
Relato da reunião do Conselho Universitário (CO) de 

29/04/2021 
 
 

Segue relato elaborado pelos representantes docentes junto ao CO, eleitos pelo “Chapão da Adunesp”, sobe 
a reunião ordinária ocorrida em 29/4/2021.  
 

Verificada a presença, foram iniciados os trabalhos com a posse de novos membros, seguida da apresentação 
do Boletim Econômico sobre a situação orçamentária e financeira da UNESP pelo Sr. Rogério Luiz Buccelli, Assessor-
chefe de Planejamento Estratégico. 
 

Foi apresentada a arrecadação do ICMS desde janeiro e projeção pessimista para abril (R$ 9,4bi, secretaria 
da Fazenda). Inflação de 0,93% em março, 2% em 2021, 6,1% nos últimos doze meses e outros índices econômicos. 
Planilha CRUESP e comprometimento da folha (valor baixíssimo, talvez o menor desde a autonomia). O saldo em 
caixa (R$ 516 bi, com R$ 62 bi provisionados para 13º e 3%) e evolução das despesas. O conselheiro Cláudio 
questionou a lógica dos 3% aprovisionados, dado que o reajuste implicaria em despesas contínuas. José Alexandre 
Matelli propôs que o boletim econômico comparasse o custeio antes e após a pandemia e que se aprovisionasse 
recursos para o crescimento vegetativo. Murilo Gaspardo perguntou sobre a retroatividade dos 3% (o Reitor disse que 
não é possível), solicitou o detalhamento dos R$ 5 mi de investimentos, e perguntou sobre a estratégia de investimento 
(o Reitor apresentou perspectivas e colocou a responsabilidade do CO e Comissão de Orçamento nesse sentido). 
Fabio Stucchi Vannuchi propôs incluir a evolução do custeio e das receitas próprias nos próximos boletins e perguntou 
sobre o plano de saúde (Reitor colocou a impossibilidade do reajuste e que o aumento do valor do plano seria irregular). 
Ademir Machado dos Santos parabenizou pelo encaminhamento das sentenças jurídicas de pequenos valores; 
perguntou sobre as receitas próprias, saldos e insuficiência financeira (aposentadorias) - O reitor comentou que o último 
assunto está em discussão no CRUESP. 
 
4. Apresentação dos Pró-reitores, Vice-reitora e Reitor sobre os cem dias de Gestão  
 
Pró-reitora de Pós-Graduação: Maria Valnice Boldrin 

Agradeceu a Reitoria, a equipe da PROPG e a comunidade como um todo. Comentou: a pós-graduação como 
exemplo da resiliência das instituições; o histórico da pós no Brasil (1976 até hoje), modelo multidimensional em 
substituição ao individual; o panorama da pós na Unesp, relatório quadrienal e novo modelo de avaliação. Elencou 
perspectivas: reforço do quadro docente; revisão da política de investimentos e fortalecimento dos programas. Ações 
de valorização das modalidades, de alterações nos sistemas de informação, internacionalização e compreensão da 
vulnerabilidade social e digital do corpo discente. Destacou os impactos sociais da PG. 
 
Pró-reitora de Graduação: Celia Maria Giacheti 

Descreveu as ações realizadas: fortalecimento dos Núcleos de Ensino (via edital); comunicação direta e 
constante com coordenações de curso (engenharias, reformulações curriculares e curricularização da extensão); 
incentivo aos grupos PET; acompanhamento da conclusão de disciplinas de 2020; e ações da PROGRAD quanto à 
COVID-19. Relatou e divulgou o edital de inclusão digital (empréstimo de 1.000 notebooks, com inscrição até 10/5).  
 
Pró-reitor de Extensão Universitária: Raul Borges Guimarães 

Fez um breve histórico da institucionalização da extensão universitária. Continuidade das ações da gestão 
anterior. Pluralidade de projetos de extensão interdisciplinares (formação de redes temáticas e algumas ações já em 
andamento, relacionadas à COVID-19 ou não). Fortalecer os Comitês de Artes e Cultura. Consolidação dos conceitos 
de extensão estabelecidos na Política Nacional de Extensão Universitária (curricularização da extensão e outros). 
 
Pró-reitor de Pesquisa: Edson Cocchieri Botelho 

Impacto da COVID-19 sobre a pesquisa (queda dos recursos financeiros, agravada no último ano, mas 
manutenção na produção de artigos científicos). Disponibilização de pesquisas na área da COVID-19 (link na PROPE). 
Modelos e fontes de financiamento para internacionalização e atividades de pesquisa. Comissão para 
acompanhamento da plataforma SISGEN. Revistas da UNESP (criação de conselho editorial, implementação de DOI 
e outros). Iniciação científica (manutenção das bolsas e realização de congresso virtual em 2021). Divulgação científica 
das pesquisas. Criação da comissão de integridade científica. Pesquisa e inovação social, articulados com outras pró-
reitorias. 
  
Pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão: Estevão Tomomitsu Kimpara 

Atenção da PROPEG às demandas associadas à pandemia. Visita virtual às unidades. Promoção de curso de 
orçamento público. Apoio à finalização das obras do Centro de Serviços Compartilhados de Botucatu. Ações das 
diversas coordenadorias. 
 
Alguns conselheiros fizeram considerações sobre as falas da gestão: 
 



Ademir Machado dos Santos elogiou os trabalhos da Reitoria. E perguntou à PROPEG sobre a CEC, o cumprimento 
do TAQ, as obras nas unidades e a demissão dos profissionais (não-concursados) envolvidos - irreversível segundo o 
Reitor. 
 
Ricardo Luiz Nunes de Souza demonstrou preocupação com a falta de procura pelo fomento e pela pós-graduação 
mencionada pelo representante da FAPESP e corroborada pela apresentação pela PROPG e PROPEG. E solicitou  
discussões e ações no sentido de reverter essa tendência. Diversos membros da Reitoria concordaram.  
 
Marcelo Batista Hott felicitou a Profa. Valinice pela entrada na Academia Brasileira de Ciências. Perguntou se a 
reestruturação influenciará os critérios para entrada de docentes na pós (a pró-reitora levantou a importância dos 
conselhos na definição desses critérios).   
Colocou questões sobre os calendários de ingressantes e veteranos da graduação e as possibilidades de unificação 
(a pró-reitora relatou o processo da remarcação da segunda-fase da Vunesp, e disse esperar que em meados de junho 
entrem os ingressantes. A Vice-reitoria relatou os esforços desenvolvidos, a flexibilidade das possibilidades para as 
unidades e se disponibilizou a conversar com os interessados).  
- Apoio para servidores para realização das atividades remotas (o Reitor colocou dificuldades e mencionou que a 
ênfase deve ser na reposição salarial e retomada dos planos de carreira) 
- Contratação (via fundação) de enfermeiros, médicos e psicólogos.  
 
Alberto de Souza elogiou a gestão e retomou a questão dos gastos dos servidores por conta das atividades remotas. 
Perguntou sobre a possibilidade de revisões orçamentárias (e o Reitor e a PROPEG colocaram a importância dessas 
revisões). 
 
José Gilberto de Souza elogiou a gestão. Concursos de professor titular e reingresso e a revisão previdenciária. 
necessidade de processos de ICs em fluxo contínuo (a PROPE comunicou que tem se debruçado sobre o assunto, 
concordando com a ideia de fluxo contínuo). 
 
 
EXPEDIENTE 
 
1. Comunicações da Presidência 

O Reitor Pasqual Barretti acolheu os novos membros do CO e despediu-se dos que terminam o mandato. 
Citou cartas dos sindicatos (solicitando dados sobre a pandemia) e dos diretores. Fim do mandato no CRUESP e as 
perspectivas do Conselho. Comentou os cem dias de gestão, a pesquisa de vacinação em Botucatu, os trabalhos da 
coordenadoria de comunicação, o novo olhar (multidimensional) da CPA. LC173, contratação de 20 docentes e 38 
técnico-administrativos em virtude de falecimentos e desligamentos ocorridos a partir de maio de 2020. Contrato 
emergencial da FAMESP para enfrentamento da COVID-19, papel das fundações, fim das bolsas da Vunesp, reajuste 
das diárias. Felicitou a feira do livro organizada pela Editora da UNESP. Renovação da UNESP como signatária da 
Magna Carta (autonomia universitária). Preservação de recursos (~R$ 36 mi): IEAMar (radar); Fábrica de Amostras de 
Medicamentos para Pesquisa Clínica em Botucatu, Restauro de prédio público para a "Escola de Governo" em 
Araraquara. Agradeceu a gestão, valorizou o diálogo com sindicatos, diretores e comunidade em geral. 
 

A Vice-reitora, Profa. Maysa Furlan, agradeceu a gestão, felicitou os cem dias de gestão e as perspectivas 
futuras. Comentou o momento crítico que estamos vivendo, se solidarizando às perdas vividas. Fez considerações 
sobre as possibilidades descortinadas pela pandemia (ensino, extensão e pesquisa). Mitigação dos prejuízos da 
COVID-19, perspectivas futuras, resiliência institucional e avaliação das atividades. Aproximação com o poder público 
(MP, secretarias de estado, e outras entidades). Enfrentamento das questões associadas ao adiamento do vestibular 
e calendários. Edital de inclusão digital. Estímulo a novos saberes e comunicações mais efetivas com discentes e 
comunidade externa. Mencionou a importância da inclusão nos programas de PG. Foco em políticas públicas, 
pesquisas em inovação social, parcerias com o poder público. Avaliação do impacto das ações de extensão. Ações de 
permanência estudantil da COPE. Consolidação dos campi experimentais (com atividades de pós e extensão). 
Dinamização do acesso aberto (FEU). Coordenadoria Geral das Bibliotecas, um dos maiores repositórios abertos do 
Brasil. NUPE, CEDEM e Ouvidoria. Enfatizou a ideia da universidade "transbordando conhecimento". 
 
2. Comunicações dos Conselheiros 
 
Trajano Sardenberg felicitou os quarenta anos da FAMESP e o apoio da fundação nas contratações emergenciais no 
enfrentamento da pandemia. 
 
Valerie Ann Albright relatou o andamento da comissão do regimento, com documento entregue, e solicitou celeridade 
em sua análise e dissolução da comissão (o Reitor se comprometeu a pautar o assunto no próximo CO). 
 
Alberto de Souza externou os sentimentos com relação às mais de 400 mil mortes associadas à pandemia. Comentou 
a visita de representantes do Comitê Covid-19 central da Unesp, com presença do Sintunesp, ao ICT por aspectos 
sanitários, e o eventual não cumprimento de protocolos na UNESP. Solicitou aos diretores atenção especial à vida dos 



servidores e estudantes. Comentou ao fim a possibilidade de se discutir a reposição salarial dos índices anteriores à 
pandemia, dada a situação positiva do caixa. 
 
Júlio Cesar Torres agradeceu o diálogo da gestão com a unidade, em especial com a gestão da Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista. Relatou a oferta da terceira turma do Curso de Pedagogia a distância, a ser oferecido para as redes 
municipais de São Paulo, Cubatão e Guarulhos. Colocou à disposição de toda a comunidade o uso do sistema de 
gerenciamento de dados produzido pela unidade (https://www.ibilce.unesp.br/#!/noticia/2910/comissao-de-etica-no-
uso-de-animais-implanta-novo-sistema/). Iniciado em 2019, a partir de demandas da Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA), à época presidida pela professora Eliane Gonçalves de Freitas, do Departamento de Zoologia e 
Botânica, o projeto do novo Sistema foi desenvolvido pelo Grupo de Banco de Dados da Unesp de Rio Preto, sob 
coordenação do professor Carlos Roberto Valêncio, docente do Departamento de Ciências de Computação e 
Estatística. Solicitou a retomada do programa de melhoria do ensino superior. Recomposição da Comissão Mista de 
custeio das unidades. (o Reitor propôs algum outro encaminhamento, mais atual) 
 
Luiz Fernando Rolim de Almeida convidou conselheiros para o Fórum de Avaliação do Ensino Remoto do IBB, nos 
dias 3 e 4 de maio (https://docs.google.com/document/d/1trxFhtMZ2rAtbiLFD4xUwckRC5NXX8tug2yPpAqW4vg/edit). 
Pediu auxílio da reitoria no sentido de lidar com as gravações das aulas remotas irregularmente disponibilizadas na 
rede. 
 
José Alexandre Matelli lembrou o aniversário da FEG, que será comemorado em sessão solene da Congregação. 
Reestruturação das Engenharias, o papel das empresas nos cursos de engenharia, e a importância de uma visão social 
dos formados pela UNESP. Solicitou atenção às metodologias inovadoras. Terminou criticando o Plano SP de combate 
à COVID-SP, que se desestruturou, e solicitou que o Comitê da UNESP pondere um plano próprio. 
 
Murilo Gaspardo comentou manifesto da ABRUEM contra a censura aos professores de Pelotas. Mencionou alguns 
eventos realizados e futuros em Franca e emendas parlamentares obtidas pela unidade (e solicitou a revisão dos 
processos de convênios). 
 
Alexandre da Silva Simões convidou os membros para participarem remotamente da posse da nova diretoria do CTS 
de Sorocaba. Ações da unidade, em conjunto com a assistência social, de permanência estudantil junto aos cursos de 
graduação. Leu "moção de aplauso" da Congregação à Reitoria e CRUESP pelos posicionamentos públicos (CAPES, 
condutas sanitárias, defesa da ciência) e diálogo com a sociedade. 
 
Gabriela Ramos Hurtado agradeceu os esforços da Reitoria pelo IEAMar, trouxe um retorno aos membros sobre o 
convênio com o MCTI e comentou reestruturação descentralizada do Instituto em seis polos e a aprovação do ajuste 
do convênio (R$ 20 mi). 
 
Edson Alves de Campos mencionou a aproximação, estimulada pela pandemia, entre os cursos de Odontologia da 
UNESP (protocolos e soluções) e as dificuldades encontradas, buscando vacinação da comunidade. 
 
Cezinande de Meira felicitou a gestão pelos cem dias e agradeceu membros conselheiros cessantes e novos. Relatou 
invasões virtuais, de cunho racista, em reuniões na FMVZ (Botucatu) e as atitudes da unidade com relação ao fato 
(notas de repúdio, registro de boletim de ocorrência, formação de comissão de averiguação preliminar). 
 
João da Costa Chaves Junior parabenizou a gestão do Prof. Pasqual junto ao CRUESP (pelas manifestações 
públicas do Conselho e as discussões que não se reduziram à data-base). Comentou as demandas reprimidas nas 
gestões anteriores, como exemplo a representação docente dos campi experimentais no CO, a articulação do início 
das aulas entre outras, e que estas demandas precisariam ser pautadas nos conselhos. Felicitou a nova orientação da 
CPA, mesmo que a comunidade ainda se ressinta das políticas anteriores. Mencionou a carta aberta da Adunesp e 
Sintunesp e solicitou a publicização dos dados relacionados aos efeitos da pandemia na UNESP. Demandou, por fim, 
a discussão no CEPE dos calendários acadêmicos. 
 
Ricardo Luiz Nunes de Souza fez perguntas sobre a reposição de servidores e sobre a Fábrica de Medicamentos (o 
Reitor disse que sim, a reposição pode ocorrer no futuro da UNESP e o Prof. Benedito Barraviera explicou que o 
propósito da Fábrica Escola de Medicamentos é produzir amostras de produtos biológicos para pesquisa clínica). O 
Prof. Benedito Barraviera ainda elogiou a Reitoria pela celeridade no encaminhamento da fábrica. 
 
Marcelo Batista Hott se fixou na questão da possibilidade da realização de cursos de livre-docência sem efetivação 
(por conta da LC 173/2020 e do regimento interno da UNESP) e solicitou análise da AJ sobre o tema, como tem feito 
a UNICAMP. 
 
Tiago Jose Borguezon atualizou os trabalhos da Comissão de Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos 
(contatos com as assessorias de imprensa e jurídicas da Unesp) e agradeceu a Reitoria pela retomada do assunto. 
 
Cláudia Regina Mosca Giroto leu nota de servidores e manifestação da FCC de Marília sobre o convênio 
INCRA/PRONERA. 



 
Ademir Machado dos Santos agradeceu a Prof. Cláudia pela fala anterior e colocou que avaliariam a questão no 
âmbito do Sintunesp. Relatou a Comissão do PDI, com previsão de discussão em outubro. Ressaltou a questão dos 
auxiliares de enfermagem. 
 
Darío Abel Palmieri lamentou as 400 mil mortes e trouxe questionamentos sobre as contratações emergenciais de 
pessoal da saúde (critérios, recursos orçamentários, contratação pela FAMESP). O Reitor respondeu a todas as 
questões. Por fim parabenizou a gestão pelos primeiros cem dias. 
 
Fernanda Henriques concordou com o fala anterior de Marcelo Hott, sobre a importância da realização dos concursos 
de livre-docência, principalmente aqueles com documentação já preparadas e com editais anteriores à LC173. 
 

A ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário realizada em 25/02/2021 e a ata da Sessão Extraordinária 
conjunta do Conselho Universitário, Conselho de Administração e Desenvolvimento e Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão Universitária realizada dia 03/03/2021 foram aprovadas. 
 
 
ORDEM DO DIA 
 

Aprovamos (de forma unânime) a ordem do dia (https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-
colegiados/co/pautas-e-atas/). 
 

Foram destacados os seguintes itens para a pauta: 
 
(1) Proposta de subquadro de servidores para a Coordenadoria de Permanência Estudantil (COPE). O Prof. 
Mário Sérgio Vasconcelos, Coordenador da COPE, fez um breve histórico da Coordenadoria e da necessidade de 
Assistentes Sociais vinculadas à COPE. Depois de algumas falas, em sua maioria ressaltando a importância das 
atividades de permanência estudantil e da estruturação da COPE, a questão foi aprovada por unanimidade. Ao fim, a 
mesa do Conselho se comprometeu em colocar em pauta a reavaliação do quadro da COPE até 2024. 
 
(2) FFC - Alienação de imóvel em Marília. Aprovada por unanimidade. 
 
(3) FEIS - Alienação de cinco imóveis em Ilha Solteira. Aprovada por unanimidade. 
 
(4) Ibilce - Proposta de concessão de Título de Professora Emérita, post mortem, à Profa. Dra. Nilce Apparecida 
Lodi. O Diretor o Ibilce, Prof. Júlio Cesar Torres, agradeceu à Reitoria pela celeridade na inclusão da proposta no 
Conselho e à comissão de resgate de memória do Ibilce e leu a seguinte carta: 
 

"O Ibilce resgata parte importante de sua história ao reconhecer os méritos acadêmicos, bem como a projeção 
social da Profa.  Dra. Nilce Apparecida Lodi, em virtude de seu incansável trabalho registrando, para a posteridade, os 
feitos de homens, mulheres e instituições que dignificaram a Educação, a Pesquisa e o ambiente universitário em São 
José do Rio Preto. 

A Pedagoga Nilce Apparecida Lodi realizou seus estudos superiores na FAFI - Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras e São José do Rio Preto, até então Instituto Isolado de Ensino Superior, antes de ser encampada à Unesp em 
1976.  

Dentre os formados em Pedagogia, Nilce Apparecida Lodi foi pioneira ao compor o seu quadro docente, 
dedicando parte expressiva de sua vida ao estudo e pesquisa do desenvolvimento da educação e da sociedade rio-
pretense, feitos pelos quais a universidade propôs-lhe sua maior honraria, qual seja, a de Professora Emérita, quando 
ainda desfrutávamos de sua presença física há alguns meses. Hoje, pelas circunstâncias, o Conselho Universitário da 
UNESP consigna-lhe o título post mortem. 

No parecer do ilustre relator do processo, é destacado que a Profa. Dra. Nilce Apparecida Lodi apresentou, ao 
longo de sua carreira, contribuições de modo notável ao desenvolvimento da universidade, e que se distingue no âmbito 
das atividades de extensão, pesquisa e ensino. 

Em nome do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, agradeço ao Conselho da Universidade 
Estadual Paulista a justa homenagem que se presta, post mortem, à Profa. Dra. Nilce Apparecida Lodi, ex-docente do 
Departamento de Educação da FAFI/IBILCE." 
 
(7) Proposta de alteração do artigo 9° do Regimento Geral da Unesp. O conselheiro Ademir Machado dos Santos 
propôs um substitutivo, que tratasse de igual maneira membros natos e não natos. O substitutivo foi aprovado da 
seguinte forma: "O mandato de representação de titular e suplente, nos órgãos colegiados centrais, será extinto no 
caso de falta de ambos os representantes em duas sessões consecutivas ou a quatro alternadas, por ano de mandato." 
 

Os demais itens foram aprovados sem destaque e a reunião se encerrou por volta das 18h. 


