente, respectivamente, do CoC-CCET junto ao CoEx foi aprovada 322 

por unanimidade. 2.7. Apreciação do edital com normas para eleição de Chefe, Suplente 323 

de Chefe e Membros do Conselho do Departamento de Engenharia Química da UFSCar 324 

– Biênio 2021-2022. O Presidente convidou o Prof. Dr. Ruy de Sousa Junior (DEQ) para 325 

apresentação do edital. O docente explicou que se trata de edital para eleição da chefia e dos 326 

membros do conselho do Departamento de Engenharia Química para o biênio 2021-2022, 327 

com início do mandato em janeiro de 2021, com exceção dos representantes discentes que 328 

têm duração de um ano. Disse que para os cargos de chefe e vice-chefe, podem se candidatar 329 

todos os docentes contratados em regime de dedicação exclusiva, exceto os que estão em 330 

afastamento integral ou parcial; já para membros do conselho, podem se escrever dentro de 331 

cada categoria, docentes efetivos e servidores técnico administrativos, desde que também não 332 

estejam em afastamento integral ou parcial. Explicou que podem votar todos os servidores 333 

docentes e servidores TAs lotados no DEQ e todos os discentes vinculados ao curso de 334 

Engenharia Química e do programa de pós-graduação em Engenharia Química, sendo cada 335 

um em suas respectivas categorias. Mencionou que o processo de inscrição se inicia hoje, 29 336 

de outubro e vai até 19 de novembro e a divulgação dos inscritos ocorrerá em 23 de 337 

novembro. Comentou que o processo eleitoral ocorrerá nos dias 08 e 09 de dezembro, por 338 
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meio do sistema Helios Voting. Sobre o peso da votação, falou que é de 70% para os docentes 339 

e os outros 30% divididos entre TAs e discentes. Por fim, informou que o resultado final será 340 

divulgado em 10 de dezembro, para encaminhamento ao conselho departamental em 15 de 341 

dezembro. O Presidente agradeceu a apresentação e abriu a palavra para esclarecimentos, mas 342 

não houve manifestações. Colocado em apreciação, o edital com normas para eleição de 343 

Chefe, Suplente de Chefe e Membros do Conselho do Departamento de Engenharia Química 344 

da UFSCar – Biênio 2021-2022 foi aprovado por unanimidade. 2.8. Apreciação do edital 345 

para eleição da coordenação do curso de Engenharia Mecânica para o biênio 2021-2022. 346 

O Presidente convidou o Prof. Dr. Vitor Ramos Franco (CCEMec) para apresentação do 347 

edital. O docente explicou que desde a criação do curso, a coordenação procura fazer um 348 

edital mais breve e suscinto possível dentro das normas do regimento geral dos cursos de 349 

graduação. Disse que o edital foi discutido e aprovado na reunião nº 28 do conselho de curso, 350 

realizada em 23 de setembro e apresentou o seguinte calendário: 1. 28 de setembro – 351 

divulgação; 2. 02 de outubro – data limite para impugnação; 3. 16 de novembro – início das 352 

inscrições; 4. 18 de novembro – término das inscrições; 5. 19 de novembro – divulgação das 353 

chapas inscritas; 6. 23 e 24 de novembro – apresentação do programa de gestão das chapas; 7. 354 

25 e 26 de novembro – votação por meio do sistema Helios Voting; 8. 27 de novembro – 355 

apuração dos resultados; e 9. 30 de novembro – divulgação dos resultados. Disse que a 356 

comissão eleitoral é composta da seguinte forma: Prof. Sidney Bruce Shiki, Marilda Priori 357 

(TA) e Vitor Corso (discente). Por fim, informou que o resultado final será homologado em 358 

reunião do conselho de curso a ser realizada no dia 02 de dezembro. O Presidente agradeceu a 359 

apresentação e abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve manifestações. Colocado 360 

em apreciação, o edital para eleição da coordenação do curso de Engenharia Mecânica para o 361 

biênio 2021-2022 foi aprovado por unanimidade. 2.9. Apreciação do edital para eleição da 362 

coordenação do curso de Engenharia Civil para o biênio 2021-2022. O Presidente 363 

convidou a Profa. Dra. Cali Laguna Achon (CCECiv) para apresentação do edital. A docente 364 

explicou que o edital também é bem suscinto. Disse que a comissão é formada por um 365 

docente, um técnico administrativo e um discente e que as inscrições das chapas estão 366 

previstas para ocorrer de 03 a 05 de novembro. Comentou que a votação ocorrerá pelo sistema 367 

Helios Voting no dia 11 de novembro, das 8h30 às 16h30, que a apuração do resultado será 368 

feita no dia 12 de novembro e a divulgação se dará por meio de canais de divulgação da 369 

CCECiv. Por fim, explicou que como o curso só tem um TA vinculado, para composição do 370 

resultado final, as categorias docentes e técnico administrativo terão os votos contabilizados 371 

de forma conjunta com peso de 85% e a categoria discente com peso de 15%. O Presidente 372 
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agradeceu a apresentação e abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve 373 

manifestações. Colocado em apreciação, o edital para eleição da coordenação do curso de 374 

Engenharia Civil para o biênio 2021-2022 foi aprovado por unanimidade. 2.10. Apreciação 375 

do acordo de cotutela da tese de doutorado de Gean Henrique Marcatto de Oliveira 376 

(PPGCEM), entre Universidade Tecnológica de Graz e UFSCar. O Presidente explicou 377 

que o Prof. Dr. Leonardo Bresciani Canto (PPGCEM) não pôde estar presente à reunião, pois 378 

estava em outro compromisso, mas que ele enviou a seguinte justificativa para o acordo: “A 379 

principal razão para a escolha da Universidade Tecnológica de Graz para desenvolver a 380 

cotutela de tese de doutorado objeto do acordo é que o Prof. Leonardo Canto possui 381 

cooperação científica com o Dr. Sergio de Traglia Amancio Filho, professor da Graz 382 

University of Technology, uma das mais conceituadas universidades de tecnologia da 383 

Áustria. O requerente pretende estreitar esta colaboração através de convênio de Co-tutela 384 

de tese de doutorado do aluno Gean Henrique Marcatto de Oliveira do PPGCEM/UFSCar, 385 

orientado por ambos professores". Comentou que a documentação foi disponibilizada aos 386 

conselheiros no AVAdmin e abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve nenhuma 387 

manifestação. Colocado em apreciação, o acordo de cotutela da tese de doutorado de Gean 388 

Henrique Marcatto de Oliveira (PPGCEM), entre Universidade Tecnológica de Graz e 389 

UFSCar foi aprovado por unanimidade. 2.11. Apreciação do acordo específico de 390 

cooperação para intercâmbio de estudantes entre Universidade de Lérida e UFSCar. O 391 

Presidente disse que o acordo envolve sete cursos de graduação da UFSCar, sendo seis do 392 

CCET (Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, 393 

Engenharia Química, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica) e leu as justificativas 394 

enviadas pelo servidor Marcelo Fila Pecenin (SRInter): “1. Promover a integração e 395 

cooperar com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais 396 

nacionais e estrangeiras é uma das tarefas cabíveis à nossa instituição na consecução de seus 397 

objetivos, nos termos do inciso VII do art. 4º de seu Estatuto; 2. A aceitação da Universidade 398 

de Lérida, para desenvolver a cooperação objeto do acordo, em vez de qualquer outra 399 

instituição estrangeira relacionada com e/ou envolvida em Ensino Superior e/ou pesquisa, 400 

deve-se ao fato não só de que tal entidade vem desenvolvendo formalmente colaboração com 401 

a UFSCar desde 23 de junho de 2015, quando foi celebrado o acordo geral de cooperação 402 

acadêmica entre elas – no último dia 19 de junho, a duração deste instrumento, mediante o 1º 403 

termo aditivo ao mesmo, foi prorrogada por 5 (cinco) anos –, mas também de que a 404 

proposição e a celebração do instrumento ora em apreço resultam de aprimoramento e 405 

evolução da produtiva colaboração que as partes têm levado a cabo; 3. O objeto ou os 406 
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objetivos do acordo estão previstos na Cláusula B das minutas correspondentes, combinada 407 

com sua disposição C.2, qual seja: intercâmbio de até três estudantes por ano letivo no 408 

âmbito dos cursos arrolados acima, para cursos disciplinas, realizar estágios acadêmicos – 409 

possivelmente, em laboratórios – e eventualmente elaborar (parte do) TCC (trabalho de 410 

conclusão de curso); 4. As etapas ou fases de execução do objeto do acordo estão descritas 411 

nas Cláusulas C a E das minutas correspondentes, entre as quais se destaca o benefício 412 

concedido na disposição E.3, a saber: isenção da cobrança de taxas acadêmicas relativas ao 413 

intercâmbio estudantil no âmbito do referido instrumento, o que potencialmente viabilizará a 414 

eventual participação de aluno(a)s da UFSCar em tal atividade; 5. O prazo de vigência do 415 

acordo, fixado na Cláusula F das minutas correspondentes, correrá a partir da data de sua 416 

assinatura por ambas as partes, estendendo-se até 19 de junho de 2025, quando está prevista 417 

para encerrar-se a duração do acordo geral de cooperação acadêmica entre elas; e 6. Com a 418 

execução do acordo, espera-se promover intercâmbio estudantil entre a instituição espanhola 419 

e a nossa universidade, ampliando as oportunidades a aluno(a)s da UFSCar para que 420 

agreguem o valor da experiência internacional à respectiva formação acadêmica, 421 

qualificação profissional, enriquecimento cultural, enfim, a seu desenvolvimento pessoal. 422 

Espera-se, ainda, que a execução do referido instrumento promova também a 423 

internacionalização em casa (‘internalization at home’, em inglês), uma das vertentes da 424 

internacionalização da nossa instituição, em virtude da qual os membros da comunidade 425 

interna, nomeadamente o(a)s aluno(a)s, têm a possibilidade de interagir e enriquecer-se 426 

culturalmente com estudantes provindo(a)s de instituições estrangeiras de Ensino Superior 427 

e/ou pesquisa”. O Presidente comentou que a documentação foi disponibilizada aos 428 

conselheiros no AVAdmin e abriu a palavra para esclarecimentos, mas não houve nenhuma 429 

manifestação. Colocado em apreciação, o acordo específico de cooperação para intercâmbio 430 

de estudantes entre Universidade de Lérida e UFSCar foi aprovado por unanimidade.  431 

2.12. Apreciação do termo de compromisso entre UFSCar e Universidade de Estocolmo 432 

para o para o desenvolvimento do projeto de pesquisa conjunto "Photonic quantum dot 433 

interaction", sob a coordenação do Prof. Dr. Romain Pierre Marcel Bachelard. O 434 

Presidente explicou que o Prof. Dr. Romain Pierre Marcel Bachelard (PPGF) teve que sair 435 

mais cedo da reunião pois está organizando um evento, mas enviou a seguinte justificativa 436 

para apreciação: “Esse acordo de cooperação tem como objetivo a implementação de uma 437 

mobilidade FAPESP-SPRINT (processo 2020/00725-9), que eu coordeno junto com a Ana 438 

Predojevic da Universidade de Estocolmo. O auxílio apoia missões de trabalho de doutores 439 

entre a UFSCar e a Universidade de Estocolmo (passagens, diárias, seguro saúde) e tem 440 
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vigência de 01 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. A FAPESP exige tal acordo para 441 

emitir o Termo de Outorga e o mesmo foi elaborado seguindo os moldes propostos pela 442 

SRInter. O auxílio beneficiará a UFSCar através de publicação de artigos em revistas 443 

prestigiadas e palestras dos visitantes da Universidade de Estocolmo. Os nossos discentes 444 

também serão encorajados a interagir com os visitantes suecos”. O Prof. Paulillo disse que a 445 

documentação foi disponibilizada aos conselheiros no AVAdmin e abriu a palavra para 446 

esclarecimentos, mas não houve nenhuma manifestação. Colocado em apreciação, o termo de 447 

compromisso entre UFSCar e Universidade de Estocolmo para o para o desenvolvimento do 448 

projeto de pesquisa conjunto "Photonic quantum dot interaction", sob a coordenação do Prof. 449 

Dr. Romain Pierre Marcel Bachelard, foi aprovado por unanimidade. 2.13. Manifestação do 450 

CoC-CCET diante da ação judicial sobre o processo de escolha da Reitoria da UFSCar. 451 

O Presidente abriu a palavra aos membros para manifestações. O Prof. Dr. Daniel 452 

Vendruscolo (DM) falou um pouco sobre a judicialização do processo de escolha da Reitoria 453 

da UFSCar e apresentou a seguinte proposta de texto de manifestação do CoC-CCET: 454 

“MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE 455 

TECNOLOGIA DA UFSCAR. Considerando que o processo eleitoral para elaboração das 456 

listas tríplices de reitor e vice-reitor da UFSCar foi judicializado, nós, membros desde CoC-457 

CCET, preocupados com a defesa dos princípios democráticos desta Universidade, 458 

manifestamos publicamente nossa indignação quanto à ação ajuizada por candidatos de uma 459 

das chapas derrotadas na Pesquisa Eleitoral organizada pelo Conselho Universitário 460 

(ConsUni), os professores Fernando Manuel Araújo Moreira e Fernanda de Freitas Aníbal, 461 

membros da Chapa 1 – Por uma UFSCar Notável. Entendemos que esta ação desrespeita o 462 

pacto democraticamente constituído na UFSCar e representa um ataque frontal à autonomia 463 

universitária. Dada a gravidade da situação e a necessidade de um posicionamento 464 

institucional da Universidade, solicitamos da atual Administração Superior a convocação 465 

imediata de reunião extraordinária do ConsUni, para que esse órgão deliberativo máximo da 466 

UFSCar possa discutir e deliberar sobre as melhores formas de defesa diante dessa ameaça 467 

ao processo de sucessão da reitoria. 29 de outubro de 2020. CoC-CCET”. O Presidente 468 

perguntou se alguém gostaria de dar alguma sugestão ao texto, mas não houve nenhuma 469 

manifestação. Colocada em apreciação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em 470 

seguida, a Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura (DEs) agradeceu a colaboração do Prof. 471 

Daniel na elaboração do texto e reforçou que a solicitação de convocação imediata de reunião 472 

para tratar o assunto já foi feita pela maioria dos membros do ConsUni, mas ainda não há 473 

resposta ao pedido. O Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli (representante do PPGEMec) 474 
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parabenizou os membros do CoC-CCET e o Prof. Daniel pela iniciativa. O Prof. Dr. Helder 475 

Vinícius Avanço Galeti (CCEE) ressaltou a importância da manifestação do conselho frente 476 

aos últimos acontecimentos e se demonstrou bastante preocupado com o futuro da instituição 477 

se esse fato não tiver um esclarecimento célere. Destacou ainda a legitimidade do processo 478 

eleitoral e pediu atenção de toda a comunidade para esse momento. O representante discente 479 

Vitor Brunelli reforçou que o regimento do ConsUni prevê que uma reunião pode ser 480 

solicitada à Presidência pela maioria de seus membros e nesse caso, a convocação deve ser 481 

feita no prazo de cinco dias. Sugeriu buscar os representantes naquele Conselho para fazer 482 

essa solicitação. O Prof. Daniel esclareceu ao Vitor que o pedido já foi realizado por meio do 483 

sistema SEI. O docente destacou a necessidade de união da comunidade nesse momento e a 484 

importância de se preservar o processo democrático da instituição. Solicitou a divulgação da 485 

manifestação pela Coordenadoria de Comunicação Social. O Prof. Helder falou sobre as 486 

diversas tentativas de convocação de reuniões do ConsUni pela maioria de seus membros nos 487 

últimos quatro anos e informou que apesar de isso estar claro no regimento, há um parecer 488 

contrário da PF/UFSCar e esses pedidos nunca foram acatados pela atual gestão. Disse que é 489 

preocupante a inação da gestão perante o momento, que demanda debate interno para 490 

encaminhamentos e mencionou a importância da defesa da instituição. O Presidente 491 

parabenizou a plenária pela decisão unânime e falou sobre a importância do momento. Disse 492 

que os Diretores de todos os Centros se reuniram e elaboraram um ofício à Reitora com as 493 

mesmas preocupações colocadas por este conselho e solicitando a convocação imediata de 494 

reunião do ConsUni. Falou sobre a importância e reconhecimento da UFSCar no sistema 495 

federal de ensino brasileiro. Por fim, frisou que o CCET é o maior Centro da instituição e 496 

mencionou a importância dessa manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 497 

encerrou a sessão às 17h agradecendo novamente a presença de todos. Eu, Silvia Maria 498 

Felicio Tozo, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 499 

pelos membros presentes ou representados.  500 

Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo – Presidente _____________________________ 501 

Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra _______________________________________ 502 

CCCC Prof. Dr. Renato Bueno __________________________________________________ 503 

CCECiv Profa. Dra. Cali Laguna Achon __________________________________________ 504 

CCEC Prof. Dr. Fredy João Valente ______________________________________________ 505 
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CCEMa Prof. Dr. Conrado Ramos Moreira Afonso __________________________________ 506 

CCEE Prof. Dr. Helder Vinícius Avanço Galeti _____________________________________ 507 

CCEFi Prof. Dr. Fabio Aparecido Ferri ___________________________________________ 508 

CCEMec Prof. Dr. Vitor Ramos Franco ___________________________________________ 509 

CCEQ Profa. Dra. Rosineide Gomes da Silva Cruz __________________________________ 510 

CCEs Prof. Dr. Márcio Luis Lanfredi Viola _______________________________________ 511 

CCM Profa. Dra. Karina Schiabel _______________________________________________ 512 

CCQL Prof. Dr. Tiago Venâncio ________________________________________________ 513 

CCQ Prof. Dr. Elton Fabiano Sitta _______________________________________________ 514 

CCEAm/D Prof. Dr. Antonio Carlos Luperni Horta _________________________________ 515 
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