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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP LUIZ DE QUEIROZ. Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 2 
quatorze horas e trinta e cinco minutos, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, 3 
realizou-se a quinquagésima nona reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP Luiz 4 
de Queiroz, sob a presidência do Prof. Dr. José Albertino Bendassolli, Diretor do CENA. 5 
Compareceram à reunião:Diretoria da ESALQ:Prof. Luiz Gustavo Nussio; Prefeito do Campus: 6 
Prof. Fernando Seixas; Diretor do Centro de Informática: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; 7 
Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos 8 
docentes do CENA: Profa. Adriana Pinheiro Martinelli; Representante dos Servidores não 9 
Docentes: Ana Maria Meira de Lello; Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. 10 
Antony Hilgrov Monti Sewelle. Justificou a ausência: o Representante Discente, Alisson 11 
Henrique Domingos. Participaram como Convidados: Engo. Paulo Bezerra e Silva Neto e Engo. 12 
Rildo Moreira e Moreira. O Senhor Presidente, Prof. Bendassolli, abriu a sessão, cumprimentou 13 
os membros presentes e passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da 14 
quinquagésima oitava reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus Luiz de Queiroz, a qual 15 
foi aprovada. Prosseguindo, Parte II – Expediente: Nesta parte, fez uso da palavra o Engo. Agro. 16 
Paulo Bezerra para apresentação do Projeto Manutenção e Adequação dos Alambrados do 17 
Campus “Luiz de Queiroz”, desenvolvido para restringir a entrada de capivaras no Campus e 18 
“Manejo do Controle do Javali na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga – 19 
EECFI. Apresentou as ações que vem sendo realizadas na Estação Experimental de Itatinga, 20 
para controle do Javaporco. Contou sobre a introdução do animal no Brasil para 21 
comercialização da carne, a soltura dos animais, com o declínio do preço, e a liberação da caça 22 
pelo IBAMA em 2013. Apresentou o cronograma de ações para controle na Estação 23 
Experimental de Itatinga, com construção de bretes para contagem e marcação de animais. O 24 
Sr. Rildo comentou sobre a possibilidade de buscar apoio das empresas do entorno, no médio 25 
e longo prazo,  para um trabalho mais incisivo e continuado na região, o que foi reforçado pelo 26 
Sr. Paulo, o qual  sugeriu que iniciativas fossem tomadas em conjunto com as empresas que 27 
estão na mesma região da estação experimental, com atividades cooperativas e financeiras. O 28 
Prof. Nussio usou a palavra para informar que a ESALQ já investiu cerca de um milhão de reais 29 
no controle da capivara, com recursos obtidos externamente. Quanto ao javali, sua presença 30 
foi comunicada pela profa. Kátia Ferraz e eng. Rildo, ambos vinculados ao Departamento de 31 
Ciências Florestais, os quais lhe informaram sobre o problema e a responsabilidade da 32 
Universidade nesta questão. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Prof. Bendassolli 33 
retomou a palavra, para: a) agradecer a presença de todos e manifestar a sua honra em 34 
presidir este Colegiado, nomeando cada um dos presentes; b)parabenizar o Prof. Seixas pelo 35 
trabalho desenvolvido na prefeitura e pela competência. Aproveitou para agradecer à 36 
prefeitura do campus, nas pessoas do Prof. Seixas e Engo. Valter Milanez, pelo excelente Plano 37 
de Obras apresentado ao Conselho da Superintendência do Espaço Físico, que resultou em 38 
aprovação de significativo de recursos financeiros ao Campus; c) manifestou interesse em 39 
instalar cobertura na guarita de entrada do CENA. 2. O Prof. Nussio comunicou que foi uma 40 
excelente oportunidade conduzir este colegiado e parabenizou o Prof.Bendassolli pela 41 
excelente reunião por ocasião de sua posse como Diretor do CENA e teceu palavras elogiosas 42 
ao discurso por ele proferido naquela ocasião. Comentou que essa é a última reunião que 43 
antecede o ESALQSHOW, o qual está sendo organizadohá mais de um ano. Convidou a todos 44 
para participar das atividades, em especial no dia nove de outubro, oportunidade em que 45 
haverá a transferência de quatro secretarias estaduais para o Campus: Fazenda, Turismo, Meio 46 
Ambiente e Agricultura.  Na tarde anterior que antecede a transferência das citadas 47 
secretarias, será realizada reunião com representantes das quatro pró-reitorias da USP, as 48 
quais irão interagir com as comissões locais. O Prof Bendassolli informou que o CENA teve essa 49 
experiência com a Pró-Reitoria de Pesquisa e foi muito produtivo. O Prof Nussio comunicou 50 
que, se a experiência der certo, poderá ser expandida para outras Unidades da USP. Outra 51 
novidade será a apresentação do relatório do Primeiro Ano de Cátedra do Dr. Roberto 52 
Rodrigues. Cumprimentou o Prof Ricardo Ribeiro Rodrigues que foi indicado para integrar 53 
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Comissões vinculadas ao  CNPq e à FAPESP. Prosseguindo, relatou que, recentemente, esteve 54 
em viagem ao exterior, acompanhado do Prof. Dr. Durval Dourado Neto, vice-diretor da 55 
ESALQ, para tratar dos seguintes assuntos:a) de vinte e sete a trinta e um de agosto em 56 
Wageningen, Holanda, na Wageningen University and Research (WUR), para participar da 57 
reunião com os representantes das cinco universidades (WUR – Wageningen University and 58 
Research, UCDavis – University of California/Davis, Cornell University e CAU – China 59 
Agricultural University) que fazem parte do A5 (Projeto de Cooperação Internacional composto 60 
pelas cinco melhores universidades no mundo na área de ciências agrárias) para discutir as 61 
ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo; b) De um a três de setembro, em 62 
Tóquio, Japão, na Mitsui Chemicals Agro Inc, para estabelecer trabalho de cooperação 63 
internacional com foco em pesquisa aplicada voltada para o desenvolvimento de patentes 64 
visando o empreendedorismo; c)de quatro a nove de setembro, em Pequim, China, na China 65 
Agricultural University (CAU), para conhecer o sistema de ensino chinês nas áreas de 66 
agricultura e pecuária, bem como dar início ao Projeto de Cooperação Internacional dentro das 67 
atividades do A5. Comentou que ficou abismado com a velocidade de crescimento da China, 68 
observando que seria análogo ao crescimento norte americano nas décadas de cinquenta e 69 
sessenta, havendo interesse genuíno no estabelecimento de parceria com o Brasil. Concluindo, 70 
comentou sobre a composição de lista tríplice para a escolha do Prefeito e do Vice-Prefeito do 71 
Campus. Agradeceu o Prof. Seixas pelo convívio pessoal e familiar, destacando sua serenidade 72 
em situações de crise e capacidade de gestão. Finalizou utilizando a expressão “welldone” e 73 
desejou-lhe sucesso. Na pessoa da servidora, Sra. Roberta Bacha, cumprimentou todos os 74 
funcionários da Prefeitura. 3. O Engo. Antony parabenizou o Prof. Seixas pela gestão e 75 
destacou o apoio recebido. 4. A Sra. Ana Claudia deu as boas-vindas ao Prof. Bendassolli, 76 
como presidente deste Colegiado, e cumprimentou o Prof. Seixas pelo mandato que se 77 
encerra. 5. A Profa. Adriana deu boas vindas ao Prof. Bendassolli e cumprimentou o Prof 78 
Ribeiro Rodrigues pelos novos desafios. Aproveitou para agradecer à Prefeitura do Campus por 79 
ter atendido ao seu pedido para instalar uma lombada nas imediações do seu laboratório. 6. A 80 
Sra. Ana Meira agradeceu o Prof. Fernando Seixas e parabenizou os Profs. Bendassolli e 81 
Ricardo Rodrigues. Comentou e convidou os membros para participar das atividades 82 
educativas referentes à Semana de Mobilidade do Campus a ser realizada de dezoito a vinte e 83 
três de setembro, a qual será realizada juntamente com a SIPAT. Comentou que não houve 84 
pauta apresentada pelos funcionários e que os mesmos receberam informe sobre o candidato 85 
a prefeito e a vice-prefeita do campus. 6. O Prof. Antonio Augusto informou que a 86 
Superintendência de Tecnologia da Informação- STI está com um projeto de investimento na 87 
rede de dados outdoor nos campi da USP, que inclui passagem de cabos de internet. Informou 88 
também que existe a intenção de a Universidade substituir as linhas telefônicas analógicas 89 
convencionais por telefones voip (IP) até o fim desta gestão. 7. O Prof. Ricardo Ribeiro 90 
Rodrigues cumprimentou o Prof. Bendassolli e agradeceu o prof. Fernando. Comentou sobre 91 
as consultas realizadas junto aos docentes para possíveis candidaturas a prefeitura e vice-92 
prefeitura do campus. Informou que foi indicado pela FAPESP como coordenador de área, com 93 
mandato de três anos, renováveis por mais três. Destacou a gestão e a conduta do Prof. Seixas 94 
como Prefeito do Campus, o qual conseguiu pensar no Campus integralmente e manter bom 95 
relacionamento entre todas as Unidades e a Prefeitura. 8. O Prof Seixas fez uso da palavra 96 
para: a) cumprimentar o Prof. José Albertino Bendassolli e a Profa. Tsa Siu Mui pela posse no 97 
último dia quatorze de setembro; b)cumprimentar o Prof Ricardo Rodrigues pela indicação 98 
como coordenador de área junto à FAPESP e destacou a importância para a instituição; c) 99 
informar que a Comissão de Legislação e Recursos da USP, com base no parecer da 100 
Procuradoria Geral, não autorizou denominar a praça na entrada do Campus de  Praça Prof 101 
Wilson Roberto Soares Mattos, como uma forma de homenagear o referido docente, pelo 102 
motivo de ser vedado atribuir nome de pessoas vivas a logradouros ou locais públicos. (Prot. 103 
2018.5.176.66.0);d) informar que a Procuradoria Geral da USP não recomenda autorizar o uso 104 
das dependências deste Campus para a atividade de “Birdwatching”, pelos seguintes motivos: 105 
pela exploração de atividade econômica e pela responsabilidade da Universidade de São Paulo 106 
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na hipótese de algum dos participantes do evento vir a contrair Febre Maculosa (Prot. 107 
2018.5.241.11.0);e)comunicar que nos próximos dias será assinado o Termo de Autorização de 108 
Uso de Espaço  para que a Spirit of Football possa usar as dependências do SCPRAES para 109 
treinar jovens de 14 a 17 anos, conforme aprovado neste colegiado em 26 de março de 2018; 110 
f)expressar pesar pelo falecimento do Prof. Dante Martinelli, pai da Profa Adriana; g) 111 
concluindo, fez uma breve apresentação, resumindo as principais atividades desenvolvidas em 112 
sua gestão, como Prefeito do Campus. Não havendo nada mais a tratar passou-se à PARTE III. 113 
ORDEM EM DO DIA–O Prof. Bendassolli abriu a eleição para composição da lista tríplice para 114 
escolha do prefeito do Campus. No primeiro escrutínio, o Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza 115 
Lima foi escolhido por unanimidade. Em seguida, para compor a lista, foram eleitos os 116 
docentes: Dra.  Adriana Pinheiro Martinelli e Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues. Prosseguindo, foi 117 
aberta a eleição para composição da lista tríplice para escolha do vice-prefeito. No primeiro 118 
escrutínio foi eleita por unanimidade, a Profa. Dra. Tsai Siu Mui. Para compor a lista foram 119 
indicados os docentes: Dr. Antonio Augusto Franco Garcia e Dr. Fernando Seixas. 4 -OUTROS 120 
ASSUNTOS– O Senhor Presidente informou que a data da próxima reunião será agendada após 121 
consulta a todos os membros. Esgotados os assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada 122 
mais a tratar, o Prof. José Albertino Bendassolli agradeceu a presença de todos e às dezessete 123 
horas e trinta minutosencerrou-se a reunião, do que para constar, eu 124 
________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente Técnico de 125 
Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor Presidente e 126 
Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  127 
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