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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP LUIZ DE QUEIROZ. Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às treze 2 
horas e trinta minutos, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a 3 
quinquagésima quarta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP Luiz de Queiroz, 4 
sob a presidência do Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, Diretor da ESALQ. Compareceram à 5 
reunião: Diretoria do CENA: Prof. Tsai Siu Mui; Prefeito do Campus: Prof. Fernando Seixas; 6 
Diretor do Centro de Informática: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos 7 
Docentes da ESALQ: Prof. Miguel Cooper; Representante dos docentes do CENA: Profa. 8 
Adriana Pinheiro Martinelli; Representante dos Servidores não Docentes: Ana Maria Meira de 9 
Lello. Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewell.  10 
Convidados: Ana Cláudia Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção do CETi-LQ; Sr. Paulo 11 
Jaoude, suplente da representante dos servidores não docentes. Justificaram a ausência: 12 
Representante Discente: Alisson Henrique Domingos. O Senhor Presidente, Prof. Nussio, abriu 13 
a sessão e passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da quinquagésima terceira 14 
reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus Luiz de Queiroz, a qual foi aprovada.  Em 15 
seguida, passou-se à Parte II – Expediente: Nesta parte, fizeram uso da palavra: 1. O Prof. 16 
Miguel para informar que: a) o Relatório de Atividades da Superintendência de Gestão 17 
Ambiental, disponibilizado no website pela Reitoria da USP, demonstrou que foram utilizados 18 
cinco por cento dos recursos financeiros da alínea orçamentária destinada as Reservas 19 
Ecológicas da USP, sendo que este Campus havia apresentado projeto para uso daquele 20 
recurso e foi negado. Perguntou se seria o caso de fazer uma consulta àquela 21 
Superintendência. Após discussão sobre o assunto, decidiu-se em elaborar um levantamento 22 
de todos os projetos que dependem da liberação de recursos para a sua realização e, após 23 
aprovação por este Colegiado, encaminhá-los à SGA; b) está finalizando o Plano Diretor 24 
Socioambiental do Campus e pretende apresentar os resultados até o final de junho.  O Prof. 25 
Nussio sugeriu que o documento seja apresentado a este colegiado, antes da audiência 26 
pública. 2. A Sra. Ana Maria informou que recebeu questionamento quanto à falta do uso de 27 
bicicletas pela Guarda Universitária e algumas sugestões como a instalação de bancos e 28 
melhoria de sinalização nas ruas. 3. Ana Claudia comentou que o recente problema de rede, 29 
ocorrido no final da última sexta-feira até segunda-feira, foi causado por fatores externos, com 30 
a Empresa Vivo. Citou os esforços do CeTI-LQ perante àquela Empresa, a fim de agilizar a 31 
resolução do problema. O Prof Nussio sugeriu que nas próximas vezes, seria importante dar 32 
uma explicação a posteriori, destacando a atenção do CeTI-LQ para com a solução do 33 
problema; c) sobre a existência do Sistema Horus, desenvolvido pelo CeTI-LQ para controle de 34 
acesso: comentou que existe demanda para esse serviço, por parte dos departamentos, mas as 35 
pessoas desconhecem. Consultou sobre a possibilidade de maior divulgação do sistema em 36 
outros colegiados. O Prof Nussio comentou que tem recebido grande demanda parte dos 37 
departamentos para a instalação desse tipo de controle. A Sra. Ruffini esclareceu que o 38 
investimento é baixo, pois o sistema é gratuito, sendo necessário apenas a aquisição da 39 
infraestrutura. O Prof Nussio solicitou que os departamentos sejam visitados e informados 40 
sobre o assunto. As Unidades CENA e ESALQ deverão encaminhar circular aos departamentos 41 
informando sobre a visita do CeTI-LQ; d) sobre o ifponto perguntou como ficariam as horas 42 
não compensadas até o final de março. O Prof Nussio esclareceu que o Sindicato estava 43 
negociando com a Reitoria a prorrogação do Acordo Coletivo, enquanto isso, o acordo vigente 44 
deve ser cumprido. O Prof Seixas comentou sobre as dificuldades que vem sofrendo no 45 
controle do ponto dos funcionários, para que esses cumpram o que foi estabelecido. O Prof 46 
Nussio comentou que a Universidade se encontra em fase de adaptação e que na ocorrência 47 
dos problemas, a recomendação é de que o assunto seja documentado e encaminhado ao 48 
Departamento de Recursos Humanos da USP para análise. 4. O Prof. Seixas comunicou que:  a) 49 
recebeu uma mensagem eletrônica encaminhada pela mãe de uma ingressante, a qual relata 50 
situações constrangedoras passadas por sua filha, caracterizadas como aplicação de “trote” e 51 
lamentou que os esforços feitos pela Administração tornam-se inócuos. Informou que o  Prof. 52 
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Aranha, Presidente da Comissão de Graduação, também recebeu a mensagem e, 53 
prontamente, encaminhou uma resposta, além de estar se esforçando para evitar que a 54 
acadêmica se desligue do curso. O Prof. Nussio informou que, paralelamente, a Diretoria da 55 
ESALQ abriu um processo de sindicância para apurar os responsáveis e encaminhou cópia ao  56 
setor de recebimento de denúncias de trotes desta Universidade  e para  a Promotoria de 57 
Justiça de Piracicaba. Além disso, chamou os representantes do Conselho de Repúblicas para 58 
conversar. A Sra. Ana Meira comentou que ao longo da semana de integração percebeu que 59 
existe uma concorrência com as festas/atividades desenvolvidas pelas repúblicas e, que, 60 
muitas atitudes que aparentemente estavam banidas no ano passado, voltaram a ser 61 
realizadas, como "os trotes" que são aplicados nas imediações do Centro de Vivências. 62 
Comentou sobre a importância de a instituição estar mais atenta para evitar essas situações. O 63 
Prof. Seixas esclareceu que, nesses casos, compete a Guarda Universitária documentar as 64 
ocorrências por fotos. De uma forma geral, todos os Conselheiros se manifestaram contra as 65 
atitudes praticadas pelos alunos com referência aos ingressantes. O Prof. Nussio comentou 66 
que tomará algumas medidas a fim de dirimir os fatos relatados. 5. A Profa. Tsai usou a 67 
palavra para desejar ao Prof. Nussio boa gestão diante dos novos desafios assumidos na 68 
Reitoria desta Universidade, motivo de orgulho para o Campus. Não havendo nada mais a 69 
tratar, passou-se à PARTE III. ORDEM EM DO DIA – Nessa parte, foram deliberados os 70 
seguintes assuntos: 3.1. A ESALQ JR Consultoria solicita renovação do Termo de Permissão de 71 
Uso do imóvel que ocupa na Rua Padre Galvão, 180, com base na Lei 13.267, de 06 de abril 72 
de 2016 - regulamentada na USP pela Resolução CoCEx no. 6489, de 11/01/2013. Aprovado; 73 
3.2. A Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz - AAALQ solicita a alteração do seu 74 
endereço, atualmente estabelecido no endereço da sede do CALQ, para o endereço do 75 
Serviço de Práticas Esportivas da PUSP-LQ. (2017.5.1209.66.9). Aprovado. 3.3. Pedidos para 76 
realização da V Jornada Universitária de Apoio à Reforma Agrária – JURA: a) pedido para 77 
usar as dependências do antigo Restaurante Universitário, nos dias 16, 17 e 18/04, para 78 
realização de exposição fotográfica (Proc. 2018.1.608.11.3). Aprovado. b) Pedido para usar o 79 
espaço localizado entre o Restaurante Universitário e a Central de Aulas, nos dias 16 e 17/04, 80 
das 12h às 14h, para apresentações musicais (Prot. 2018.5.482.11.7). Aprovado. c) Pedido 81 
para utilizar o Gramado Central do Campus no dia 19/04, para a montagem de maquete 82 
demonstrativa de um acampamento de trabalhadores rurais sem terra em transição para 83 
uma agricultura familiar produtora de alimentos saudáveis. (Esse pedido foi reapresentado - 84 
Prot. 2018.5.481.11.0). O Sr. Presidente esclareceu que, conforme havia sido deliberado na 85 
última reunião, o assunto foi encaminhado para a Comissão de Ocupação Territorial do 86 
Campus e à Procuradoria Geral. A Comissão de Ocupação Territorial sugeriu que o evento seja 87 
realizado em lugar fechado, como os demais eventos que são realizados no Campus. A 88 
Procuradoria Geral ainda não se manifestou. Considerando-se que o Gramado Central é 89 
utilizado apenas para a cerimônia de formatura, até que o Campus tenha um Centro de 90 
Convenções, deliberou-se em negar o pedido, recomendando-se que a oficina seja realizada 91 
em local fechado, sem nenhuma apologia política. 3.4.  A Associação Sport Way solicita 92 
permissão de uso para as quadras de tênis da Seção Técnica de Práticas Esportivas, vinculada 93 
à PUSP-LQ, para propiciar a população piracicabana, de forma gratuita, o ensino da 94 
modalidade esportiva de Tênis de Campo, em parceria com a Prefeitura Municipal de 95 
Piracicaba. (Prot. 2018.5.170.66.2). Aprovado. 3.5. A Associação Spirit of Football Brasil 96 
solicita uso do campo de futebol social do Campus, duas vezes por semana e dois sábados 97 
por mês, quando não coincidirem com os jogos da equipe da AAALQ (2017.5.858.11.6).  Esse 98 
assunto foi reapresentado, demonstrando um histórico do pedido, o qual recebeu parecer 99 
favorável da Seção Técnica de Práticas esportivas da PUSP-LQ, Associação Atlética Acadêmica 100 
“Luiz de Queiroz” – AAALQ, Manifestação do Conselho Gestor do Campus Luiz de Queiroz em 101 
maio de dois mil e dezessete, manifestação da Procuradoria Geral da USP em setembro e 102 
novembro de dois mil e dezessete, manifestação do Conselho Gestor do Campus USP Luiz de 103 
Queiroz em fevereiro de dois mil e dezoito e, por fim, manifestação da Comissão de Ocupação 104 



54a reunião Ordinária do Conselho Gestor do Campus USP "Luiz de Queiroz" - realizada em 26 de março de 2018. 
 

 

Territorial do Campus. Colocado em votação, foi aprovada a permissão de uso do espaço 105 
desde que a Associação Spirit of Football Brasil se responsabilize pela limpeza de todos os 106 
espaços que utilizar, inclusive, vestiários. 3.6. Regularização da área ocupada pelo Zoológico 107 
Municipal de Piracicaba - (processos  63.1.14764.1.0 e 2012.1.475.66.5). Trata-se de assunto 108 
antigo que necessitava ser regularizado, porém, faltava a Prefeitura Municipal de Piracicaba 109 
complementar documentação solicitada pela Procuradoria Geral da USP. No início deste ano, 110 
após a Prefeitura do Campus solicitar novamente a documentação faltante, a Prefeitura 111 
Municipal atendeu o pedido. Não houve dúvidas quanto ao interesse público da cessão de 112 
área, considerando-se que no local estão instalados o Zoológico Municipal e o Parque da 113 
Criança, sendo que o Campus USP Luiz de Queiroz não tem interesse em utilizar aquela área. 114 
Colocado em votação, foi aprovada a cessão da área à Prefeitura Municipal de Piracicaba. 3.7. 115 
Alteração de Membros em Comissões: a) a Comissão de Controle Combate ao Aedes aegypti 116 
no Campus - (Prot. 2018.5.165.66.9) – solicita a inclusão do servidor Marcio Kaneko, da CeTI-117 
LQ. Aprovado; b) Alteração na Comissão de Áreas Verdes e Patrimônio Histórico:  a 118 
acadêmica Ana Maria Pedrita F. de Oliveira pediu desligamento da comissão. Aprovado. 3.8.  119 
Deliberar sobre proposta de adequação do Regimento da Prefeitura do Campus Luiz de 120 
Queiroz (Resolução 4778/2000) ao Regimento Geral da USP. Aprovado. 3.9. Sobre o controle 121 
de cães e gatos abandonados no campus – foram recebidas duas solicitações de docentes da 122 
ESALQ manifestando preocupação sobre a situação dos cães e gatos no campus. Estes 123 
docentes alertaram sobre o problema da transmissão de doenças como a Leishmaniose 124 
visceral e a Toxoplasmose, assim como sobre o impacto que esses animais têm sobre a fauna 125 
silvestre do campus. Foram exibidos artigos enviados pelos docentes alertando sobre este 126 
problema. Ressaltaram veementemente quanto à necessidade de ações mais incisivas por 127 
parte das autoridades do campus para o controle deste problema. O Prof. Fernando Seixas 128 
apresentou os planos de Manejo de Animais Abandonados no Campus, desenvolvido pelo Prof. 129 
Dr. Alexander Biondo, da Universidade Federal do Paraná. Informou que a Prefeitura está 130 
cumprindo o plano, sendo que uma das sugestões foi a desativação do canil/gatil, não 131 
existindo mais nenhum animal confinado no Campus. Atualmente, o Campus conta com o 132 
apoio da Médica Veterinária Aurea Canavessi e mais uma equipe de seis estagiários para o 133 
manejo dos gatos abandonados. Uma das atividades previstas é a instalação de comedouros, 134 
em locais determinados pela Prefeitura, para que os tratadores voluntários coloquem o 135 
alimento em determinados horários e depois o retire. A PUSP-LQ não dispõe de funcionários 136 
para executar tal atividade, sem mencionar que muitos tratadores são pessoas vinculadas ao 137 
Campus, fato que dificulta o controle. Uma das possíveis soluções em andamento para coibir o 138 
abandono de animais é a instalação de câmeras para vigilância. Enquanto isso não ocorre, a 139 
Prefeitura está aberta a receber sugestões. Prontificou-se em encaminhar a todos os 140 
Conselheiros o Plano de Manejo de Animais Abandonados no Campus, elaborado pela equipe 141 
do Prof. Biondo, assim como o diagnóstico da situação, feito em meados do ano de dois mil e 142 
dezessete 4. OUTROS ASSUNTOS. Esgotados os assuntos da Ordem do Dia e não havendo 143 
nada mais a tratar, o Prof. Luiz Gustavo Nussio agradeceu a presença de todos e às dezesseis 144 
horas e dez a minutos encerrou-se a reunião, do que para constar, eu 145 
________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente Técnico de 146 
Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor Presidente e 147 
Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  148 
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