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ATA DA 66ª REUNIÃO DO COAD DE 27/01/2022

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por

meio  do  aplicativo  computacional  Google  Meet,  reuniu-se  o  Conselho  Acadêmico  e

Administrativo, em sessão ordinária, sob a Presidência do professor Renato Adriane Alves

Ruas,  Diretor  Geral,  com  a  presença  do  seguintes  conselheiros:  servidores  Sinara

Guimarães e Vitor Aguiar da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos,

professora  Camila  Rocha da Silva,  Chefe  do Instituto  de Ciências  Agrárias,  professora

Meire de Oliveira Barbosa, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde,  professor

Gilberto  Venâncio  Luiz,  chefe  do  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais,  professor

Hernani Martins Júnior, chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, professora

Moema Lopes Ramos, representante dos docentes, servidor técnico-administrativo Luciano

Lopes  Pereira,  Diretor  Administrativo  e  Financeiro,  professora  Virgínia  Souza  Santos,

Diretora   de  Extensão  e  Cultura,  professor  Fábio  André  Teixeira,  Diretor  de  Ensino,

professora  Milene  Therezinha  das  Dores,  representante  da  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-

Graduação,  servidor  técnico-administrativo  Bruno  Barbosa  Oliveira,  representante  da

Câmara Comunitária, Jader Alves Ferreira, representante discente da pós-graduação, Luke

Chinonye Rodrigues Oguanobi, representante discente da graduação e Sebastião Rogério da

Silva, representante da comunidade. Ao iniciar a reunião, Prof. Renato Ruas cumprimentou

a todos e solicitou a inclusão do seguinte processo na pauta: Progressão docente professor

Gilberto  Venâncio  Luiz  de  adjunto  3  para  adjunto4  (23114.900804/2022-42),  sendo  a

inclusão como item 10 da pauta aprovada por unanimidade.  1. Apreciação da ata da 65ª

reunião (em anexo): colocada em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade.  2.

Homologação de ad referendum: Prof. Renato procedeu com a explicação detalhada de

cada  uma  das  aprovações  por  ad  referendum.  2.1.  Colação  de  grau  especial:  2.1.1.

Gustavo Mazzilli de Paula – administração (23114.919311/2021-03);  2.1.2. Rafael Lucas

Gomes Mateus – engenharia de produção (23114.920061/2021-46); 2.1.3. Laura Pampanini

Silveira  –  engenharia  de  produção  (23114.900083/2022-71);  2.1.4. Daniel  Figueiredo

Januario Silva – engenharia de produção (23114.900560/2022-06), colocados em votação

em bloco, os processos de colação de grau especial foram aprovados por unanimidade pelos
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conselheiros  presentes.  2.2.  Formalização de convênio até R$15.000,00:  2.2.1. Flávio

Lemes  Fernandes  (23114.919814/2021-71);  2.2.2. Camila  Rocha  da  Silva

(23114.919961/2021-41); 2.2.3. Cristiano Pacheco de Deus Mundim (23114.920500/2021-

11, 23114.900007/2022-65 e 23114.900008/2022-18);  2.2.4.  Marília Gonçalves Marques

(23114.900431/2022-18), colocados em votação em bloco, os processos de formalização de

convênio foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2.3. Concurso

professor permanente: Finalização de concurso Ciências Contábeis (23114.912256/2021-

12),  colocado em votação,  a homologação do resultado final  do concurso para docente

permanente  foi  aprovado por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  2.4.  Concurso

docente substituto: 2.4.1. Solicitação de abertura de concurso: Ciências de Alimentos em

razão  do  pedido  de  redistribuição  da  professora  Isadora  Rebouças  Nolasco

(23114.920304/2021-46); 2.4.2. Resultado concurso: Mecanização Agrícola e Construções

Rurais  (23114.914951/2021-19);  2.4.3. Resultado  concurso:  Produção  Vegetal

(23114.916484/2021-61), colocados em votação em bloco, os processos foram aprovados

por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes. 3. Relatório  de  acompanhamento  de

treinamento docente:  Guilherme de Castro Pena (23114.909721/2020-57), prof. Renato

apresentou os documentos enviados pelo docente e, após apreciação, foram aprovados por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes. 4.  Relatório  de  acompanhamento  de  pós-

graduação  servidor  técnico-administrativo: 4.1. Thamires  Sousa  Martins

(23114.901624/2021-05), após apresentação dos relatórios e apreciação por todos, foram

aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes; 4.2. Yasmine Simões de Oliveira

(23114.900749/2020-29) relatórios e solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do

curso até 30 de junho de 2022: após apresentação do processo e apreciação por todos, os

relatórios  e  a  solicitação  de prorrogação do prazo para conclusão foram aprovados por

unanimidade pelos conselheiros  presentes.  5.  Remoção Interna: Márcia  Fernanda dos

Santos  Oliveira:  remoção  do  Campus  Rio  Paranaíba  para  o  Campus  Viçosa

(23114.916095/2021-36): prof. Renato realizou a leitura da solicitação da servidora e em

seguida do parecer favorável das chefias que condiciona a remoção da servidora ao envio

de código de vaga do mesmo cargo. Após apreciação a solicitação foi colocada em votação

e aprovada por unanimidade seguindo o parecer da chefia de que seja enviado código de

vaga do mesmo cargo para o setor de origem da servidora. 6.  Solicitação de colaboração
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técnica: Izabel Cristina Soares: solicita reconsideração de solicitação de cooperação técnica

(23114.912972/2021-08): prof. Renato realizou a leitura da carta de intenções da servidora

que solicita reconsideração de seu pedido de realizar cooperação técnica no Campus São

José  dos  Campus  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo.  Em  seguida  o  processo  foi

amplamente discutido pelos presentes que, apesar de entenderem a motivação pessoal da

servidora  e  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pela  mesma,  consideraram que  não  foi

apresentada contrapartida aos interesses institucionais no pedido da servidora. Colocada em

votação a solicitação foi negada por unanimidade pelos presentes. 7. Redução de Jornada

de Trabalho:  Geraldo José Pessoa  Júnior  -  motivos  pessoais  (23114.920158/2021-59):

prof. Renato apresentou a solicitação de redução de carga horária para 20 horas semanais

feita pelo servidor e em seguida do parecer contrário da chefia do Serviço de Tecnologia da

Informação e do Diretor Administrativo e em seguida da solicitação de reconsideração feita

pelo servidor. Com a palavra o Diretor Administrativo Luciano, esclareceu que as chefias

do servidor consideraram que a redução da carga horária por tempo indeterminado poderia

afetar as atividades do setor após o retorno das aulas presenciais e que esse impacto só

poderia ser efetivamente avaliado após o retorno presencial. Com a palavra a representante

do servidores técnico-administrativos, Sinara, relatou que concorda com a solicitação pois

ela é um direito do servidor. Após a apreciação a solicitação foi colocada em votação tendo

sido negada por 14 votos contrários e 1 favorável.  8. Solicitação de afastamento para

Doutorado  -  Marília  Lelis  Ribeiro  (23114.919932/2021-89):  prof.  Renato  apresentou a

solicitação de afastamento para cursar doutorado na Universidade Estadual de Campinas,

em seguida realizou a leitura dos despachos favoráveis das chefias da mesma. Ponderou

que o setor já tem três servidores em afastamento para treinamento e até o momento não há

prejuízo  das  atividades  normais  do  setor.  Também  ponderou  também  que  quando  os

servidores estiverem retornando do treinamento será analisada a possibilidade de alocação

dos mesmos em outros setores com mais carência de pessoal. Com a palavra, o Chefe da

Divisão de Assuntos Comunitários, Bruno, relatou que a servidora tem desempenhado mais

atividades de cunho administrativo, que a DAC se desmembrou para atender à demanda da

servidora sendo que a gestão dos contratos da cantina e do RU serão realizadas por ele

como é feito nos outros Campi da Universidade. Esclarecidas todas as dúvidas quanto ao

processo,  o  mesmo  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade  pelos
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conselheiros  presentes. 9. Proposta de calendário de reuniões do COAD para 2022:

prof. Renato apresentou aos presentes a proposta de um calendário para reuniões do COAD

para que o conselho possa controlar melhor a apreciação de pautas e o fluxo dos processos

recebidos. Fez então a sugestão das seguintes datas: 17 ou 18 de março, 26 ou 27 de maio,

04 ou 05 de agosto 06 ou 07 de outubro, 01 ou 02 de dezembro. Após apreciação pelos

presentes  a  proposta  das  datas  foi  aprovada  com a  possibilidade  de  ser  revisada  caso

necessário. 10. Progressão Docente: Gilberto Venâncio Luiz – Adjunto 3 para Adjunto 4

(23114.900804/2022-42):  após  apresentação  dos  documentos  presentes  no  processo  a

solicitação de progressão do docente foi aprovada por unanimidade. 11. Informes Gerais:

prof. Renato informou aos presentes que essa semana na reunião do CEPE foi decidido que

o retorno presencial será apenas para as disciplinas práticas que ainda não foram oferecidas

nos períodos remotos, considerando a necessidade da retomada das aulas presenciais  de

maneira  responsável  de  acordo  com  o  cenário  atual.  Com  a  palavra  o  servidor  Vitor

perguntou se há previsão para o retorno do trabalho presencial dos servidores. Finalizando

os  informes  prof.  Renato  disse  que  precisamos  esperar  orientações  da  Pró-Reitoria  de

Gestão  de  Pessoas.  Em seguida  prof.  Renato  informou  que no final  do  ano passado o

campus recebeu três vagas de docentes permanentes para os cursos nutrição, engenharia de

produção e sistemas de informação. Concluída a apreciação dos itens de pauta e dados os

informes, não havendo mais nada a tratar, às dez horas o Presidente do COAD agradeceu a

participação de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Lais Barbosa Vieira, secretária ad

hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada

será assinada pelo Presidente e por mim, Secretária.


