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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 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

DATA:               17 de setembro de 2021

HORÁRIO:        14h00m                                  

LOCAL:             Link: (h�ps://meet.google.com/big-gdbr-gva)

PRESIDENTE:  Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara

 

SECRETÁRIA:  Fábia Z. Nardi Farbelow

MEMBROS PRESENTES:  conforme assinaturas no final do documento.

 

 

14h – Apresentação – Grupo de Trabalho – Proposta de Processos de Recebimentos e Análises de
demandas relacionadas aos Espaços Físicos

 

15h – Apresentação Pró-Reitoria de Pós-Graduação – ProPG

 

 

1.    EXPEDIENTES

 

1.1. Comunicados da Presidência – A) Comunica que foi aprovado no úl�mo CoAd a Proposta elaborada
pela Comissão de Modelo de Esforço Docente, nesta proposta o DCNME-Ar foi contemplado com 1 (uma)
nova vaga. Agradece o apoio das Prof.ª Helka e Prof.ª Fernanda Bazon, chefe e vice chefe do DCNME-Ar,
respec�vamente. Prof.ª Roberta agradece o empenho da Diretoria pela conquista da vaga e parabeniza
pelo trabalho desenvolvido junto à Comissão de Modelo de Esforço Docente. B) Informa que a par�r de
15 de outubro, serão implementadas novas diretrizes para uso dos recursos RTI-FAI. Os mesmos passarão
a ser recursos públicos, regidos pelo Decreto nº 8241 e a forma de aquisição de materiais e prestação de
serviços será alterada. Será feita uma reunião posteriormente para apresentar mais informações. C)
Informa que a servidora Cris�ane Thereza Maganha, tomou posse recentemente e está atuando no
Departamento de Ensino e Graduação (DeEG-Ar) na vaga do servidor redistribuído Anderson Dil�nho Dos
Santos. D) Informa que a Prof.ª Roberta Nocelli foi indicada ao Prêmio Bunge 2021, pela UFSCar e que a
Prof.ª Marta R. Verruma Bernardi foi indicada ao Prêmio “Josué de Castro”, pela UFSCar. Parabeniza as
docentes indicadas.

 

https://meet.google.com/big-gdbr-gva
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1.2. Comunicados dos Membros – A) Prof.ª Roberta/PPGAA – Informa que foi elaborado o site:
www.mul�equipamentos.ufscar.br com a finalidade de apresentar os equipamentos mul�usuários que o
CCA possui. É uma forma de aumentar a visibilidade dos equipamentos do CCA. B) Prof.ª Mariana/BBA
como representante do GT/Planejamento/ProGrad, informa que está em discussão a criação de um
período suplementar, principalmente para as a�vidades obrigatórias que não foram ofertadas no ENPE e
também, a�vidades que ficaram com conceito I. Foi feito um levantamento das disciplinas e apresentado
para todas as coordenações para avaliação. Posteriormente será levado ao NEVS, para discussão. C)
Emmanuélly/Representante Discente agradece a par�cipação neste Conselho e informa que esta é sua
úl�ma reunião como representante e se coloca à disposição. O presidente agradece a par�cipação da
discente. D) Prof.ª Valéria/CBLA comenta que a coordenação recebeu ques�onamento sobre demanda
de viagens didá�cas para o 2º sem/22 e ano de 2023 e que, tem dúvidas de como proceder. O presidente
informa que par�cipará de uma reunião na próxima semana com a ProAd sobre o assunto e encaminhará
às coordenações as orientações recebidas. E) Prof.ª Sandra/PPGPVA – i) convida a todos para
par�ciparem do VI Simpósio do PPGPVBA, que acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro. Será um evento
online e com cerca de 150 inscritos; ii) informa que estão abertas as inscrições para o Processo Sele�vo
do PPGPVBA-Ar para o 1ºsem/2022. F) Prof. Rodrigo Marques/CCEAg parabeniza a Diretoria e a ProACE
pela realização do evento “Universidade como espaço de cuidado: Processos de Comunicação não-
violenta e promoção da saúde mental” Sugere aos conselheiros que não puderam acompanhar que
assista à gravação. Prof.ª Tathiane/PPGEdCM, também, parabeniza pelo excelente evento e sugere que o
mesmo fique disponibilizado no canal do Youtube da Diretoria para maior visibilidade.

 

2.   ORDEM DO DIA

 

Inclusão de Pauta - Assunto 2.9 - Funcionamento MEV, prestação de serviços e valores a serem
cobrados – Aprovado por unanimidade

 

Assunto 2.1 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência e pela
vice-presidência nos seguintes Relatórios de A�vidade de Extensão: a) Difusão de conhecimento
cien�fico gerado pelo Laboratório de Fauna por meio de redes sociais – Prof. Dr. Vlamir José Rocha –
DCNME-Ar; b) Análise Microbiológica de Solo, Produtos e Processos Agrícolas e Industriais – Prof.ª Dr.ª
Sandra Regina Ceca�o Antonini – DTAiSeR-Ar; c) Encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Sistemá�ca Vegetal – Prof.ª Dr.ª Renata Sebas�ani – DCNME-Ar – Aprovados por unanimidade.
Assunto 2.2 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela vice-presidência no
seguinte A�vidade de Extensão: a) I Colóquio Ciências da Educação "Desafios da Educação
Contemporânea"– Prof.ª Dr.ª Camila José Galindo – DCNME-Ar – Aprovado por unanimidade.
Assunto 2.3 – Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência e pela
vice-presidência nas PORTARIAS CCA: a) Nº 055, cons�tuir Comissão Eleitoral para processo de consulta
de Chefe e Vice-chefe do DDR-Ar; b) Nº 056, cons�tuir Comissão para consulta de representação discente
de graduação e de pós-graduação no CoC/CCA; c) Nº 057, cons�tuir a Comissão Julgadora para realização
de Processo Sele�vo Simplificado para contratação de Professor Subs�tuto – DCNME-Ar; d) Nº 058,
cons�tuir a Comissão Julgadora para realização de Processo Sele�vo Simplificado para contratação de
Professor Subs�tuto – DCNME-Ar; e) Nº 059, cons�tuir Comissão Eleitoral para processo de consulta de
Coordenador e Vice-Coordenador do PPGADR-Ar; f) Nº 060, cons�tuir Comissão Eleitoral para processo
de consulta de Chefe e Vice-chefe do DCNME-Ar; g) Nº 061, cons�tuir Comissão Especial de Avaliação,
para efeito de Promoção à Classe E, Professor Titular da Carreira de Magistério Superior do Prof. Dr.
Alfredo Seii� Urashima – DBPVA-Ar; h) Nº 062, cons�tuir Comissão para consulta de representação
discente de graduação e de pós-graduação no CoC/CCA – Aprovados por unanimidade. Assunto 2.4 –
Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência no Resultado Final do
Processo Sele�vo Simplificado para contratação de Professor Subs�tuto -  DCNME-Ar, Edital nº
051/2021 (SEI: 23112.011277/2021-39) – Aprovado por unanimidade. Assunto 2.5 – Homologação da
aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência no pedido de Redistribuição da
servidora Prof.ª Dr.ª Virgínia Claudia Paulino Silva para lotação no DCNME-Ar (SEI: 23112.014888/2021-

http://www.multiequipamentos.ufscar.br/
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39) – Aprovado por unanimidade - Assunto 2.6 – Apreciação da seguinte Avaliação de Desempenho: a)
Prof.ª Dr.ª Dânia Elisa Christofole� Mazzeo Morales - DBPVA-Ar (1ª Avaliação) (SEI: 23112.022489/2020-
61) – Aprovado por unanimidade. Assunto 2.7 – Indicação de Conselheiro para compor o Comitê –
ProDIn Pandemia, elaborado pela Reitoria (SEI: 23112.017727/2021-05) – O presidente informa que
recebeu solicitação da Reitoria para que este Conselho faça a indicação de um conselheiro para compor o
Comitê ProDIn-Pandemia com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do projeto. Consulta os
presentes se há interessados em compor o referido comitê. Na ausência de manifestações, foi realizado
sorteio, sendo o Prof. Dr. Hermann Paulo Hoffmann o sorteado para tal representação. A indicação é
colocada em votação e, é aprovada por unanimidade. Assunto 2.8 – Apreciação da Minuta do
Regimento do Conselho de Coordenação do Curso de Agroecologia (SEI: 23112.017323/2021-11) –
Aprovada por 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Assunto 2.9 - Funcionamento MEV,
prestação de serviços e valores a serem cobrados – O presidente passa a palavra para a Prof.ª Roberta,
responsável pelo uso do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) no CCA. Prof.ª Roberta comenta que
o MEV foi entregue no final do ano de 2019. Foi instalado no prédio do FINEP e entrou em
funcionamento recentemente, por conta da pandemia. Para uso do MEV há um custo anual de
aproximadamente R$ 30.000,00 referente à manutenção e desgaste do filamento. Esse custo seria
absorvido pelas análises que seriam feitas, porém com a pandemia o cenário mudou, e as projeções de
análises diminuíram muito. Diante disto, foi elaborada e divulgada uma tabela de custos para análises
que incluía inclusive a demanda do CCA. Informa que foi alertada pelo Prof. Reinaldo Bastos que esse
Conselho, quando da aprovação da aquisição do MEV, determinou que não haveria custo de análise aos
servidores do CCA. Aproveita e agradece o Prof. Reinaldo pelo alerta. Acrescenta que atualmente, por
conta do cenário pandêmico, não é possível que o custo de manutenção do MEV seja absorvido pelo uso,
visto que as análises em geral �veram uma significa�va diminuição. A Prof.ª Sandra sugere que quem
tenha recursos colabore com o custo das análises. Prof.ª Roberta acrescenta que não é preciso injetar
nenhum recurso neste momento para uso do MEV, as instalações necessárias foram feitas com o apoio
da Diretoria e com o projeto de extensão no qual é coordenadora. Comenta que é preciso definir sobre o
uso especificamente da comunidade do CCA. A par�r do relatado, elaborou-se duas propostas: Proposta
1 – Manter conforme aprovado em CoC anterior, sem cobranças de custo para a comunidade CCA; e
Proposta 2 – Para a comunidade CCA, será feita cobrança somente de insumos referente ao desgaste de
filamento no valor de R$ 30,00/por hora e para amostra preparada o valor adicional de R$ 25,00. As duas
propostas terão validade inicial de até o máximo 1 (um) ano. Após este prazo serão revisadas e caso
necessário, o assunto será trazido novamente para discussão neste Conselho.  Colocada em votação:
Proposta 1 – 0 (zero) votos; Proposta 2 – 13 (treze) votos; Abstenções – 2 (duas). Com 13 (treze) votos
favoráveis, foi aprovado que para a comunidade CCA será feita cobrança somente de insumos referente
ao desgaste de filamento no valor de R$ 30,00/por hora e para amostra preparada o valor adicional de
R$ 25,00. 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
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Prof.ª Dr.ª Josiane Rodrigues

DBPVA

Prof. Dr. Hermann Paulo Hoffmann

DDR

Prof.ª Dr.ª Patrícia Marluci da Conceição

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

PPGADR

Prof.ª Dr.ª Anastácia Fontane�

PPGPVBA

Prof.ª Dr.ª Sandra R. Ceca�o Antonini

PPGEdCM

Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré

Representante TA´s (suplente)

Afra Vital M. Dias Gabriel

Representante Discente de Pós-Graduação

Emmanuélly Maria Souza Fernandes

Secretária

Fábia Z. Nardi Farbelow
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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.

Documento assinado eletronicamente por Tathiane Milare, Coordenador(a), em 03/11/2021, às
17:25, 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 17:27, 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 17:57, 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 18:27, 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 18:40, 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 09:37, 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, Docente, em 04/11/2021,
às 09:44, 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 Sandra Regina Ceccato Antonini, Coordenador(a), em
04/11/2021, às 11:56, 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 Rodrigo Neves Marques, Coordenador(a) de Curso, em
04/11/2021, às 14:09, 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 17:12, 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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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 07:16, 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 Anastacia Fontane�, Coordenador(a), em 08/11/2021, às
16:24, 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 Afra Vital Matos Dias Gabriel, Técnico(a) de Laboratório,
em 11/11/2021, às 16:44, 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 10:16, 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 26/11/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0521775 e o código CRC 9DB0BA36.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.017893/2021-01 SEI nº 0521775 

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