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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 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

 

 

 

DATA:               22 de outubro de 2021

HORÁRIO:        14h00m                                  

LOCAL:             Link: (h�ps://meet.google.com/wct-rdov-apm)

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 106ª Reunião Ordinária – Aprovada por unanimidade

- Ata da 107ª Reunião Ordinária – Aprovada por unanimidade

 

2.    EXPEDIENTES

 

2.1. Comunicados da Presidência -  A) Informa que foi aprovada no CoAd a proposta da Comissão de
Modelo de Esforço Docente (CMEDoc) com relação à alocação de 24 vagas ob�das em negociações com o
MEC, conforme Ato Administra�vo CoAd nº 153. No referido Ato consta a vaga a ser des�nada ao
DCNME-Ar. B) Comunica que o Conselho de Gestão de Pessoas (CoGePe) foi ins�tuído e as servidoras
Aline de Almeida Soares (DCNME-Ar) e Afra Vital Matos Dias Gabriel (DDR-Ar) são representantes dos
técnicos administra�vos do CCA neste Conselho. C) Comenta sobre a alteração dos uso dos recursos FAI,
que passou a vigorar a par�r do dia 15 deste mês. Conforme orientação da FAI, os recursos de RTI
passarão a ser tratados como recursos públicos e regidos pelo Decreto Lei nº 8241/2014. Antes desta
mudança, a diretoria fez uma “força-tarefa” a fim de suprir as necessidades emergenciais do CCA,
enquanto ocorre a implantação da nova sistemá�ca. Nesta força tarefa, foram adquiridos itens para
compor o estoque da Prefeitura Universitária para atendimento dos serviços de manutenção, em geral.
Agradece o empenho do Sr. Arquelau Maestrello, Prefeito Universitário para realização de tal ação. D)
Apresenta as benfeitorias feitas no campus: i) Biblioteca foi realizado serviço de reforma dos vitrôs e
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puxadores; ii) Coordenações dos Cursos foi instalada fechadura an�-pânico (porta de emergência); iii)
DCNME: foi reestruturado o hall de entrada (copa) e instalado brise na face norte do prédio; iv) DDR: está
em andamento a subs�tuição de toda a rede elétrica, externa e interna; v) Prédio Central: está em fase
de contratação empresa para a elaboração de projeto de segurança contra incêndio; vi) No campus, está
em elaboração um projeto para a instalação de alambrado no fronte das portarias 1 e 2, e na face norte
do campus junto às áreas de reserva. O projeto já foi aprovado pela SGAS e também pela SEGEF. Serão
instalados postes com iluminação solar na rua da Biblioteca. Foi realizado o conserto do elevador para
PCD e recarga dos ex�ntores de incêndio; vii) Nos prédios FINEP 2 e 3 foram adquiridos aparelhos de ar
condicionado e iniciou-se o processo de instalação dos mesmos. Também, foram comprados geladeira,
lavadora de roupas e micro-ondas, para equipar a copa do prédio; viii) No RU foi feita a subs�tuição de
portas e da iluminação. Acrescenta que dentre as melhorias apresentadas, no DDR será feita a compra e
instalação de aparelhos de ar condicionado a fim de reduzir o problema de umidade nas salas dos
docentes. E, no Prédio Central e demais instalações prediais busca a adequação para a implementação
das diretrizes indicadas no projeto visando a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros). E) Informa que foi feita consulta aos TAs para que indicassem materiais e equipamentos
necessários para o trabalho remoto. A demanda apresentada pelos mesmos foi adquirida. F) Convida a
todos para par�ciparem do evento virtual em Comemoração aos 30 anos do CCA, no dia 23/11/2021, às
14h. Serão apresentados vídeos sobre a história do campus. G) Comunica que a Diretoria presentou os
formandos 2021 com as placas de formatura. H) Informa a chegada das novas servidoras: Fernanda
Angélica Sala, lotada no DRNPA-Ar e Talita Paiva Pierma�ei, lotada na Coordenação dos Cursos de
Engenharia Agronômica e Agroecologia. Acrescenta que a servidora Nigéria da Silva Donato está
temporariamente lotada no DePM/ProGPe. I) Comunica o início das a�vidades do Núcleo de Inovação e
Empreendedorismo do CCA (Fronteira HUB), que tem como coordenador do projeto de extensão o Prof.
Dr. Jerônimo Alves/DTAiSeR-Ar. Serão oferecidas duas bolsas de estágio e uma de extensão (PIDICT).

 

 

2.2. Comunicados dos Membros -  a) Prof.ª Adriana Sais – comunica que tem par�cipado de algumas
reuniões do Comitê Gestor da Pandemia (CGP) e na úl�ma reunião iniciou-se a discussão sobre as
disciplinas com aulas prá�cas. Em relação às a�vidades de pesquisa, o CGP têm buscado a extensão dos
prazos junto às agências de fomento na UFSCar existem 24 projetos com a�vidades represadas. Informa
que o ProDIn para enfrentamento da pandemia já está em vigência e os recursos financeiros estão sendo
usados. B) Prof.ª Mariana/BBA, como representante do CCA no GT Planejamento, informa que está em
discussão a implementação de um período suplementar, com o obje�vo de atender as disciplinas
represadas pela necessidade de aulas prá�cas. Atualmente, o CCA possui 7 (sete) disciplinas nesta
condição. O GT encaminhará ao CoG o levantamento sobre essa situação. Cabe ao Conselho de
Graduação, a deliberação deste período suplementar. Acrescenta que o ENPE IV será man�do. Prof.ª
Roberta/PPGAA comenta que é importante que tenha tempo hábil dos alunos se programarem para o
retorno às aulas. Prof.ª Mariana/BBA comenta que esse “período suplementar” não será obrigatório e
tem por obje�vo atender situações mais crí�cas, por exemplo alunos que precisam somente da disciplina
de aula prá�ca para colar grau. A proposta inicial é que este período se inicie em janeiro/22. Prof.ª
Valéria/CBLA comenta a necessidade de que os estágios presenciais sejam permi�dos, principalmente
para as licenciaturas, visto que as escolas já retornaram às aulas presenciais. Prof.ª Mariana/BBA se
coloca à disposição para apresentar ao GT Planejamento as demandas das licenciaturas do CCA. O
presidente comenta que é preciso ter previsibilidade do retorno das aulas para que sejam feitas
adequações necessárias. Ressalta a importância da autorização para os estágios presenciais. C) Prof.
Douglas/DRNPA informa que os dados da estação meteorológica estão disponíveis em tempo real e
posteriormente, divulgará o endereço para acesso das informações. D) Prof.ª Hermann/DBPVA comenta
que até o momento, a Comissão para acompanhamento e fiscalização do ProDIn da pandemia não foi
cons�tuída. E) Prof.ª Roberta/PPGAA informa que foram encerradas as inscrições para o Processo
Sele�vo do PPGAA, sendo 15 inscritos, um bom número. F) Prof.ª Anastácia/PPGADR convida para
par�ciparem do II Webinário La�no Americano – “Perspec�vas para um mundo pós-pandêmico:
Agroecologia, Polí�cas Públicas e Bem Viver”, nos dias 26, 28 e 29 de outubro. G) Prof.ª
Tathiane/PPGEdCM – como representante do CoC no CoACE: i) Foi publicado o Edital para auxílio
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inclusão e acessibilidade com recursos do CRIE, com par�cipação de alunos da graduação e da pós-
graduação. No edital está prevista a concessão de 50 auxílios no valor de R$ 900,00; ii) Foi aprovada uma
Resolução para estudantes com vulnerabilidade ou sofrimento mental, aguardando a captação de
recursos do CRIE para posterior elaboração de edital. iii) Comenta que haverá o Fórum Estadual de Pró-
Reitores de Assuntos Comunitários e Estudan�s (FONAPRACE), nos dias 25 e 26 de novembro onde será
discu�do assuntos relacionados à assistência estudan�l, retorno seguro das a�vidades presenciais,
polí�cas de promoção de diversidade, PNAES e principalmente ações afirma�vas, no que se refere à
reserva de vagas para ingresso à Universidade.

 

 

3.   ORDEM DO DIA

 

Inclusão de Pauta: Assunto 3.14 - Apreciação da solicitação de pós-doutorado do Dr. Cliver Fernandes
Farder Gomes junto ao DCNME-Ar, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Roberta Cornélio Ferreira Nocelli (SEI:
23112.020052/2021-73) - Aprovado por unanimidade.

 

Assunto 3.1 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência e pela
vice-presidência nos seguintes Relatórios de A�vidades de Extensão: a) 23112.002048/2019-17 -
Inclusão Escolar e Educação Especial: fundamentos legais e conceituais (fase 1) – Prof. Dr. Estéfano
Vizconde Veraszto – DCNME-Ar; b) 23112.002047/2019-64 – Inclusão Escolar e Educação Especial:
fundamentos legais e conceituais – Prof. Dr. Estéfano Vizconde Veraszto – DCNME-Ar. Aprovados por
unanimidade. Assunto 3.2 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela vice-
presidência nas seguintes A�vidades de Extensão: a) Inclusão Escolar e Educação Especial: fundamentos
legais e conceituais – Módulo 2, Turma 2022 – Prof. Dr. Estéfano Vizconde Veraszto – DCNME-Ar; b)
Inclusão Escolar e Educação Especial: fundamentos legais e conceituais, turma 1, 2021 -  Prof. Dr. Estéfano
Vizconde Veraszto – DCNME-Ar; c) Inclusão Escolar e Educação Especial: fundamentos legais e conceituais
– Módulo 1, Turma 1 2022 – Prof. Dr. Estéfano Vizconde Verazsto – DCNME-Ar; d) Ensino de ciências por
inves�gação: aspectos gerais e subsídios forma�vos para a atuação docente -  Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré
– PPGEdCM-Ar. Aprovados por unanimidade. Assunto 3.3 - Homologação da aprovação em decisão “ad
referendum” dada pela presidência na solicitação de prorrogação de pós-doutorado do Dr. Chris�ann
Davis Tosta junto ao DTAiSeR-Ar, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Sandra Regina Ceccato Antonini (SEI:
23112.005500/2021-17). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.4 – Homologação da aprovação em
decisão “ad referendum” dada pela presidência no relatório de pós-doutorado do Dr. Paulo Roberto de
Oliveira junto ao DCNME-Ar, sob supervisão do Prof. Dr. Bruno Campos Janegitz (SEI:
23112.106536/2019-94). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.5 – Homologação da aprovação em
decisão “ad referendum” dada pela presidência na solicitação de prorrogação de pós-doutorado do Dr.
Paulo Roberto de Oliveira junto ao DCNME-Ar, sob supervisão do Prof. Dr. Bruno Campos Janegitz (SEI:
23112.106536/2019-94). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.6 – Apreciação do pedido de
Redistribuição do servidor Prof. Dr. Marco Antonio dos Santos Farias (UFAM) para lotação no DTAiSeR-
Ar (SEI: 23112.018705/2021-54). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.7 – Apreciação das seguintes
Fichas de Caracterização: a) Estudo dos domínios brasileiros – PPGEdCM-Ar; b) Biodiversity, Ecosystem
Services, Memory and Sustainability (Biodiversidade, Serviços Ecossistêmicos, Memória e
Sustentabilidade) – PPGADR-Ar; c) Sociologia e Desenvolvimento Rural – PPGADR-Ar; d) Agroecologia e
Educação Popular: dialogias – PPGADR-Ar. Aprovadas por unanimidade. Assunto 3.8 – Apreciação do
Regimento Interno DTAiSeR-Ar (SEI: 23112.001074/2019-10). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.9
– Apreciação do Resultado da Defesa Pública de Memorial para Promoção à Classe E, Professor Titular
da Carreira do Magistério Superior do Prof. Dr. Alfredo Seii� Urashima – DBPVA-Ar (SEI nº
23112.011895/2021-89). Aprovado por unanimidade. Assunto 3.10 -  Apreciação da solicitação de
reoferta do Projeto de Extensão: RTI – Difundindo e popularizando as a�vidades de ensino, pesquisa e
extensão do CCA com vencimento em 14/05/2022. O presidente informa que, se aprovado, o projeto
terá vencimento em 13/05/2025. Aprovado por unanimidade. Assunto 3.11 -  Apreciação do Relatório
Final do processo de consulta eleitoral para escolha de representante discente de graduação e de pós-
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graduação – Prof.ª Adriana comenta que par�cipou do referido processo e que o mesmo transcorreu
normalmente, foram indicadas as discentes: Maria Isabel de Oliveira Lima, representante discente da
Graduação e Mariane de Cássia Gallo, representante discente da Pós-Graduação. Aprovado por
unanimidade. Assunto 3.12 -  Apreciação do Resultado Final da consulta eleitoral para escolha de Chefe
e Vice chefe do DCNME-Ar (SEI: 23112.016455/2021-18) – O presidente informa que o DCNME-Ar
realizou consulta eleitoral para escolha de chefe e vice-chefe e, apresenta o resultado: Prof. Dr. Anselmo
João Calzolari Neto foi indicado como Chefe de Departamento e a Prof.ª Dr.ª Elaine Gomes Matheus
Furlan, Vice-chefe de Departamento. Aprovado por unanimidade. Assunto 3.13 -  Apreciação do
Resultado Final da consulta eleitoral para escolha de Chefe e Vice chefe do DDR-Ar (SEI:
23112.015152/2021-88). O presidente informa que o DDR-Ar realizou consulta eleitoral para escolha de
chefe e vice-chefe e, apresenta o resultado: Prof. Dr. Ronaldo Antonio dos Santos foi indicado como Chefe
de Departamento e o Prof. Dr. Eduardo Barre�o de Figueiredo, Vice-chefe de Departamento. Aprovado
por unanimidade. Assunto 3.14 - Apreciação da solicitação de pós-doutorado do Dr. Cliver Fernandes
Farder Gomes junto ao DCNME-Ar, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Roberta Cornélio Ferreira Nocelli (SEI:
23112.020052/2021-73). Aprovado 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

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
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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

Mariana Campana

Representante Discente da Graduação

Maria Isabel de Oliveira Lima

Representante Discente de Pós-Graduação

Mariane de Cássia Gallo

Secretária

Fábia Z. Nardi Farbelow

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Toshio Fujihara, Presidente do Conselho, em
21/03/2022, às 14:03, 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
21/03/2022, às 14:43, 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 21/03/2022, às
15:23, 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

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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21/03/2022, às 15:24, 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 Josiane Rodrigues, Chefe de Departamento, em
21/03/2022, às 15:29, 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, Docente, em 21/03/2022,
às 15:29, 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 Mariana Altenhofen da Silva, Coordenador(a) de Curso,
em 21/03/2022, às 15:42, 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 21/03/2022, às 15:46, 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, Docente, em 21/03/2022, às
15:47, 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
21/03/2022, às 16:09, 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 Rodrigo Neves Marques, Coordenador(a) de Curso, em
21/03/2022, às 16:13, 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 Tathiane Milare, Coordenador(a), em 21/03/2022, às
16:27, 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 Helka Fabbri Broggian Ozelo, Docente, em 21/03/2022, às
17:52, 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 Mariana Campana, Técnico(a) em Agropecuária, em
22/03/2022, às 09:06, 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 23/03/2022, às 11:07, 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
23/03/2022, às 13:27, 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 Hermann Paulo Hoffmann, Chefe de Departamento, em
24/03/2022, às 16:26, 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 Nataly Carvalho Lopes, Docente, em 06/04/2022, às
22:35, 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, Coordenador(a), em
26/04/2022, às 18:38, 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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