
63a   reunião Ordinária do Conselho Gestor do Campus USP "Luiz de Queiroz" - realizada em 18 de março de 2019. 
 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP 1 
“LUIZ DE QUEIROZ”. Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às catorze 2 
horas, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima terceira 3 
reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a presidência do 4 
Prof. Dr. Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e vice-presidente do Conselho Gestor do 5 
Campus. Compareceram à reunião: Diretora do CENA em Exercício: Profa. Dra. Tsai Siu Mui; 6 
Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de Informática: 7 
Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Miguel 8 
Cooper; Representante dos docentes do CENA: Profa. Adriana Pinheiro Martineli; 9 
Representante dos Servidores não Docentes: Paulo Jaoudé. Representante Discente: Acad. 10 
Dara Amorin; Justificaram a ausência: Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. 11 
Antony Hilgrove Monti Sewell. Participaram como convidados, o Prof. Dr. Ricardo Ribeiro 12 
Rodrigues e Ana Claudia Ruffini. O Senhor Presidente, Prof. Dourado Neto, abriu a sessão, 13 
cumprimentou os membros presentes, informou que o Prof. José Albertino Bendassolli estava 14 
em férias, motivo pelo qual está presidindo está reunião. Em seguida passou à Parte I – Ata: 15 
discussão e aprovação da ata da sexagésima segunda reunião ordinária do Conselho Gestor do 16 
Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, passou a Parte II – 17 
Expediente: Nesta parte, fez uso da palavra, o Senhor Presidente para comunicar que  até o 18 
dia vinte e sete  de março estão abertas as inscrições para a eleição de representação docente 19 
e respectivo suplente da ESALQ; representação docente e respectivo suplente do CENA e 20 
representante e respectivo suplente dos servidores técnico e administrativos, junto ao 21 
Conselho Gestor do Campus. A votação será eletrônica no dia quatro de abril. Passou a palavra 22 
ao engenheiro João Carlos Teixeira Mendes, o qual, com o apoio dos engenheiros Rildo 23 
Moreira e Arthur Roberto Silva, apresentou estudo preliminar da situação ambiental do 24 
Campus, elaborada pelo Grupo de Estudo para Regularização Fundiária e Ambiental do 25 
Campus USP "Luiz de Queiroz. Após a apresentação o Prof. Dourado Neto manifestou sua 26 
preocupação com o orçamento apresentado: cinquenta e seis milhões para regularização de 27 
todas pendências ambientais do Campus e sugeriu a elaboração de projetos a fim de buscar 28 
recursos. O Prof. Ribeiro Rodrigues informou que iria contatar uma pessoa que tem expertise 29 
no assunto para colaborar na elaboração dos citados projetos. O Prof. Cooper ressaltou a 30 
importância de o Campus ter um setor de gerenciamento ambiental. O Prof. Roberto informou 31 
que a Prefeitura do Campus está estudando a alteração do seu organograma a fim de 32 
implantar uma seção técnica de gestão ambiental. 2.2- Comunicações dos Senhores Membros 33 
–  Nesta parte, fizeram uso da palavra: 1. O Prof. Souza Lima comentou sobre: a) a 34 
inauguração da piscina, no dia sete de março, a qual já está funcionando; b) está revigorando a 35 
parte esportiva do Campus. No próximo dia dois de junho será realizado de evento de ciclismo 36 
e pedestrianismo; c) motivado com a colocação de uma câmera na piscina, e preocupado com 37 
o uso de imagens indevidas, foram estabelecidas normas de uso de câmeras no Campus, as 38 
quais foram publicadas no Diário Oficial do Estado em nove de março, p.p.; d)  que a Comissão 39 
de Combate ao mosquito Aedes aegyti  encaminhou ofício  comunicando o  aumento de larvas 40 
do mosquito de dengue, não só em Piracicaba, mas em cidades da região; e)  informou que a 41 
Prefeitura do Campus encaminhou a todos os setores cartazes de combate à Febre Amarela; f)  42 
disse ainda que visitou todos os Departamentos da Esalq para conhecer as demandas de cada 43 
um e informar como pretende trabalhar em conjunto; g) que iniciou trabalho com a Profa. 44 
Catarina Careta, do LES, responsável pela disciplina Desenvolvimento de Sistemas de 45 
Informação, a fim de implementar a gestão de projetos na prefeitura. Grupos de alunos irão 46 
elaborar diagnóstico do fluxo de serviço e propor sugestões. O resultado desse trabalho será 47 
apresentado neste Colegiado. 2. O Prof Ribeiro Rodrigues comentou que no processo de 48 
renovação do Conselho Gestor, seria interessante a construção  de uma chapa representativa 49 
e bem disposta a participar ativamente das reuniões do Conselho, pois, considera o Conselho 50 
Gestor uma das estruturas mais importantes dentro da Universidade. Por isso, gostaria de 51 
chegar a um consenso, em processo transparente; b) em relação aos desafios da gestão, está 52 
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preocupado com a questão da mobilidade dos alunos retornando de bicicleta na Alameda dos 53 
Alecrins. Eles circulam na contramão na volta do restaurante universitário. A Profa Adriana 54 
citou o local da subida do CENA para ESALQ, por volta das dezessete horas. Há intenso fluxo de 55 
pedestres andando no meio da rua, sendo que no local, há calçadas.  O Prof Dourado Neto 56 
sugeriu a realização de campanhas conscientização, a começar pelo corpo discente.  Foi 57 
consenso que há urgência de se buscar uma solução para o convívio entre pedestres, ciclistas e 58 
motoristas no Campus, uma vez que a Alameda dos Alecrins é muito usada pelos estudantes a 59 
pé e de bicicleta devido à localização do Restaurante Universitário. O uso na contramão pelos 60 
ciclistas pode provocar acidentes. 3. A Acadêmica Dara relatou aos conselheiros os problemas 61 
enfrentados pelos alunos que são bolsistas e outros tantos que não bolsistas e ficam sem usar 62 
o Restaurante Universitário no período entre as licitações para exploração do espaço. Solicitou 63 
que fossem disponibilizados micro-ondas para os alunos esquentarem as suas refeições, assim 64 
como espaço para comer. A Prefeitura se prontificou a colaborar para minimizar os problemas. 65 
O Prof Cooper observou que, originalmente, o restaurante universitário era gerenciado pelo 66 
centro acadêmico e os alimentos utilizados eram produzidos aqui.  Sugeriu que se repetisse 67 
essa experiência de os próprios alunos cozinharem o seu alimento, durante o período em que 68 
o restaurante universitário estiver inoperante. O Prof Roberto comentou que a sugestão é boa, 69 
porém, há algumas implicações jurídicas, que impedem de implementá-la. A médio prazo, 70 
existe uma alternativa para esse problema: acionar o Bom Prato para entrar no processo 71 
licitatório. Quanto à perspectiva de o restaurante voltar à normalidade: o processo licitatório 72 
foi realizado e empresa vencedora tem um prazo de trinta dias para se instalar.  4. O Sr. Paulo 73 
Jaoude agradeceu aos conselheiros a possibilidade de participar das reuniões, mesmo na 74 
condição de suplente, agradeceu aos representantes docentes da Esalq que sempre 75 
trabalharam de forma construtiva com os representantes dos servidores técnicos-76 
administrativos, comunicou que, conjuntamente com a Sra. Ana Maria, decidiram não 77 
concorrer a reeleição para que seja possível renovar a participação dos funcionários no 78 
Conselho e para que outros colegas possam exercitar a representação. 5. O Prof. Cooper 79 
agradeceu aos membros a colaboração durante o mandato que se encerra e se propôs a 80 
construir entre os docentes uma chapa representativa e bem disposta a participar ativamente 81 
das reuniões do Conselho, frisou que durante esses dois anos foi possível revisar o Plano 82 
Diretor do Campus, lembrando que fomos o único campus da USP que enviou para a Reitoria a 83 
revisão do plano diretor, ressaltou que foi muito importante ter trabalhado de forma 84 
construtiva com a representação dos funcionários durante esses dois anos. Agradeceu a todos 85 
pela recepção, coleguismo e trabalho em conjunto. 6. A Profa Adriana agradeceu aos membros 86 
a colaboração durante o mandato que se encerra e se propôs a construir entre os docentes do 87 
Cena uma chapa representativa e bem-disposta a participar ativamente das reuniões do 88 
Conselho, convidou o Prof. Roberto a também visitar o Cena. Agradeceu a participação, está 89 
no segundo mandato. 7. A Profa Tsai agradeceu a participação de todos. Frisou a importância 90 
de se trabalhar em conjunto dentro do campus todo, elogiando a atuação de todos os 91 
conselheiros cujos mandatos se encerram em abril e também reforçou o convite para o Prof. 92 
Roberto a visitar o Cena.  Não havendo mais nenhuma Comunicação, passou-se à 3. ORDEM 93 
DO DIA – Neste item foram discutidos os seguintes assuntos:  3.1. Deliberar sobre a criação do 94 
Grupo de Estudo para Regularização Fundiária e Ambiental do Campus. Aprovado. O grupo 95 
ficou assim composto: Membros técnicos: Arthur Roberto Silva (ESALQ), Ana Maria Meira de 96 
Lello (PUSP-LQ), Claudio Roberto Segatelli (ESALQ), Erreinaldo Donizeti Bortolazzo (ESALQ), 97 
Gilberto Ribeiro Furlan (CENA), Glauco Arnold Tavares (CENA), João Carlos Teixeira Mendes 98 
(ESALQ), João Paulo da Silva (PUSP-LQ), José Carlos Ferreira (PUSP-LQ), Rildo Moreira e 99 
Moreira (ESALQ), Valter Antonio Milanez (PUSP-LQ).  Membros da equipe de apoio, docentes 100 
da ESALQ: Alexandre Reis Percequillo, Gilberto José Moraes, Miguel Cooper, Pedro Henrique 101 
Santin Brancalion, Peterson Ricardo Fiorio, Ricardo Ribeiro Rodrigues. O grupo terá um prazo 102 
de dois anos para desenvolver os seus trabalhos. 3.2. Apreciar relatório de atividades do 103 
Programa de Reabilitação Profissional - ano de 2018 – Aprovado.  3.3. Deliberar sobre pedido 104 
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do servidor Matheus Gimenes, número USP 4315224, vinculado à Prefeitura do Campus USP 105 
"Luiz de Queiroz", para asfastar-se, por um período de 30 meses, com prejuízo de 106 
vencimentos e das demais vantagens. (2019.1.92.66.5) – aprovado. 3.4 -Deliberar sobre 107 
campanha de preservação de seriemas no Campus. Foram apresentadas algumas propostas 108 
de banners de divulgação da Campanha. O material foi analisado e aprovado com algumas 109 
adequações. 4.OUTROS ASSUNTOS – O Senhor Presidente comunicou que a próxima reunião 110 
será realizada no dia quinze de abril, a confirmar. Esgotados os assuntos da Ordem do Dia e 111 
não havendo nada mais a tratar, o Prof. Durval Dourado Neto agradeceu a presença de todos, 112 
e, às dezessete hora e seis minutos, encerrou-se a reunião, do que para constar, eu 113 
________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente Técnico de 114 
Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor Presidente e 115 
Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  116 
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