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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA 
Rod. Anhanguera km 174 - SP-330, s/n , Araras/SP, CEP 13600-970 

Telefone: (19) 35432600 - h�p://www.ufscar.br 
  

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

DATA:               06 de agosto de 2021

HORÁRIO:        14h00m                                  

LOCAL:             Link: (h�ps://meet.google.com/rfm-ekts-azg)

PRESIDENTE:  Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara

SECRETÁRIA:  Fábia Z. Nardi Farbelow

MEMBROS PRESENTES:  conforme assinaturas no final do documento.

 

 

 

1.   APRECIAÇÃO DE ATAS

- Ata da 104ª Reunião Ordinária – Aprovada por unanimidade

- Ata da 105ª Reunião Ordinária – Aprovada por unanimidade

 

 

2.    EXPEDIENTES

 

2.1. Comunicados da Presidência – A) Informa sobre a situação financeira do campus, Projeto 9.630 -
Ressarcimento FAI - R$ 1.058.135,55, Projeto 10.794 – RTI - Apoio à Extensão Rural – R$ 2.462.287,87;
Projeto 10.795 – RTI - Apoio à Logís�ca – R$ 1.728.179,65; Projeto 11.403 – RTI - Apoio à realização de
eventos acadêmicos, técnicos cien�ficos e culturais – R$ 1.424.910,47, e Projeto 13.490 - RTI –
Difundindo e Popularizando as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão do CCA – R$ 1.797.379,53,
todos os saldos rela�vos à 06/08/2021. B) Comunica que na reunião de hoje do ConsUni foi informado
que os recursos bloqueados da LOA pelo ME foram liberados, e foi man�do o corte de 21% dos repasses.
C) Informa que as próximas reuniões do CoC/CCA estão previstas para os dias 17/09, 22/10 e 03/12. D)
Comunica que está no ar o site do CCA em inglês, e também acessível em libras. E) Comenta que foi
publicada Portaria Interministerial nº 05, em 04 de agosto de 2021 com recomendações sobre o retorno
ao trabalho presencial.

 

2.2. Comunicados dos Membros – A) Prof. Hermann/DBPVA comenta que aconteceu evento da RIDESA
com o lançamento de 21 (vinte e uma) variedades de cana-de-açúcar, sendo 4 (quatro) da UFSCar. O
evento foi transmi�do via Youtube e teve grande abrangência. B) Prof.ª Mariana/BBA informa que as
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coordenações de curso do CCA se reuniram juntamente com o DeEG-Ar, DeACE-Ar e Diretoria para
discu�r e planejar a Calourada que acontecerá na próxima semana. Haverá apresentação da Diretoria,
dos cursos e também, uma Roda de Conversa sobre “Organização do tempo no ensino remoto”, mediada
pelo psicólogo Ricardo Oliveira. C) Prof.ª Valéria/CCBLA – i) informa a programação da Calourada para os
cursos noturnos e que arte está em elaboração com as informações. Na próxima segunda-feira, será
divulgado nas redes sociais e, pede que o Centro colabore com a divulgação; ii) Informa que este ano
haverá ENADE e que os cursos de licenciatura do CCA devem realizar a inscrição dos alunos. Acrescenta
que há um movimento da UFSCar junto com outras universidades pedindo o adiamento do Edital.
Seguindo orientação da ProGrad, os cursos devem cumprir os prazos do edital; iii) Comenta sobre um
projeto de extensão da UFG, coordenado pelo Centro de Inteligência Ar�ficial e com apoio do MEC, para
mapear e prever a evasão no ensino superior. Na UFSCar, três cursos de graduação par�cipam deste
projeto, dentre eles o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Araras. O projeto concedeu 3 (três)
bolsas de extensão para o nosso curso. D) Prof.ª Roberta/PPGAA comenta que pela primeira vez foi
aberto Processo Sele�vo para ingresso ao PPGAA no meio do semestre. Houve um número expressivo de
inscritos com 11 (onze) aprovados e o Programa estuda a viabilidade de con�nuar ou não com os
Processos Sele�vos para o segundo semestre. Prof.ª Tathiane/PPGEdCM – Convida a todos para
par�ciparem do “IV Encontro em Educação Ciências e Matemá�ca” que acontecerá entre os dias 01 e 03
de setembro, às 19h. As inscrições devem ser feitas através do link:
h�ps://educamatema�ca4.faiufscar.com/#/. A programação estará disponível nas redes sociais.

 

3.   ORDEM DO DIA

 

Inclusão de Pauta – Aprovado por unanimidade

 

Assunto 3.6 -  Apreciação da solicitação de reoferta dos Projetos de Extensão (25/10/2021):

1. RTI – Apoio à Extensão Rural do campus de Araras;

2. RTI – Apoio à Logís�ca para as A�vidades de Extensão

 

Assunto 3.1 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência no
seguinte Programa de Extensão: a) GESTAR – Grupo de estudos, análise e reflexão sobre Matemá�ca e
Ciência – Prof.ª Drª. Ligia Maria Boin Menossi de Araujo – DL - Aprovado por unanimidade.
Assunto 3.2 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência nos
ajustes/alterações orçamentárias das seguintes a�vidades de extensão: a) RTI – Apoio à Extensão Rural
do campus de Araras; b) RTI – Apoio à Logís�ca para as A�vidades de Extensão; c) RTI – Difundindo e
Popularizando as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão do CCA. Aprovados por unanimidade.
Assunto 3.3 – Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência nas
seguintes Avaliações de Desempenho: a) T.A. Tiago José Leme de Lima – DBPVA-Ar (3ª Avaliação) (SEI:
23112.007079/2020-90); b) Prof. Dr. Gilberto Rodrigues Liska – DTAiSeR (3ª Avaliação) (SEI:
23112.008753/2020-53) – Aprovados por unanimidade. - Assunto 3.4 - Apreciação da solicitação de
pós-doutorado do Dr. Nicolay Leme da Cunha junto ao DCNME-Ar, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Kayna
Agos�ni (SEI: 23112.013422/2021-16). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.5 – Deliberação sobre a
solicitação feita pela Reitoria sobre des�nação de recursos CCA para criação de um Projeto de
Desenvolvimento Ins�tucional (ProDIn) para enfrentamento à pandemia (SEI: 23112.012778/2021-32)
– O presidente relembra que o assunto foi comentado na úl�ma reunião e logo que a Diretoria recebeu o
processo da Reitoria encaminhou aos Conselheiros para conhecimento. Foram recebidos alguns
ques�onamentos e as dúvidas foram encaminhadas à Reitoria que nos respondeu e, posteriormente,
encaminhadas novamente aos Conselheiros. Acrescenta que o CCA tem uma sistemá�ca de recebimento
de recursos diferentemente de outros Centros. Sendo que os recursos oriundos de ressarcimento são
des�nados ao Centro e não aos departamentos, como ocorre em outros Centros. Faz uma breve
apresentação, explanando sobre a origem dos recursos. Com base nas informações con�das no processo
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apresenta sugestão de contribuição do CCA ao projeto em questão: Considerando que a Comunidade
UFSCar (excetuando-se os terceirizados) somam 25.105 pessoas (Docentes, TAs e discentes) e que a
Comunidade CCA (excetuando-se os terceirizados) somam 1.100 pessoas (Docentes, TAs e discentes),
calcula a representa�vidade CCA na UFSCar, onde: 25.105 = 100%; 1.100 – 4,38% (regra de três simples).
Considerando o valor de R$ 4.419.600,00 das despesas previstas na proposta ProDIn em construção e
aplicando o percentual de 4,38% (que representa a comunidade CCA na UFSCar), obteve o valor de R$
236.537,00, somados R$ 17.244,55 + 1.829,82, referentes à recursos públicos a vencer, totalizam o
montante de R$ 255.611,37. Sugere que com base nos números apresentados que seja des�nado este
valor ao projeto. O assunto é colocado em discussão. Prof.ª Roberta/PPGAA parabeniza o presidente
pela elaboração da sugestão e comenta que é preciso mais informações acerca do projeto proposto pela
Reitoria. Prof.ª Valéria/CCBLA comenta que o Conselho do Curso de Ciências Biológicas fez algumas
observações sobre o assunto. É preciso considerar o quanto o CCA já absorve de custos e, também como
seria a distribuição de bolsas, ambos previstos no projeto. Aproveita para comentar sobre a previsão da
retomada das a�vidades presenciais, acrescenta que essa semana recebeu informação da ProGrad
assegurando que o ensino remoto está previsto até abril/2022 e que foi pedido que essa informação
fosse divulgada para os alunos. Prof. Hermann/DBPVA coloca que os recursos devem permanecer no CCA
e que é preciso que a Reitoria apresente mais respostas e informações sobre a proposta do ProDIn. Prof.ª
Janaina/AGEA e Prof. Rodrigo Marques/EAg parabenizam o presidente pela sugestão apresentada.
Foram elaboradas três propostas, sendo: “Proposta 1 – CCA disponibiliza o montante de R$ 255.611,37
para o ProDIn enfrentamento à pandemia”; “Proposta 2 – Aguarda novas jus�fica�vas e informações,
sem disponibilização de recursos”; “Proposta 3 – Não disponibilizará nenhum recurso”. Colocado em
votação: Proposta 1 – 14 (quatorze) votos; Proposta 2 – 0 (zero) votos; Proposta 3 – 1 (um) voto. Com 14
(quatorze) votos favoráveis, o CoC/CCA aprova a disponibilização do montante de R$ 255.611,37 para o
ProDIn enfrentamento à pandemia.  Assunto 3.6 -  Apreciação da solicitação de reoferta dos Projetos
de Extensão (25/10/2021): a) RTI – Apoio à Extensão Rural do campus de Araras; b) RTI – Apoio à
Logís�ca para as A�vidades de Extensão. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença e colaboração dos membros, declarando encerrada a reunião, da qual
eu, Fábia Z. Nardi Farbelow lavrei a presente ATA, que assino juntamente com o Senhor Presidente e
membros presentes à Reunião.

 

 

                            NOME 

Presidente

Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara

Vice-Presidente

Prof. Dr. Adriana Cavalieri Sais

DRNPA

Prof. Dr. Douglas Roberto Bizari

DTAiSeR

Prof.ª Dr.ª Josiane Rodrigues

DBPVA

Prof. Dr. Hermann Paulo Hoffmann

DDR

Prof.ª Dr.ª Patrícia Marluci da Conceição
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DCNME

Prof.ª Dr.ª Helka Fabbri Broggian Ozelo

EAGA

Prof. Dr. Rodrigo Neves Marques

AGEA

Prof.ª Dr.ª Janaina Della Torre da Silva

BBA

Prof.ª Dr.ª Mariana Altenhofen da Silva

CBLA

Prof.ª Dr.ª Valéria Forni Mar�ns

QULA

Prof.ª Dr.ª Elma Neide V. Mar�ns Carrilho 

FILA

Prof. Dr. Franciole da Cunha Marinho 

PPGAA (suplente)

Prof.ª Dr.ª Roberta C. Ferreira Nocelli

PPGEdCM

Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré

Representante TA´s

Mariana Campana

Representante Discente de Pós-Graduação

Emmanuélly Maria Souza Fernandes

Secretária

Fábia Z. Nardi Farbelow

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Toshio Fujihara, Presidente do Conselho, em
29/10/2021, às 19:52, 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 Adriana Cavalieri Sais, Vice-Diretor(a) de Centro, em
30/10/2021, às 14:15, 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 Helka Fabbri Broggian Ozelo, Chefe de Departamento,
em 03/11/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Tathiane Milare, Coordenador(a), em 03/11/2021, às
17:26, 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 Elma Neide Vasconcelos Mar�ns, Coordenador(a) de
Curso, em 03/11/2021, às 17:28, 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 Valeria Forni Mar�ns, Coordenador(a) de Curso, em
03/11/2021, às 17:56, 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 Mariana Altenhofen da Silva, Coordenador(a) de Curso,
em 03/11/2021, às 18:29, 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 Franciole da Cunha Marinho, Coordenador(a) de Curso,
em 03/11/2021, às 18:39, 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 Josiane Rodrigues, Chefe de Departamento, em
04/11/2021, às 09:36, 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 Marluci da Conceicao, Chefe de Departamento,
em 04/11/2021, às 09:45, 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 Rodrigo Neves Marques, Coordenador(a) de Curso, em
04/11/2021, às 14:10, 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 Janaina Della Torre da Silva, Coordenador(a) de Curso,
em 04/11/2021, às 17:13, 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 Hermann Paulo Hoffmann, Chefe de Departamento, em
05/11/2021, às 12:49, 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 Douglas Roberto Bizari, Chefe de Departamento, em
06/11/2021, às 07:17, 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 Cornelio Ferreira Nocelli, Vice-Coordenador(a),
em 18/11/2021, às 10:15, 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 Mariana Campana, Técnico(a) em Agropecuária, em
02/12/2021, às 18:05, 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 Fabia Zanon Nardi Farbelow, Assistente em
Administração, em 06/12/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0521774 e o código CRC A6F890C4.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.014560/2021-12 SEI nº 0521774 

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