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Ata da Reunião Extraordinária em 02/05/2022
Data: 02/05/2022. 
Horário: 08h30min.
Presidência: Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva. 
Secretário: Jonas Francisco de Souza 
Membros Presentes: Conforme relação abaixo

No segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, via
plataforma Google Meet, o Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva, deu início à reunião extraordinária do Conselho
de Graduação, agradecendo a presença e desejando uma boa reunião a todos.

A reunião foi iniciada com os informes aos conselheiros, primeiramente foi feito um agradecimento aos
servidores que contribuíram na realização do SEGrad - Seminário de Ensino de Graduação, que ocorreu
na semana de 25 a 29 de abril; na sequência o Sr. Fernando Petrilli, da comissão eleitoral que conduz a
eleição de representantes discentes para o Conselho de Graduação, informou aos conselheiros que houve
uma prorrogação no prazo de inscrição de candidatos, e solicitou apoio dos demais conselheiros na
divulgação e incen�vo à par�cipação de discentes neste colegiado; finalizando os informes o presidente
solicitou incluir na pauta da reunião a homologação de indicação de representantes ins�tucionais para o
Programa de Residência Pedagógica - PRP e Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência -
PIBID.

A solicitação de inclusão de pauta foi aprovada com 41 votos favoráveis e uma abstenção, e na sequência,
as indicações foram apresentadas aos conselheiros, a Prof.ª Dr.ª Isadora Valencise Gregolin indicada para
a coordenação do PRP e a Prof.ª Dr.ª Carolina Rodrigues de Souza, indicada para a coordenação do PIBID.
Com a palavra, a Prof.ª Dr.ª Renata Prens�eter Gama, agradeceu e fez um relato sobre o período em que
esteve à frente da coordenação ins�tucional do PIBID, se colocou à disposição para contribuir na
transição e que con�nuará contribuindo com a gestão do programa; a Prof.ª Isadora Valencise Gregolin,
fez um relato sobre o período em que esteve à frente do programa e com a indicação para a recondução
para a coordenação ins�tucional do PRP, se colocou à disposição para con�nuar contribuindo; a Prof.ª
Carolina Rodrigues de Souza se apresentou aos conselheiros, como indicada para coordenadora
ins�tucional do PIBID, se colocou à disposição para contribuir no programa, dando con�nuidade ao
trabalho que está sendo realizado. Após manifestações, as indicações foram subme�das a votação e
foram aprovadas com 51 votos favoráveis, sem manifestações contrárias e abstenções.

Seguindo a pauta, a presidência colocou em discussão o primeiro caso de recurso de discente, a
coordenação do curso de Engenharia da Computação, Campus São Carlos foi convidada a fazer um relato
sobre o caso. O secretário do curso, Sr. Nicanor José Costa, fez uma síntese do caso de solicitação de
reaproveitamento da estudante, e se colocou à disposição para esclarecimentos. Após esclarecimentos, o
recurso foi encaminhado para votação, a solicitação da estudante foi deferida com 42 votos favoráveis, 02
abstenções e nenhuma manifestação contrária.

Para o segundo caso de recurso, a coordenação do curso de Licenciatura em Física, Campus São Carlos,
foi convidada a fazer o relato da solicitação do estudante e o coordenador, Prof. Dr. Waldir Avansi Junior,
fez uma síntese aos conselheiros da solicitação da quebra de pré-requisito e inscrição do estudante, e se
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colocou à disposição para esclarecimentos. Após esclarecimentos, o recurso foi subme�do à votação e foi
indeferido recebendo 03 votos favoráveis, 39 votos contrários e 10 abstenções.

No terceiro caso de recurso da pauta, a coordenação do curso de bacharelado em Química, Campus São
Carlos, foi convidada a fazer a síntese do recurso do estudante solicitando inscrição em disciplina, o Prof.
Dr. Elton Fabiano Si�a, representando a coordenação, fez um relato e se colocou à disposição para
esclarecimentos. Subme�do a apreciação, o recurso foi deferido, recebendo 48 votos favoráveis, uma
abstenção e sem manifestações contrárias.

A representante discente no conselho de graduação, Ta�ana Nicéas de Moraes, apresentou o informe
sobre o Restaurante Universitário na volta das a�vidades presenciais. A Sr.ª Gisele Aparecida Zu�n
Castelani, pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e estudan�s, reportou aos conselheiros como a
equipe do restaurante tem trabalhado e o funcionamento desse serviço durante a pandemia, a
importância de sua manutenção durante esse período. O Sr. Fernando Henrique Donize� Paganelli,
coordenador da Coordenadoria da Rede Integrada de Segurança Alimentar fez uma fala complementar
sobre o funcionamento dos restaurantes dos campi e as expecta�vas e reflexões para a volta das
a�vidades presenciais.

Na sequência, o GT Planejamento, representado pela Prof.ª Larissa Elaine Dantas de Araújo, fez uma
apresentação da proposta de calendário especial de férias para outubro de 2022, com as atualizações
realizadas desde a úl�ma apresentação aos conselheiros. Evandro Marcos Rosante, Diretor da Divisão de
Gestão e Registros Acadêmicos, membro do GT Planejamento, fez ponderações sobre as atualizações da
proposta. Sem solicitação de mais esclarecimentos, a proposta foi encaminhada para votação e aprovada
com 48 votos favoráveis, sem manifestações contrárias.

Finalizando a pauta, a minuta de norma�va para retorno das a�vidades presenciais encaminhada pelo
grupo de trabalho Planejamento foi apresentada pelos membros do GT, relatando os principais pontos.
Após esclarecimentos e discussões sobre os elementos e especificidades da minuta, sem esgotamento do
assunto, a pauta foi encaminhada para ser discu�da em uma segunda sessão, com data a ser definida
após consulta aos conselheiros por enquete.

Informando que a convocação para a próxima sessão seria encaminhada assim que a data fosse definida,
o Prof. Daniel agradeceu a todos e encerrou a reunião.

Membros Presentes:

Daniel Rodrigo Leiva 
Alessandra de Almeida Lucas 
Aline Helena Appoloni Eduardo 
Ana Carolina Sartorato Beleza 
Ana Claudia Garcia de Oliveira Duarte 
Cali Laguna Achon 
Cassiano Bragagnolo 
Daniel Marcondes Gohn 
Edison Tutomu Kato Junior 
Eliane Pintor de Arruda 
Elma Neide Vasconcelos Mar�ns Carrilho 
Elton Fabiano Si�a 
Estela Maris Pereira Bereta 
Fábio Aparecido FerriFelipe Rober� Teixeira 
Fernão de Oliveira Salles dos Santos Cruz 
Flavia Bezerra de Menezes Hirata Vale 
George Mendes Taliaferro Ma�ox 
Giovanni Pimenta Mambrini 
Giulianna Rondineli Carmassi 
Heber Lombardi de Carvalho 
Hylio Lagana Fernandes 
Isabela Aparecida de Oliveira Lussi 
Iuri Emmanuel de Paula Ferreira 
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Januário Albino Nhacuongue 
João Anderson Fulan 
José de Oliveira Guimarães 
Kayna Agos�ni 
Keika Inouye 
Luciana Salazar Salgado 
Luciana Seki Dias 
Luis Antonio Oliveira Araujo 
Marcio Peron Franco de Godoy 
Marcos de Oliveira Soares 
Marina Jorge da Silva 
Moacir Rossi Forim 
Murilo Aparecido Voltarelli 
Naja Brandão Santana 
Nara Rosse� 
Neila Cunha Nardy 
Rachel de Faria Brino 
Renata Franco Severo Fan�ni 
Renato Montagnolli 
Roberta Barros Lovaglio 
Robson Barcellos 
Rodrigo Neves Marques 
Rosa Aparecida Pinheiro 
Samira Feldman Marzochi 
Ta�ana Nicéas de Moraes 
Vanessa Regina de Oliveira Mar�ns 
Waldemar Marques Junior 
Waldir Avansi Junior
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 Ata aprovada na 100ª Reunião do Conselho de Graduação em 14/06/2022
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