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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 1 

ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 2 

ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 3 

quinze horas, reuniu-se virtualmente a Câmara de Administração do Conselho Universitário da 4 

Universidade Estadual de Campinas,  sob a presidência do Magnífico Reitor da Universidade, 5 

Professor Doutor MARCELO KNOBEL, e com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 6 

Adilton Dorival Leite, Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira, André Martins Biancarelli, 7 

Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, Antônio José de Almeida Meirelles, Álvaro de Oliveira 8 

D’Antona, Edson Tomaz, Ester de Paula Moraes, Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, 9 

Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Jefferson Cano, João Raimundo Mendonça de 10 

Souza, José Alexandre Diniz, José Roberto Ribeiro, Luiz Carlos Zeferino, Maria Helena Baena 11 

de Moraes Lopes, Marisa Masumi Beppu, Osvaldir Pereira Taranto, Pascoal José Giglio 12 

Pagliuso, Robson Bomfim Sampaio, Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho e Teresa Dib Zambon 13 

Atvars. Esteve presente também o representante docente suplente Alberto Luiz Francato. Como 14 

convidados especiais, compareceram os professores: Alberto Luiz Serpa, André Victor Lucci 15 

Freitas, Cláudia Regina Cavaglieri, Eliana Martorano Amaral, Francisco Haiter Neto, José 16 

Antonio Rocha Gontijo, Marco Aurélio Zezzi Arruda, Munir Salomão Skaf, Nancy Lopes 17 

Garcia, Newton Cesário Frateschi, Paulo Régis Caron Ruffino, Rodrigo Ramos Catharino, 18 

Shirlei Maria Recco-Pimentel e Teresa Celina Meloni Rosa; os doutores Andrei Vinícius 19 

Gomes Narcizo, Fernanda Lavras Costallat Silvado e Octacílio Machado Ribeiro; e os senhores 20 

Gilmar Dias da Silva e Thiago Baldini da Silva. Justificaram ausência à Sessão os seguintes 21 

conselheiros: Samuel Rocha de Oliveira, sendo substituído pela conselheira Marisa Masumi 22 

Beppu; Alexandre Oliveira da Silva, sendo substituído pelo conselheiro Adilton Dorival Leite; 23 

e Ignacio Maria Poveda Velasco. Havendo número legal, o MAGNÍFICO REITOR dá início à 24 

Trecentésima Sexagésima Sessão Ordinária da Câmara de Administração, realizada de forma 25 

virtual em razão da necessidade de manter o isolamento social diante da pandemia de Covid-26 

19. Está na sala do Consu com equipe mínima para viabilizar a reunião, então agradece a 27 

participação do pessoal da Secretaria Geral e da Ascom que está colaborando para a realização 28 

desta reunião. Solicita que os microfones permaneçam silenciados e que os conselheiros 29 

titulares se inscrevam por meio da ferramenta em formato de mão da plataforma Zoom. Através 30 

dela também podem se inscrever para o Expediente, até o momento da votação da ata da sessão 31 

anterior. Informa que o senhor José Luís Pio Romera, representante da bancada dos servidores 32 

técnico-administrativo junto ao Consu, passa a integrar esta Câmara como membro suplente a 33 

partir de setembro de 2020, em virtude do afastamento do senhor Iuriatan Felipe Muniz. Em 34 

seguida, submete à apreciação a Ata da Trecentésima Quinquagésima Nona Sessão Ordinária, 35 

realizada em 1º de setembro de 2020. Consulta se há observações. Não havendo, submete à 36 

votação a referida Ata, que é aprovada por unanimidade. Passa à Ordem do Dia, com 36 itens, 37 

informando que há destaque da Mesa para o item 17, proposta de calendário administrativo para 38 

2021. Pergunta se há destaques por parte dos conselheiros. O Conselheiro ROBSON BOMFIM 39 

SAMPAIO destaca o item 01 – Proc. nº 01-P-13699/2020 –, minuta de deliberação CAD que 40 
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dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Privacidade e Proteção de Dados. Não havendo 1 

mais destaques, o MAGNÍFICO REITOR submete à votação os itens não destacados da Ordem 2 

do Dia, sendo aprovados por unanimidade os pareceres que subsidiaram os seguintes processos: 3 

I – B - Nomeação na Parte Permanente do QD – Ingresso no RDIDP – 02) Proc. nº 02-P-4 

2459/2020, de Eder de Carvalho Pincinato – FCM – 1) Nomeação na PP: Prof. Dr. – nível MS-5 

3.1 – RTP – área de Bioquímica Clínica – Departamento de Patologia Clínica – 2) Ingresso no 6 

RDIDP – Concurso homologado pela Cepe em 03.03.20 – Deliberação Cepe-98/2020 – 7 

Aprovação pela Congregação em 21.02.20 – Informação PRDU-29/20 –  Parecer CPDI-19/20. 8 

03) Proc. nº 21-P-14236/2007, de Juanito Ornelas de Avelar – IEL – 1) Nomeação na PP: Prof. 9 

Dr. – nível MS-3.1 – RTP – área de Gramática – Departamento de Linguística – 2) Ingresso no 10 

RDIDP – Concurso homologado pela Cepe em 07.07.20 – Deliberação Cepe-333/2020 – 11 

Aprovação pela Congregação em 02.04.20 – Informação PRDU-26/20 e Parecer CPDI-21/20. 12 

04) Proc. nº 02-P-2460/2020, de Susan Elisabeth Domingues Costa Jorge – FCM – 1) 13 

Nomeação na PP: Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP – área de Hematologia em Patologia Clínica 14 

– Departamento de Patologia Clínica – 2) Ingresso no RDIDP – Concurso homologado pela 15 

Cepe em 03.03.20 – Deliberação Cepe-99/2020 – Aprovação pela Congregação em 21.02.20 – 16 

Informação PRDU-28/20 – Parecer CPDI-20/20. C - Descontingenciamento de Vagas – 17 

Carreira MS – 05) Imecc – Descontingenciamento das vagas nºs 139 e 159 e recursos para 18 

abertura de concursos públicos para provimento de 02 (dois) cargos de Prof. Dr. – MS-3.1 – 19 

RTP (com opção preferencial para o RDIDP) – em substituição a docente desligado em 20 

04.03.20, junto ao Departamento de Matemática, e a docente desligado em 03.04.20, junto ao 21 

Departamento de Estatística – nos termos do Parecer CVD-28/20 e Informação PRDU-122/20. 22 

D - Prorrogação do Prazo de Contratação Temporária Emergencial de Docente, nos termos da 23 

Deliberação CAD-A-03/18 – 06) Proc. nº 17-P-4835/2019, de André Luiz Olzon Vasconcelos 24 

– IA – Prorrogação do prazo de contratação temporária emergencial de Prof. Dr. – em caráter 25 

excepcional – MS-3.1 – RTP – área de Multimeios e Artes – Departamento de Multimeios, 26 

Mídia e Comunicação – a partir de 08.05.20 – por 365 dias – em substituição a docente, que 27 

está usufruindo períodos de férias e licença-prêmio, com posterior aposentadoria – 28 

Homologação da aprovação ad referendum da Congregação em 30.04.20 – nos termos do 29 

Parecer CVD-26/20 e Informação PRDU-123/20. E - Abertura de Processo Seletivo Sumário 30 

para Contratação de Docente, nos termos da Deliberação CAD-A-03/18 – 07) Cotuca – 31 

Abertura de processo seletivo sumário para contratação emergencial de 01 (um) docente – nível 32 

inicial da Carreira – jornada de 30 horas semanais – junto ao Departamento de Humanidades, 33 

em substituição a docente desligado em 06.08.20 – nos termos do Parecer CVD-54/20 e 34 

Informação PRDU-119/20. F - Casos Excepcionais – a) Aproveitamento de Candidatos de 35 

Concursos Públicos – Carreira Paepe – 08) Proc. nº 01-P-11853/2020, do Centro de Estudos do 36 

Petróleo – Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 37 

aproveitamento de concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional para Assuntos 38 

Administrativos, perfil Técnico em Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 39 

semanais, em substituição a servidor desligado em 06.05.20 – conforme Parecer CVND-176/20. 40 
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09) Proc. nº 19-P-10855/2020, da Faculdade de Educação – Descontingenciamento de recursos 1 

no valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de concurso público (Edital-2 

69/18) de 01 (um) Profissional para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 3 

Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas semanais, em substituição a servidor 4 

desligado em 17.03.20 – conforme Parecer CVND-177/20. b) Aproveitamento de Candidatos 5 

de Processos Seletivos Temporários – Carreira Paepe – 10) Proc. nº 27-P-12080/2020, do 6 

Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Descontingenciamento de recursos no 7 

valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo temporário 8 

(Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 9 

semanais, diante da existência de recursos no quadro de vagas do Caism, oriundos do 10 

falecimento da servidora Maria Irene em 26.07.20 – conforme Parecer CVND-175/20. OBS: A 11 

CVND determina que sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes à 12 

contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 11) Proc. nº 27-P-13 

9206/2020, do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Descontingenciamento 14 

de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo 15 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 16 

30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de vagas do Caism, oriundos do 17 

desligamento de servidora em 17.06.20 – conforme Parecer CVND-178/20. OBS: A CVND 18 

determina que sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação 19 

e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. G - Programa de Certificação da 20 

Universidade – 12) Proc. nº 01-P-28161/2003, do Centro de Computação – Revisão da 21 

certificação e organograma do Centro de Computação – Informação PRDU/GDCE-03/20 e 22 

Parecer CVND-179/20. 13) Proc. nº 01-P-28160/2003, do Centro para Manutenção de 23 

Equipamentos – Revisão da certificação e organograma do Centro para Manutenção de 24 

Equipamentos – Informação PRDU/GDCE-02/20 e Parecer CVND-180/20. 14) Proc. nº 01-P-25 

15223/2003, da Faculdade de Ciências Médicas – Revisão da certificação e organogramas da 26 

Faculdade de Ciências Médicas – Informação PRDU/GDCE-05/20 e Parecer CVND-181/20. 27 

NOTA DA SG: Há dois organogramas para aprovação, o da página 09 do pdf, que representa 28 

a estrutura organizacional existente atualmente, incorporadas as sugestões da PRDU, e também 29 

o organograma da página 05 do pdf, que representa estrutura organizacional futura, 30 

considerando a reestruturação departamental apresentada pela Congregação da Unidade, a qual 31 

deverá ser submetida previamente ao Consu para vigorar. 15) Proc. nº 01-P-8245/2003, do 32 

Instituto de Estudos da Linguagem – Revisão da certificação e organograma do Instituto de 33 

Estudos da Linguagem – Informação PRDU/GDCE-04/20 e Parecer CVND-182/20. 16) Proc. 34 

nº 01-P-21455/2003, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade – Revisão da certificação 35 

e organograma do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade – Informação PRDU/GDCE-36 

01/20 e Parecer CVND-183/20. I - Agência de Inovação da Unicamp – Composição do 37 

Conselho Superior, conforme o disposto na Deliberação CAD-A-02/04 – 18) Proc. nº 01-P-38 

13683/2003, da Agência de Inovação – Indicação e recondução de membros para compor o 39 

Conselho Superior da Agência de Inovação da Unicamp, para mandato de 02 anos – Of. GR-40 
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235/20 – Membros Internos - Professores Titulares: - José Alexandre Diniz – Representante da 1 

Área de Ciências da Engenharia; - Pascoal José Giglio Pagliuso – Representante da Área de 2 

Ciências Exatas; - Mariano Laplane – Representante da Área de Ciências Humanas, Sociais e 3 

Artes; - Marcelo Menossi – Representante da Área de Ciências Biomédicas. Membros Externos 4 

à Unicamp: - Fabrício Bloisi; - Paulo Roberto Gandolfi; - Marcos Vinicius Souza; - Dr. Américo 5 

Martins Craveiro (Recondução). J - Área de Prestação de Serviços – Prestação de Contas – 19) 6 

Proc. nº 01-P-7338/1996, da Faculdade de Física “Gleb Wataghin” – Prestações de contas da 7 

área de prestação de serviços “Análise de Raio X”, relativas ao exercício de 2019 e ao período 8 

de 1º.01.20 a 17.08.20 – Aprovações pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 20) Proc. nº 08-9 

P-16968/2002, da Faculdade de Física “Gleb Wataghin” – Prestações de contas da área de 10 

prestação de serviços “Termocronologia de Minerais”, relativas ao exercício de 2019 e ao 11 

período de 1º.01.20 a 17.08.20 – Aprovações pela Congregação do IFGW em 11.09.20. K - 12 

Convênios, Contratos e Termos Aditivos – a) A serem celebrados – nos termos da Deliberação 13 

Consu-A-12/18 – 21) Proc. nº 32-P-18650/2019, do Centro de Hematologia e Hemoterapia – 14 

Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 15 

Misericórdia de Mogi-Guaçu – Executor: Margareth Castro Ozelo – Vigência: 01 ano, podendo 16 

ser prorrogado automaticamente até o limite de 05 anos – Recursos: De acordo com a Cláusula 17 

Quarta – Do Valor – Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes em caráter 18 

regular, mediante solicitação da contratante e de acordo com os estoques disponíveis pela 19 

contratada – Parecer: Cacc. 22) Proc. nº 32-P-7230/2020, do Centro de Hematologia e 20 

Hemoterapia – Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Sociedade 21 

Campineira de Educação e Instrução (SCEI) – Executor: Margareth Castro Ozelo e Sara 22 

Teresinha Ollala Saad – Vigência: 01 ano, podendo ser prorrogado automaticamente até o limite 23 

de 05 anos – Recursos: De acordo com a Cláusula Quarta – Do Valor – Resumo do Objeto: 24 

Fornecimento de hemocomponentes em caráter regular, mediante solicitação da contratante e 25 

de acordo com os estoques disponíveis pela contratada – Parecer: Cacc. 23) Proc. nº 32-P-26 

18654/2019, do Centro de Hematologia e Hemoterapia – Contrato de Prestação de Serviços – 27 

Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga – 28 

Executor: Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha Ollala Saad – Vigência: 01 ano, podendo 29 

ser prorrogado automaticamente até o limite de 05 anos – Recursos: De acordo com a Cláusula 30 

Quarta – Do Valor – Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes em caráter 31 

regular, mediante solicitação da contratante e de acordo com os estoques disponíveis pela 32 

contratada – Parecer: Cacc. 24) Proc, nº 32-P-13135/2018, do Centro de Hematologia e 33 

Hemoterapia – Distrato de Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e 34 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi-Guaçu – Executores: Margareth Castro 35 

Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad – Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão 36 

das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações estipuladas por meio do Contrato de 37 

Prestação de Serviços firmado em 12.11.18, sem prejuízo da emissão e pagamento das faturas 38 

referentes aos serviços prestados até a data do distrato – Parecer: Cacc. 25) Proc, nº 32-P-39 

3995/2018, do Centro de Hematologia e Hemoterapia – Distrato de Contrato de Prestação de 40 
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Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Sociedade Campineira de Educação e Instrução (SCEI) 1 

– Executores: Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad – Resumo do Objeto: 2 

Distratar, sem prejuízo da conclusão das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações 3 

estipuladas por meio do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 07.05.18, sem prejuízo 4 

da emissão e pagamento das faturas referentes aos serviços prestados até a data do distrato – 5 

Parecer: Cacc. 26) Proc. nº 32-P-11798/2017, do Centro de Hematologia e Hemoterapia – 6 

Distrato de Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da 7 

Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga – Executores: Margareth Castro Ozelo e Sara 8 

Teresinha Olalla Saad – Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão das atividades 9 

em andamento, as cláusulas e obrigações estipuladas por meio do Contrato de Prestação de 10 

Serviços firmado em 05.10.17, e sem prejuízo da emissão e pagamento das faturas referentes 11 

aos serviços prestados até a data do distrato e dos pagamentos referentes ao acordo do processo 12 

judicial que teve início em 20.05.19 e terminará em maio/2021, o qual vem sendo cumprido 13 

mensalmente – Parecer: Cacc. 27) Proc. nº 01-P-3689/2019, da Agência de Inovação da 14 

Unicamp – Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato de Permissão de Uso de Espaço Físico – 15 

Partes: Unicamp/Funcamp e IDEA Sistemas Eletrônicos S.A. – Executor: Newton Cesário 16 

Frateschi e Eduardo Gurgel do Amaral – Resumo do Objeto: Ampliação do espaço ocupado 17 

pela IDEA no Parque, passando de 183,42m² para 419,42m² – Parecer: Cacc. 28) Proc. nº 01-18 

P-25618/2019, da Agência de Inovação da Unicamp – Termo de Aditamento ao Contrato de 19 

Permissão de Uso de Espaço Físico – Partes: Unicamp/Funcamp e IZA Tecnologia e 20 

Desenvolvimento de Software Ltda. – Executor: Newton Cesário Frateschi e Eduardo Gurgel 21 

do Amaral – Recursos: R$3.570,00 mensais – Resumo do Objeto: Alterar a modalidade de 22 

permissão de uso, passando de ocupação de espaço de coworking para ocupação de 02 (duas) 23 

salas individuais de 29,5m², conforme indicado no Croqui, a partir de 1º.10.20 – Parecer: Cacc. 24 

29) Proc. nº 01-P-11861/2018, da Agência de Inovação da Unicamp – 1) Termo de Aditamento 25 

nº 01 ao Contrato de Permissão de Uso de Espaço Físico – Partes: Unicamp/Funcamp e Cogneti-26 

Tec Sistemas Ltda. – Executor: Newton Cesário Frateschi – Resumo do Objeto: a) alteração da 27 

área objeto da permissão de uso, descrita no item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato, que 28 

deixa de ser a área de 40m² e passa a ser de 30,35m², correspondente a sala 11 do prédio Vértice, 29 

consequentemente, a alteração do valor da taxa de ocupação prevista no item 3.1 da Cláusula 30 

Terceira do Contrato, que passa a ser de R$1.821,00; e b) redução de 50% do valor da taxa de 31 

ocupação pelo período (junho, julho e agosto), a ser compensado sem ônus (juros e multa) 32 

durante os 06 meses subsequentes ao término do período de desconto, com 01 mês de carência 33 

– Parecer: Cacc – 2) Termo de Aditamento nº 02 ao Contrato de Permissão de Uso de Espaço 34 

Físico – Resumo do Objeto: Prorrogação por mais 03 anos do prazo de vigência do Contrato 35 

firmado entre as partes. – Parecer: Cacc. b) Para Homologação – 30) Proc. nº 39-P-536/2020, 36 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Contrato de Repasse nº 895688/2019 – Partes: 37 

Unicamp e União Federal, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 38 

representado pela Caixa Econômica Federal – Executores: Rodrigo Ramos Catharino e Patricia 39 

Moriel – Data de Assinatura: 31.12.19 – Vigência: 30.12.24 – Recursos: R$9.778.372,88 – 40 
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Resumo do Objeto: Criação do Núcleo de Segurança Farmacêutica a fim de garantir proteção 1 

à sociedade em questões de segurança e eficácia de medicamentos, nos termos do Plano de 2 

Trabalho – Parecer: Cacc. 31) Proc.nº 32-P-25193/2019, do Centro da Hematologia e 3 

Hemoterapia – Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade de 4 

Misericórdia de Campinas – Santa Casa – Executores: Sara Teresinha Olalla Saad e Margareth 5 

Castro Ozelo – Data de Assinatura: 31.01.20 – Vigência: 01 ano, podendo ser prorrogado 6 

automaticamente até o limite de 05 anos – Recursos: De acordo com a Cláusula Quarta – Do 7 

Valor – Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes em caráter regular, mediante 8 

solicitação e de acordo com os estoques disponíveis pela contratada – Parecer: Cacc. 32) Proc. 9 

nº 01-P-25618/2019, da Agência de Inovação da Unicamp – Contrato de Permissão de Uso de 10 

Espaço Físico – Partes: Unicamp/Funcamp e IZA Tecnologia e Desenvolvimento de Software 11 

Ltda. – Executor: Newton Cesário Frateschi e Eduardo Gurgel do Amaral – Data de Assinatura: 12 

30.07.20 – Vigência: 02 anos, com possibilidade de prorrogação até o limite de 05 anos – 13 

Recursos: R$2.100,00 mensais – Resumo do Objeto: Permissão de Uso de Espaço Físico do 14 

Parque Científico e Tecnológico da Unicamp – Parque, na forma de coworking, a título oneroso 15 

e precário, nos termos do Edital, da Proposta e das condições estabelecidas no Contrato – 16 

Parecer: Cacc. II - Para Emissão de Parecer – L - Áreas de Prestação de Serviços – a) Abertura 17 

– 33) Proc. nº 12-P-11540/2020, do Colégio Técnico de Campinas – Área de Prestação de 18 

Serviços “Emissão de Pareceres em Planos de Cursos Técnicos de Nível Médio”, cujo objetivo 19 

é prestar serviços de emissão de pareceres sobre as propostas de cursos técnicos de nível médio, 20 

conforme credenciamento obtido pelo Cotuca junto ao Conselho Estadual de Educação do 21 

Estado de São Paulo – Aprovação pela Congregação em 18.08.20 – Pareceres PG-2615/20 e 22 

Conex. 34) Proc. nº 06-P-8662/2020, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – Área de 23 

Prestação de Serviços “Microdissecção a Laser”, cujo objetivo é prestar serviços de: 1. Preparo 24 

de amostras histológicas para o procedimento de microdissecção a laser (LCM); 2. 25 

Procedimento de microdissecção a laser; 3. Preparo das amostras para análise molecular; 4. 26 

Cultura de células – Homologação da aprovação ad referendum pela Congregação em 12.08.20 27 

– Pareceres PG-2405/20 e Conex. 35) Proc. nº 07-P-11479/2020, do Instituto de Biologia – 28 

Área de Prestação de Serviços “Desenvolvimento e Implementação de Soluções Tecnológicas 29 

para o Ensino de Ciências”, incluindo: 1. Soluções metodológica e tecnológica envolvendo 30 

desenvolvimento de software e hardware para experimentação remota; 2. Serviços de design e 31 

montagem de equipamentos para realização de atividades experimentais; 3. Licenças de acesso 32 

aos sistemas de disponibilização de conteúdo on-line voltados ao ensino de ciências; 4. 33 

Desenvolvimento e disponibilização de acesso a sistemas de avaliação de desempenho de 34 

usuários das soluções tecnológicas voltadas ao ensino de ciências – Aprovação pela 35 

Congregação em 21.08.20 – Pareceres PG-2867/20 e Conex.  b) Alteração do Escopo – 36) 36 

Proc. nº 36-P-5047/2016, da Faculdade de Ciências Aplicadas – Proposta de revisão do escopo 37 

da Área de Prestação de Serviços “Aplicações de Geotecnologias e Impressões em Grandes 38 

Formatos”, aberta na Faculdade de Ciências Aplicadas em 2016, para a inclusão de novos 39 

serviços em razão da demanda gerada, incluindo os serviços de organização e processamento 40 
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de dados e editoração e disseminação de dados/resultados – Aprovação pela Congregação em 1 

05.08.20 – Pareceres PG-2645/20  e Conex. O MAGNÍFICO REITOR passa ao item 01 – Proc. 2 

nº 01-P-13699/2020 –, que trata da minuta de deliberação CAD que dispõe sobre a criação do 3 

Comitê Gestor da Privacidade e Proteção de Dados no âmbito da Universidade Estadual de 4 

Campinas, aprova a Política de Privacidade e dá outras providências. Destaque do conselheiro 5 

Robson. O Conselheiro ROBSON BOMFIM SAMPAIO solicita um esclarecimento em relação 6 

ao artigo 4º: quando se coloca a composição do GT, há representantes de vários órgãos. 7 

Pergunta se não caberia também um representante da ADunicamp e um representante discente 8 

nessa estrutura, porque considera pertinente haver essa composição mais ampla para pensar 9 

essa proposta. A Conselheira TERESA DIB ZAMBON ATVARS diz que a composição foi 10 

pensada com representações de órgãos que são gestores de dados. A Unicamp tem um sistema 11 

federado de tecnologia de informação, portanto cada órgão de negócio tem o seu próprio 12 

sistema, com baixíssimo nível de integração entre eles, de modo que em cada um deles há 13 

dados, em alguns casos, similares, em outros casos, específicos. Isso significa que a gestão dos 14 

dados que precisam ser protegidos com base na lei geral de proteção de dados é complexa e 15 

precisa ser descentralizada, porque o sistema é descentralizado. Então, a composição desse 16 

comitê não é uma composição de natureza política, mas de natureza técnica e de natureza 17 

responsável pelos dados que ali estão contidos em cada um dos sistemas da Universidade. 18 

Portanto, não acha que caiba participação de componentes da comunidade que têm natureza de 19 

representação política. Simplesmente porque essa comissão é uma comissão de natureza técnica 20 

e de responsabilidade técnica sobre os dados que estão sob a guarda de cada um dos sistemas, 21 

dados protegidos por essa lei, e pelos quais cada um dos órgãos deverá ser responsável. Não 22 

havendo mais observações, o MAGNÍFICO REITOR submete à votação a matéria, que é 23 

aprovada com 15 votos favoráveis e 03 abstenções. Passa ao item 17, que trata da proposta de 24 

Calendário Administrativo para 2021. É um item muito simples, mas que ficou ambíguo na 25 

colocação: o dia 28 de outubro cai em uma quinta-feira, e a sugestão é passar o feriado para a 26 

sexta-feira, dia 29. Naturalmente essas questões são incertas, mais do que nunca, no período de 27 

pandemia, mas, considerando todas as questões que já possuem, as dificuldades que terão, a 28 

sugestão é deixar o feriado de 28 de outubro na sexta-feira, dia 29. Não havendo manifestações, 29 

submete à votação a matéria, que é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar na 30 

Ordem do Dia, coloca para ciência o Expediente dos seguintes assuntos: I – A - Designação de 31 

Gratificações de Representação Docente, nos termos da Deliberação Consu-A-22/17 – 01) Proc. 32 

nº 26-P-5996/2015, de Carolina Troncoso Baltar – IE – Coordenador de Extensão/Pesquisa. 02) 33 

Proc. nº 34-P-9496/2016, de Gerberth Adín Ramírez Rivera – IC – Chefe de Departamento. 03) 34 

Proc. nº 34-P-4361/2002, de Islene Calciolari Garcia – Feec – Coordenador de Curso de 35 

Graduação. 04) Proc. nº 34-P-9263/2016, de Rafael Crivellari Saliba Schouery – IC – Chefe de 36 

Departamento. 05) Proc. nº 02-P-12020/2008, de Rodrigo Ramos Catharino – FCF – Diretor de 37 

Unidade Universitária. 06) Proc. nº 18-P-29355/2011, de Sávio Souza Venâncio Vianna – FEQ 38 

– Coordenador de Pós-Graduação. 07) Proc. nº 11-P-1066/1994, de Watson Loh – 39 

Controladoria Geral da Unicamp – Controlador. Em seguida, passa a palavra aos conselheiros 40 
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inscritos no Expediente. O Conselheiro ROBSON BOMFIM SAMPAIO diz que estão 1 

discutindo a questão de dados, a gestão de informações, e é muito importante terem uma política 2 

e ela estar alinhada nacionalmente, por critérios técnicos. Foi mostrado à conselheira Patrícia e 3 

a ele uma parte do site do Imecc em que os docentes colocam os seus conteúdos, e embora no 4 

rodapé da página esteja colocado que aquele conteúdo não necessariamente é da Unicamp, ele 5 

está hospedado dentro do site da Universidade. A página do docente Joá Weber, além de fake 6 

news, faz também menções racistas e xenofóbicas; no início de sua sala remota coloca: “graças 7 

ao China Virus”, e tem vários links e discussões em alemão, inglês e português, que são 8 

preconceituosas, racistas, em especial sobre a China. Então, mesmo que no rodapé esteja 9 

mencionado que o conteúdo não representa a opinião da Unicamp, pergunta se esse seria um 10 

conteúdo de bom teor para estar armazenado na plataforma da Unicamp. Pensando que estão 11 

debatendo toda a questão da fake news, do ódio, da desinformação, há uma página pessoal 12 

dentro do site da Unicamp que as pessoas acabam tomando como verdade. E não vão chegar 13 

até o rodapé e ver que essa não é a opinião da Universidade. As opiniões podem ser 14 

questionadas, mas tem essa questão bem objetiva que é xenofóbica, racista, remetendo o vírus 15 

à China, tendo já sido comprovado que isso não é verdadeiro. Desejam saber qual é a posição 16 

da Universidade sobre isso. O MAGNÍFICO REITOR diz que há caminhos institucionais para 17 

fazer essas denúncias. Está presente na reunião o diretor do Imecc, que pode responder, mas, 18 

certamente, havendo qualquer denúncia, pode ser via Instituto e via Ouvidoria da Universidade, 19 

e as providências serão tomadas. O Conselheiro PAULO REGIS CARON RUFFINO diz que 20 

está ciente do que está acontecendo e estão tomando as providências cabíveis dentro das normas 21 

do ConTIC. Existem procedimentos, existem normas do que pode e do que não pode ser 22 

publicado. Acha que antes de serem feitas acusações levianas, de que se trata de xenofobia ou 23 

racismo, é preciso verificar inclusive o conteúdo que está em alemão ou em inglês. Está atento 24 

para isso e, se for preciso, tomará as medidas cabíveis. O MAGNÍFICO REITOR diz que o 25 

professor Paulo pode dar continuidade a essa discussão e seguirão nos trâmites da Universidade, 26 

mas certamente uma providência precisa ser tomada. O Conselheiro ROBSON BOMFIM 27 

SAMPAIO aproveita para solicitar uma reunião, em nome da APG, pois leram os conteúdos, 28 

não estão sendo levianos. Seria bom conversarem para diferenciar o que é uma questão de 29 

opinião e o que não é. O MAGNÍFICO REITOR diz que o caminho institucional correto é fazer 30 

uma comissão para investigar, e essas providências, naturalmente, serão seguidas, conforme os 31 

regimentos da Universidade. A Conselheira TERESA DIB ZAMBON ATVARS diz que 32 

quando vêm para uma sala desta natureza, de um órgão do Conselho Universitário, com 33 

afirmações de que o conteúdo é racista, xenofóbico, ou qualquer outro adjetivo, significa que 34 

já houve uma apuração que levou a procedimentos administrativos conclusivos. Portanto, 35 

considera de extrema gravidade que sejam apresentadas afirmações conclusivas em uma câmara 36 

desta natureza, sem que prévias apurações tenham sido feitas. Não viu o site, também não vai 37 

ver, mas confia plenamente nos caminhos institucionais, que são aqueles que o professor Paulo 38 

Ruffino está seguindo. Ele informou à CAD que tem ciência do problema e que está fazendo as 39 

devidas apurações, e acha que esse é o caminho que deve ser seguido. Não é o caminho de 40 
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reuniões paralelas, de conversas etc., é o caminho institucional. E é nessa direção que toda 1 

política no âmbito da CGU e nas proposições que estão fazendo sobre política de dados, sobre 2 

a própria lei geral de dados pessoais etc. vai, ela define algumas coisas, define uma política, e 3 

essa política então tem o seu seguimento e as suas consequências. Expressa sua mais absoluta 4 

confiança institucional nos procedimentos que o professor Paulo Ruffino, enquanto diretor do 5 

Imecc, está tomando, de modo que devem aguardar os resultados das providências que estão 6 

sendo tomadas, antes de concluírem qualquer outra ação. O MAGNÍFICO REITOR solicita ao 7 

professor Paulo que tome as medidas cabíveis urgentemente para resolver essa situação e não 8 

deixar dúvidas. O portal institucional é importante e deve respeitar a instituição de maneira 9 

adequada. Em seguida, passa a palavra aos pró-reitores. A Professora NANCY LOPES 10 

GARCIA informa que saiu esta semana o resultado do Prêmio Capes de Teses, e a Unicamp 11 

ganhou três prêmios: um deles foi na área de Artes, do aluno Bruno Seravali Moreschi e a 12 

orientadora Cláudia Valladão de Mattos Avolese, do programa de Artes Visuais da Unicamp; 13 

outro foi na área de Astronomia e Física, do aluno Pedro Simoni Pasquini e o orientador 14 

Orlando Luiz Goulart Peres. O terceiro prêmio foi na área de Odontologia, do aluno João 15 

Gabriel Silva Souza e o orientador Valentim Adelino Ricardo Barão, do programa de Clínica 16 

Odontológica. Além dos três prêmios, foram várias menções honrosas, nas áreas de: Ciência de 17 

Alimentos, Economia, Educação Física, Enfermagem, Geografia, Medicina III, Odontologia e 18 

Saúde Coletiva. Parabeniza todos os alunos, orientadores e co-orientadores envolvidos nesses 19 

prêmios. A Professora ELIANA MARTORANO AMARAL diz que estão na fase das colações 20 

de grau, que estão sendo realizadas de forma on-line. Por estranho que possa parecer, elas têm 21 

acontecido relativamente bem, e até emocionante de qualquer forma, com os devidos cuidados 22 

sanitários e os estudantes com suas famílias. Serão 704 alunos com a previsão de colação de 23 

grau, número similar ao dos primeiros semestres dos demais anos. Anuncia que estão 24 

organizando o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, que começaram a fazer no início desta 25 

gestão com os pró-reitores das instituições públicas do estado de São Paulo. O tema vai ser a 26 

experiência do ensino remoto, as boas práticas, o que aconteceu de bom e o que podem levar 27 

disso. Essa vai ser a discussão com as três estaduais e as três federais do estado de São Paulo, 28 

no dia 17 de novembro pela manhã, evento que será divulgado a todos. O Professor MUNIR 29 

SALOMÃO SKAF informa que os editais da Finep estão sendo anunciados, e estão com os 30 

prazos muito curtos para submissão e análise. Isso tem exigido um esforço bastante grande da 31 

equipe da CGU em organizar todos os documentos, receber as demandas, e mesmo com esse 32 

calendário tão apertado que às vezes a Finep divulga, estão tentando fazer da melhor maneira 33 

possível a submissão das propostas, para que tenham boas chances de ganhar os projetos e 34 

talvez não ser desclassificados logo de cara. Pede compreensão a todos, que estejam preparados 35 

para que quando saírem os editais, procurem elaborar da maneira mais rápida, porque não têm 36 

conseguido conceder extensão de prazo. O Professor ANDRÉ VICTOR LUCCI FREITAS pede 37 

licença para informar que a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços 38 

Ecossistêmicos da ONU - IPBES foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Dela fazem parte os 39 

professores Carlos Joly e vários outros colegas do IB, além da pesquisadora Simone Aparecida 40 
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Vieira, do Nepam. A indicação é motivo de muito orgulho, infelizmente a notícia só apareceu 1 

agora, portanto não foi possível falar no Consu, hoje pela manhã. Compartilha sua felicidade 2 

com uma indicação tão importante neste momento que estão vivendo com a biodiversidade, 3 

com a conservação. O Conselheiro PASCOAL JOSÉ GIGLIO PAGLIUSO informa, 4 

aproveitando a fala da professora Nancy, que se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre 5 

a tese premiada do IFGW, denominada “Neutrinos e a busca por física além do modelo padrão”, 6 

o doutor Pedro Pasquini vai dar um colóquio virtual, o endereço do Zoom está na página do 7 

IFGW. Será no dia 09 de outubro, às 11h, e estão todos convidados. O Conselheiro 8 

FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO diz, em relação ao caso que passou 9 

na última reunião da CAD e também no Consu, que a PRDU sempre agiu com muita 10 

transparência, de uma maneira muito aberta com todas as unidades, particularmente no que diz 11 

respeito às certificações. Discutiram com todas as direções de unidades e órgãos sobre esse 12 

assunto e, na maior parte das vezes, conseguiram um bom entendimento, e após a discussão 13 

encaminhavam a proposta de certificação com a informação e o organograma às unidades para 14 

que elas conferissem se aquilo correspondia ao que tinham conversado. Não fizeram diferente 15 

com o IFCH; antes de a proposta ir à CVND, ela foi encaminhada ao Instituto para conferência. 16 

O que fizeram na última reunião da CAD, assim como no Consu, era a sua obrigação. Alertaram 17 

à unidade e à CAD que havia uma violação dos Estatutos da Universidade e propuseram que 18 

isso fosse corrigido. É claro que a PRDU não estava sugerindo que a CAD extinguisse ela 19 

mesma o departamento, porque isso não seria seguir as normas. Além disso, esse ato seria uma 20 

intervenção absolutamente deplorável no IFCH. Para comprovar que nunca propuseram que a 21 

CAD extinguisse, ela mesma, o departamento, podem conferir na certificação que foi proposta 22 

pela PRDU para o IFCH; a presença do departamento de Demografia, ainda que tracejado, 23 

estava na proposta. Além disso, podem ver na certificação da FEA, que passou na última 24 

reunião, e da FCM, que passou nesta, que a PRDU apresenta dois organogramas, um com os 25 

departamentos e outro sem, prevendo a eventual aprovação da reestruturação departamental 26 

pelo Consu. Ainda fizeram, depois da última reunião da CAD, uma reunião com a chefia do 27 

Instituto para discutir um eventual prazo para encaminhamento pelo IFCH de uma proposta de 28 

revisão. É claro que essa proposta de adequação departamental tem de partir dele próprio e dos 29 

professores afetados. Não pode partir da PRDU, porque quando fazem uma reformulação 30 

departamental, é preciso dizer para onde os professores devem migrar, se um departamento vai 31 

ser criado ou não, e isso só quem pode definir é a própria unidade. Quando a unidade não 32 

encaminha uma proposta nesse sentido, pessoalmente acha razoável que as câmaras da 33 

Universidade se manifestem a esse respeito, motivadas por um assunto correlato como, por 34 

exemplo, a certificação. Então o que a PRDU apresentou à CAD foi uma proposta de que a 35 

Câmara se manifestasse sobre a necessidade do encaminhamento de uma proposta de extinção 36 

do departamento. O que a Câmara fez, e o que fez também o Consu, que se mantiveram 37 

favoráveis ao atendimento dos Estatutos da Unicamp. Por outro lado, viram em ambos os 38 

colegiados que havia uma certa relutância em atender às regras que são seguidas pelas outras 39 

unidades, e embora esses relutantes afirmassem que os argumentos para isso eram acadêmicos, 40 
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esses argumentos acadêmicos não apareceram no recurso que foi apresentado. Destaca que o 1 

IFCH, mesmo tendo hoje à disposição uma vaga docente livre para contratação, algo que é raro 2 

neste momento de vigência da lei complementar, que é a vaga provocada pela demissão do 3 

professor Leandro Karnal, não destinou essa vaga ao departamento de Demografia. Embora 4 

isso não esteja errado, ela pode destinar a vaga ao departamento que ela deseja, isso, é claro, 5 

não é uma boa indicação de que a unidade está disposta ou preocupada em atender aos Estatutos. 6 

Fica bastante entristecido com o fato de terem chegado a esse grau de conflito, que é uma 7 

exceção na discussão das reestruturações e das certificações. Devem ter acompanhado mais de 8 

80 certificações que passaram aqui pela CAD, incluindo cinco ou seis na reunião de hoje, e 9 

apesar de esse tema ser muito difícil, em quase todos elas chegaram a um bom grau de 10 

entendimento e de cooperação entre a PRDU e as unidades e os órgãos envolvidos. E, mesmo 11 

assim, concluída essa etapa, que acha terrível, deixa o seu reconhecimento, o seu agradecimento 12 

às demais unidades e aos seus diretores, que sem produzir nenhum alarde não se amedrontaram 13 

com esse desafio que foi exigido pelos Estatutos, e não pela PRDU, assumiram a 14 

responsabilidade pela solução desse problema, discutiram internamente as alternativas que 15 

eram plausíveis e, vencendo as dificuldades que são inerentes a qualquer processo de renovação 16 

ou mudança, se esforçaram ao máximo para encontrar soluções criativas que satisfizessem às 17 

normas da Universidade. O Conselheiro FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA 18 

HASHIMOTO diz que ocorreu no dia 30 de setembro o lançamento de uma coletânea gráfica 19 

relacionada com o edital “Arte para Desconfinar”, em parceria com a Comvest e direção da 20 

professora Sylvia Furegatti, que é diretora do Museu de Artes Visuais - MAV, da ProEC. Foi 21 

um edital que teve mais de 270 inscritos, e 30 projetos foram aprovados e mostram um pouco 22 

da produção que foi realizada neste período de pandemia, ou refletindo neste período de 23 

pandemia. Convida todos a entrarem na página da ProEC, onde constam os links, o projeto 24 

inteiro. É muito interessante a qualidade da produção realizada com esse edital. Outro informe 25 

se refere à segunda edição do edital que seleciona artistas e pesquisadores estrangeiros para 26 

residência na Unicamp, entre 2021 e 2022, e tem prioridade projetos envolvendo países da 27 

América Latina. Será aberto agora e vai até o dia 31 de outubro; as informações e o edital 28 

completo estão no site. É um convênio com o Santander, que é quem patrocina o edital, e haverá 29 

a possibilidade de trazer nove trabalhos, em diferentes eixos de arte, cultura, artes visuais, 30 

literatura etc., especialmente com os parceiros da América Latina. Em seguida, convida todos 31 

para o 1º Festival Aberto de Arte e Cultura, o CultuAr da Unicamp, que vai acontecer totalmente 32 

de maneira virtual. Isso também tem a ver com aquele primeiro esforço que fizeram no início 33 

da pandemia para colher propostas da comunidade de Campinas, Limeira e Piracicaba, que 34 

foram selecionadas, desenvolveram seus projetos. Pensaram em uma maneira de disponibilizar 35 

para a comunidade e a sociedade externa, e chegaram a esse formato, que é um festival longo, 36 

de 15 de outubro a 06 de novembro, com várias sessões. São mais de 16 sessões diferentes, com 37 

vários artistas da região, alunos, funcionários, docentes e que ficará disponível, para quem não 38 

conseguir assistir durante o período do festival, nas plataformas no site da ProEC. Então 39 

convida todos a assistir a esses eventos, que também foram importantes no momento de 40 
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pandemia, quando a produção artística foi muito abalada e a Universidade teve uma resposta 1 

muito rápida nesse auxílio. A Conselheira TERESA DIB ZAMBON ATVARS informa que a 2 

pesquisa de opinião sobre as atividades durante a pandemia, que fizeram ao longo do semestre 3 

passado, se encerrou. Teve como pontos positivos uma participação bastante ampla e o relato 4 

de que muitos docentes, funcionários e alunos conseguiram se adaptar minimamente às novas 5 

condições que foram impostas tão abruptamente pela pandemia. Claro que isso não ocorreu sem 6 

esforço e sobrecarga de trabalho, mas uma ampla maioria tem conseguido fazer. As medidas 7 

tomadas pela Administração também ajudaram na mitigação desses problemas, mas é claro que 8 

não os resolveram na sua integridade. Agora possuem um instrumento e um diagnóstico que 9 

permitem avançar na superação de algumas das dificuldades que foram sendo encontradas. 10 

Considera que esse projeto de pesquisa de opinião foi importante, é um trabalho conjunto da 11 

CGU, PRG, PRPG, Cesop, e que foi muito bem executado. Ali há um conjunto de informações 12 

importantes para que possam organizar novas ações. E, portanto, deixa os agradecimentos da 13 

Administração a todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Também agradece a todas 14 

as pessoas que estão participando das oficinas do Planes, que estão ocorrendo semanalmente. 15 

Sabem o esforço que isso representa a todos os que estão participando, porque é uma atividade 16 

adicional àquelas que já exercem diuturnamente, de modo que gostaria de agradecer a todos os 17 

participantes, bem como às equipes técnicas que estão se envolvendo profundamente com essa 18 

atividade. Em relação a novos projetos, o professor Munir comentou sobre os projetos Finep, e 19 

acrescenta que após as unidades apresentarem as propostas, o professor Munir e ela estão 20 

criando comitês ad hoc para análise e priorizações, de modo que possam, nos termos do edital, 21 

enviar propostas dentro dos tetos orçamentários. Portanto, não são decisões que estão tomando 22 

de modo isolado, mas com base em pareceres de comissões ad hoc. Também estão divulgando 23 

frequentemente propostas que identificam como possibilidade de apresentação de emendas 24 

parlamentares, isto é, os parlamentares do estado, os federais, senadores e deputados, têm um 25 

conjunto de recursos que, às vezes, são substanciais, para receberem emendas. E sempre que as 26 

equipes administrativas da Reitoria identificam oportunidades, estão se dirigindo a todos os 27 

órgãos que potencialmente possam apresentar propostas àquilo que recebem como informação 28 

dos parlamentos. Lamentavelmente, essas coisas vão sendo descobertas aos poucos e em cima 29 

da hora, de modo que reforça a solicitação do professor Munir de que tenham sempre em mãos 30 

pré-propostas que possam rapidamente transformar em projeto, e esse projeto em uma proposta, 31 

aproveitando essas esparsas oportunidades. O MAGNÍFICO REITOR diz que fez há pouco 32 

uma live sobre a discussão do PL 529, com a proposta da LOA. Vão mantendo toda a 33 

comunidade informada dentro das possibilidades. Acha que parte da comunidade não está se 34 

dando conta da situação que estão vivendo neste momento crítico para o sistema de ciência, 35 

tecnologia e educação no estado de São Paulo, para as universidades em particular. Estão 36 

naqueles momentos decisivos, e acha que não é demais falar que a situação é desesperadora, 37 

sem precedente na história das universidades, não só por causa da pandemia, mas com os 38 

ataques frontais que estão recebendo, tanto nas universidades quanto na Fapesp. E as 39 

consequências podem ser dramáticas. Então, para quem ainda não percebeu, quem não se deu 40 
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conta deste momento que estão vivendo, sugere que acompanhe as discussões na Alesp, as 1 

discussões que estão ocorrendo nas redes sociais, que estão vivenciando hoje em dia, porque a 2 

situação é realmente muito preocupante. Mais do que nunca, nesses momentos é que precisam, 3 

como já foi dito várias vezes, buscar o consenso, a união. Sabe que estão vivendo momentos 4 

em que naturalmente tudo acaba muito contaminado com a questão da eleição municipal, que 5 

se aproxima, da qual terão várias pessoas da própria comunidade da Universidade participando, 6 

o que é excelente, e também já entrando em processo acelerado a sucessão da Reitoria, o que 7 

tem uma consequência natural de provocar mais ruído, mais tensões, mais situações de 8 

polarização. Isso é compreensível, mas ao mesmo tempo é muito preocupante neste momento 9 

tão crítico que a Universidade está vivendo. Então, como recado final, não pode deixar de 10 

manifestar sua total falta de otimismo, infelizmente, com o momento atual. Solicita aos 11 

conselheiros e também à comunidade da Universidade que fiquem atentos; terão de rapidamente 12 

tomar decisões críticas, difíceis, mas que são fundamentais para a própria sobrevivência da 13 

Universidade como conhecem. Agradece a resiliência, a participação de todos, pensando no 14 

futuro. Terão de tomar decisões muito ruins, muito difíceis, muito complicadas, e conta com a 15 

participação e a colaboração de todos. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão 16 

e, para constar, eu, Ângela de Noronha Bignami, Secretária Geral, lavrei a presente Ata e 17 

solicitei a Aline Marques que a digitasse para ser submetida à aprovação da Câmara de 18 

Administração. Campinas, 06 de outubro de 2020.  19 

 

NOTA DA SG: A presente Ata foi aprovada na 361ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 03 de novembro de 

2020, sem alterações. 

 

 


