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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 2 

(2a. SESSÃO) 3 
 4 

Data: 24/05/2010 5 
Horário: 14h 6 
Local: Anfiteatro da Reitoria 7 
Presidência: Profa. Dra. Emília Freitas de Lima 8 
Membros: conforme lista de presença 9 
Secretária: Marlene Melegari 10 

 11 
1. Comunicações da Presidência: 12 
 13 
1.1.1. Portaria CCET nº. 009/2010, de 11 de maio de 2010. Nomeação da Profa. Dra. 14 
Ivani Aparecida Carlos como Coordenadora do Curso de Bacharelado em Química. 15 
1.1.2. Portaria CCET nº. 010/2010, de 11 de maio de 2010. Nomeação da Profa. Dra. 16 
Quézia Bezerra Cass como Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Química. 17 
1.1.3. Orçamento das Coordenações de Curso. A Profa. Emília informou que a UFSCar 18 
tem dois tipos de recursos: RTN – Recursos do Tesouro Nacional e Recursos Próprios, 19 
oriundos de diversas fontes, como por exemplo, os recursos advindos do Vestibular, que 20 
são repassados pela VUNESP à Universidade. 21 
A Administradora Patrícia Lourenço informou que o orçamento está dividido em três linhas 22 
de ação: Ações pedagógicas, Eventos e Administração. As linha de Ações Pedagógicas 23 
incluem as Bolsas gerenciadas pela ProGrad, o Programa de Formação de Professores 24 
desenvolvido pela Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico, Ações Afirmativas e 25 
Coordenadoria de  Ensino de Graduação. Para esta linha de ação foram orçados R$ 26 
348.200,00. Na linha de Eventos estão incluídos o vestibular, a matrícula, a calourada, a 27 
Universidade Aberta, a Feira de Oportunidades e as cerimônias de colação de grau. 28 
Nessa linha foram orçados R$ 244.000,00. Por último, a linha Administração inclui: a 29 
participação da ProGrad em eventos referentes à política de Ensino Superior; o 30 
Vestibular; a Manutenção do ProGrad Web e Nexos; a contratação de assessoria; a 31 
aquisição de equipamentos; a confecção de carteiras de identificação dos alunos; e 32 
materiais de consumo e serviços. Nessa linha foram orçados R$ 316.310,00. Neste ano, 33 
foi destinado à ProGrad, de Recursos Próprios, o total de R$ 908.510,00, valor esse 34 
inferior ao praticado no ano de 2009 (R$1.200.000,00).  35 
1.1.4. Participação em feiras e outros eventos relativos à divulgação dos cursos de 36 
graduação da Universidade. A Profa. Emília solicitou ao servidor Wagner Souza dos 37 
Santos, da CoVest, que informasse sobre esse assunto. Ele relatou que tem contado com 38 
a colaboração dos coordenadores de cursos e aproveita para convidá-los para participar 39 
da divulgação do próximo processo seletivo. Ele disse que tem recebido colaboração de 40 
estudantes pertencentes aos Grupos PET. Neste ano, a UFSCar/CoVest já participou de 41 
feira de profissões na cidade de Marília, com alunos PET dos cursos de Eng.Química de 42 
Engenharia  de Materiais; na cidade de Guarulhos, participaram os alunos PET do curso 43 
de Engenharia de Computação; em Araraquara haverá, em julho, a  Feira de Vestibular 44 
da UNESP, no mês de julho e em São Paulo, em agosto, a Feira do Vestibular. 45 
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1.1.5. O Conselheiro Fernando Petrilli, membro da Coordenadoria do Ensino de 46 
Graduação, informou que o calendário administrativo da UFSCar prevê diversos 47 
momentos de interação entre as Coordenações de Curso e Departamentos para resolver 48 
questões de vagas em disciplinas sendo importante que as coordenações de curso façam 49 
gestões nos departamentos e as demandas sejam negociadas para garantir que o 50 
número de vagas sejam atendidas, quanto aos estudantes de perfil e em recuperação. O 51 
Diretor de Centro poderá negociar com os setores, no caso de eventuais conflitos. 52 
Fernando destacou as datas importantes: de 21 a 28 de maio todos  os coordenadores 53 
devem conferir as informações de oferecimento de disciplinas para o segundo período no 54 
Progradweb e até 28 de maio os coordenadores devem solicitar  por ofício as disciplinas,   55 
com o número de vagas, aos Departamentos. De 10 a 11 de junho devem ser verificados 56 
e negociados os casos em que não exista o oferecimento solicitado. A Profa. Maria Sílvia 57 
de Assis Moura, Coordenadora do Ensino de Graduação, se colocou à disposição para 58 
esclarecimentos e para fazer gestões junto aos departamentos, a fim de evitar  problemas 59 
e recursos de alunos.  60 
 61 
2. Ordem do dia 62 
 63 
a) Itens não contidos na pauta original da reunião: 64 
 65 
a1) Escolha de representantes (Efetivo e Suplente) do CoG no Conselho de 66 
Administração (CoAd). A Profa. Emília perguntou ao plenário se havia coordenadores 67 
interessados em se candidatar a representantes. O Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini, do 68 
curso de Gestão Ambiental, se dispôs a representar o Conselho de Graduação no 69 
Conselho de Administração. Sua indicação foi aprovada pelo Conselho. Para suplente 70 
não houve candidatura, e o plenário deixou a cargo da Presidência a indicação.  71 
 72 
a2) Definição de Comissão para elaborar proposta de inclusão da formação de docentes 73 
iniciantes como critério para avaliação do período de estágio probatório, conforme 74 
aprovado na 10ª reunião(2ª sessão) do CoG. A Profa. Emília anunciou a necessidade de 75 
constituir a referida comissão. Não houve candidaturas, e o plenário deixou a cargo da 76 
Presidência a indicação.  77 
 78 
b) Itens contidos na pauta original da reunião: 79 
 80 
Haviam ficado os itens 2.3 a 2.7 para serem discutidos nesta 2ª parte da 13ª reunião. A 81 
Profa. Emília solicitou inversão de pauta, iniciando pela discussão do item 2.7. Os 82 
membros concordaram. 83 
 84 
2.7. Processo seletivo para 2011 85 
A Profa. Emília enfatizou a necessidade de levantar subsídios para serem levados ao 86 
Conselho Universitário, encarregado de decidir a escolha do processo seletivo para 2011. 87 
Passou a palavra ao Conselheiro Fernando, a fim de que ele explicasse o funcionamento 88 
do Google.docs. Ele informou que este endereço foi enviado aos membros do CoG como 89 
uma maneira de compartilhar com o conselho suas considerações sobre o processo 90 
seletivo. Esse instrumento permite a indicação dos pontos positivos e negativos do 91 
processo seletivo, tanto do modo atual (ENEM + Vestibular) como o do SiSU – Sistema 92 
Único de Seleção Unificada. Foram, então, apresentados os aspectos já contidos no 93 
quadro até esse momento, que passarão a ser relatados a seguir.  Aspectos positivos 94 
do processo atual: está consolidado, permitindo rotatividade, logística de elaboração, 95 
correção, convocação e matrículas; implica repasse positivo de recursos para a UFSCar; 96 
calendário flexível, permitindo adequação em relação às datas de chamadas das 97 



universidades públicas do Estado de São Paulo; as diretrizes das provas ficam a cargo da 98 
UFSCar; os candidatos serão avaliados por questões dissertativas e objetivas; a UFSCar 99 
define o perfil do aluno que lhe interessa. Aspectos negativos: alto custo para o 100 
estudante; restrição de público alvo; aplicação restrita a 12 cidades do Estado de São 101 
Paulo; menor número de candidatos inscritos e, consequentemente, menor lista de 102 
espera. Aspectos positivos do SiSU: baixo custo para o estudante; abrangência de  103 
possibilidade de concorrência ao ingresso; maior número de inscritos, resultando em 104 
maior lista de espera;  multiplicidade de locais de aplicação; fortalecimento  do SiSU como 105 
proposta de seleção unificada; diminuição da quantidade de provas que o aluno terá de  106 
fazer. Aspectos negativos do SiSU: nova mudança de procedimentos; gerenciamento  107 
das listas de espera após a 3ª chamada do SiSU fica por conta da UFSCar; necessidade 108 
de capacitação e de recursos pela UFSCar para gerenciar essas listas; calendário 109 
definido pelo MEC; formato da prova só com questões objetivas, sem interferência da 110 
UFSCar em sua elaboração; prova específica (música) não está prevista no SiSU; o 111 
sistema do SiSU precisaria ser modificado para atender nosso sistema de reserva de 112 
vagas; divulgação dos prazos para inscrição nas fases do SiSU são insuficientes; permitir 113 
ao candidato saber antes de se inscrever pelo SiSU se sua nota no ENEM é suficiente 114 
para tentar a vaga ou não; a prova do ENEM não é estruturada o suficiente para  garantir 115 
a diferenciação necessária dos alunos quando se trata de ingressar em uma 116 
Universidade. A Profa. Vera Alves Cepêda questionou sobre até que ponto esta é uma 117 
política de estado. A Profa. Emília disse que ainda não é, mas quanto menor for o número 118 
de universidades importantes que aderirem, menor a chance de se tornar uma política de 119 
estado. A Profa. Emília destacou um aspecto positivo do SiSU: democratização da 120 
demanda, pois os candidatos que irão participar precisam fazer o ENEM e todos os 121 
estudantes de escolas públicas não pagam a inscrição; além disso, os candidatos farão 122 
prova em sua cidade ou próximo a ela. Um dado importante é o da maior possibilidade de 123 
preenchimento de vagas, principalmente nas Licenciaturas. Esperava-se, inicialmente, 124 
que o SiSU promovesse grande mobilidade geográfica entre os candidatos às 125 
universidades que aderissem a esse sistema; no entanto, essa expectativa não se 126 
efetivou na primeira experiência de implantação do SiSU, sendo que a distribuição 127 
geográfica dos estudantes não se alterou substancialmente. A avaliação do SiSU tem sido 128 
boa, de modo que as instituições federais de ensino superior (IFES) que aderiram a ele 129 
em 2010 permanecerão e outras dez IFES aderiram neste ano. Segundo o depoimento 130 
dos pró-reitores de graduação que participaram do ForGrad em maio deste ano, há uma 131 
percepção nas universidades de que esse sistema seleciona bons estudantes. O Prof. 132 
José Benaque Rubert informou ser favorável ao SiSU, uma vez que ficou demonstrado 133 
que há pouca diferença entre os resultados obtidos pelos candidatos no vestibular da 134 
UFSCar/VUNESP e aqueles obtidos por eles nas provas do Enem. Profa. Emília lembra 135 
que o CoG não tem  poder decisório a respeito desse assunto; devemos levantar 136 
subsídios para orientar a participação de nossa representante na reunião do ConsUni. O 137 
Prof. Orides levantou a questão do sistema de reserva de vagas existente na UFSCar e, 138 
segundo esse professor, a UFSCar só não deve adotar o SiSU se não houver a 139 
possibilidade de preservar esse sistema. A Profa. Emília reiterou que a Universidade não 140 
abrirá mão de seu sistema de reserva de vagas. Para tanto, o Prof. Vítor esteve em 141 
Brasília conversando com o técnico da SESu, cuja opinião é de que isso é tecnicamente 142 
possível no sistema SiSU. Depois disso, o Reitor da UFSCar enviou consulta formal à 143 
SESu sobre essa possibilidade, mas ainda não obteve resposta. A Profa. Vera Cepêda 144 
informou que como representante da Coordenação de Curso, não se sente confortável 145 
para se manifestar no CoG sobre o assunto em pauta, pois não houve discussão no seu 146 
Conselho de Coordenação. A Profa. Ana Lúcia Cortegoso e Profa. Marília Blundi Onofre 147 
também disseram que não poderão votar como colegiado, pois ainda discutirão o assunto 148 
em seus Conselhos de Coordenação. A Profa. Marília opinou que pessoalmente 149 



considera prematuro que o processo seja só pelo SiSU, porém não se sente à vontade 150 
para  votar, até porque a essa altura da reunião o CoG já está esvaziado.  A Profa. Selva 151 
Guimarães Barreto discordou dessa opinião, pois, segundo ela, os coordenadores que 152 
não compareceram tinham conhecimento sobre a pauta de hoje. A Profa. Emília informou 153 
que a Profa. Maria Paula Dallari, em sua palestra explicou que haverá várias mudanças 154 
no SiSU, tanto no que diz respeito às inscrições dos candidatos, quanto às matrículas dos 155 
classificados. Informou, ainda, que em 2009 fez reuniões com todos os Centros e a 156 
opinião que parecia prevalecer era a de ingressar no SiSU e que naquele momento não 157 
se adotou o SiSU por precaução. Tendo em vista a necessidade de responder à VUNESP 158 
sobre se manteremos o convênio com aquela Fundação para a realização do nosso 159 
vestibular – o que deverá ocorrer até o dia 15 de junho no máximo – a Profa. Emília 160 
encaminhou no sentido de não colocar a matéria em votação na presente reunião, já que 161 
os coordenadores ainda não fizeram discussões nos respectivos Conselhos.  O Conselho 162 
considerou que deverá haver uma nova reunião, que deverá ocorrer no próximo dia 01 ou 163 
07 de junho. A Secretaria Executiva da ProGrad enviará convocação definindo essa data. 164 
  165 
2.3. Of. nº 321/09 – ProGrad, de 18/03/09. Reingresso de alunos por meio de novo 166 
concurso vestibular. 167 
A Profa. Emília informou que esse item se refere ao caso de alunos que são aprovados 168 
em novo vestibular para o mesmo curso, a fim de “limpar” o histórico escolar. Nesse caso, 169 
eles continuam com as mesmas notas no histórico escolar e as reprovações não 170 
aparecem, mas como aluno do primeiro perfil ele consegue inscrição nas disciplinas 171 
básicas que não havia cursado ou nas quais havia sido reprovado e com a grande 172 
demanda, não conseguem ser inscritos. O Prof. Guilherme Aris Parsekian é favorável ao 173 
que o aluno continue com todo o histórico, inclusive com as reprovações. O conselheiro 174 
Fernando Petrilli propôs que não se colocassem as notas do antigo curso, mas que estas 175 
constassem como créditos reconhecidos, desta maneira ele teria algum prejuízo no IRA. 176 
A Profa. Emília informou que consultou a Procuradoria Jurídica sobre a legalidade de o 177 
aluno prestar vestibular novamente e resposta foi de que não se pode proibir o aluno de 178 
prestar novo vestibular. Após discussões o Conselho deliberou consultar a Procuradoria 179 
Jurídica se, para o aluno  reingresso, se há legislação que determine a não manutenção 180 
das notas originais que  ele obteve. 181 
 182 
A seguir foram analisados dois itens urgentes: 183 
2.4. Processo nº. 23112.001031/2010-19.  Proposta de Convênio entre a UFSCar e a 184 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) para fins de cooperação acadêmica com 185 
estudantes, docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico-administrativa. O 186 
Conselho aprovou, por unanimidade. 187 
 188 
2.5. Processo nº. 23112.001081/2010-39. Proposta de Cooperação entre a UFSCar e a 189 
Universidad Pública de Navarra (Espanha) para intercâmbio de estudantes de graduação, 190 
pós-graduação, professores, publicações e pesquisas em conjunto, bem como outras 191 
atividades de natureza acadêmica. O plenário aprovou, por unanimidade. 192 
 193 
Dado o horário avançado, o item 2.6 foi adiado para a próxima reunião, devendo constar 194 
como primeiro item de pauta. Ele versa sobre os seguintes processos de alunos: a) 195 
Processo nº. 23112.004794/2009-54 – Prazo de integralização do curso pelo aluno Argeu 196 
Fracola Filho, RA 7163-3, do Curso de Estatística; b) Processo nº. 23112.004600/2009-92 197 
– Parecer da Comissão de Inquérito envolvendo o aluno Rubens Legname de Paulo, RA 198 
29254-0, do Curso de Medicina; e c) Mariana Nagamine Constanzi Ferreira – Candidata a 199 
transferência externa para início em 2010.1, ingressante por vestibular na Universidade 200 
Estadual de Londrina (UEL), em dezembro de 2007, cujo Histórico Escolar apresenta 201 



aproveitamento de disciplinas cursadas no 1º e 2º semestres de 2007, no Centro 202 
Universitário Claretiano (faculdade cursada anteriormente à UEL).  203 
 204 
A Sra. Presidente encerrou a reunião agradecendo a  presença de todos. Eu, Marlene 205 
Melegari, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 206 
membros presentes. 207 
 208 
 209 
Profª Emília Freitas de Lima  210 
Presidente do Conselho de Graduação 211 
   212 
Prof. Dr. Vitor Luiz Sordi 213 
Pró-Reitor de Graduação Adjunto 214 
 215 
Profª Dra Luciana de Souza Gracioso 216 
Coordenadora do Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação 217 
 218 
Prof. Dr. Iran Malavazi  219 
Coordenador do Curso de Biotecnologia 220 
 221 
Prof. Dr. Anderson Ferreira da Cunha  222 
Vice-Coordenador do Curso de Biotecnologia  223 
  224 
Profª Dra Vera Alves Cepêda 225 
Coordenadora do Curso de Ciências Sociais 226 
 227 
Profª Dra Maria Amélia Almeida  228 
Coordenadora do Curso de Educação Especial 229 
 230 
Profª Selva Maria G. Barreto  231 
Coordenadora do Curso Educação Física 232 
 233 
Profª Dra Márcia Regina Cangiani Fabbro 234 
Coordenadora do Curso de Enfermagem 235 
 236 
Prof. Dr. Guilherme Aris Parsekian  237 
Coordenador do Curso de Engenharia Civil 238 
 239 
Prof. Dr. Orides Moradin Junior  240 
Coordenador do Curso de Engenharia de Computação 241 
 242 
Prof. Dr. José Marques Póvoa 243 
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física 244 
 245 
Prof. Dr. José Benaque Rubert  246 
Coordenador do Curso de Engenharia Mecância 247 
 248 
Prof. Dr. Everaldo César da Costa Araújo  249 
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Química 250 
 251 
Prof. Dr. José Carlos Fogo 252 
Coordenador do Curso de Estatística 253 



 254 
 Prof. Dr. Victor Lopez Richard 255 
Coordenador do Curso de Física – Noturno 256 
 257 
Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini 258 
Vice-Coordenador do Curso de Gestão e Análise Ambiental 259 
 260 
Prof. Dr. Alessandro Constantino Gamo 261 
Coordenador do Curso de Imagem e Som 262 
 263 
Profª Dra Camila Höfling 264 
Coordenadora do Curso de Letras 265 
 266 
Profª Dra Marília Blundi Onofre 267 
Coordenadora do Curso de Lingüística 268 
 269 
Prof. Dr. Bernadino Geraldo Alves Souto 270 
Vice-Coordenador do Curso de Medicina 271 
 272 
Profª Dra Ana Lucia Cortegoso 273 
Vice-Coordenadora do Curso Psicologia 274 
 275 
Profª Dra Ivani Aparecida Carlos 276 
Coordenadora do Curso de Química - Bacharelado 277 
 278 
Profª Dra Lúcia Helena Mascaro Sales 279 
Coordenadora do Curso de Química Licenciatura 280 
 281 
Prof. Dr. Jorge Akutsu  282 
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental - UAB 283 
 284 
Profª Dra Fabiana Marini Braga  285 
Coordenadora do Curso de Pedagogia Licenciatura - UAB 286 
 287 
Prof. Dr. José Marques Póvoa 288 
Vice-Coordenador do Curso de Tecnologia Sucroalcooleira - UAB  289 
 290 
Campus de Araras 291 
 292 
Prof. Dr. Rodolfo Antônio Figueiredo 293 
Vice-Coordenador do Curso de Agroecologia 294 
 295 
Profª Dra Marta Regina Verruma Bernardi 296 
Vice-Coordenadora do Curso de Engenharia Agronômica 297 
 298 
Representantes de Centros 299 
 300 
Profª Dra Eliane Hércules Augusto Navarro 301 
Representante Efetiva do CECH 302 
 303 
 304 
Representantes Técnico-Administrativos 305 



 306 
Carlos Augusto de Sousa Martins Filho  307 
DBV-CCA 308 
 309 
Fernando Moura Fabbri Petrilli 310 
 311 
 312 
Representantes Discentes da Graduação 313 
David Evangelista da Silveira Júnior 314 
Representante Efetivo do Curso de Matemática 315 
 316 
Juliana Yumi Kinjo 317 
Representante Efetiva do Curso de Medicina 318 
 319 
Mariana Cardoso Keller 320 
Representante Efetiva do Curso de Medicina 321 
 322 
Vanessa David de Campos 323 
Representante Efetiva do Curso Engenharia Química 324 
 325 
José Luis Canal 326 
Representante Suplente da Física 327 

 328 


