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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP 1 
“LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às catorze horas, 2 
na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima quinta reunião 3 
ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz” , sob a presidência do Prof. Dr. 4 
José Albertino Bendassolli, Diretor do CENA e presidente do Conselho Gestor do Campus. 5 
Compareceram à reunião: Diretoria da ESALQ: Prof. Durval Dourado Neto; Prefeito do 6 
Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de Informática: Prof. Antonio 7 
Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Ricardo Ribeiro 8 
Rodrigues; Representante dos docentes do CENA: Profa. Maria Victoria Ramos Ballester; 9 
Representante dos Servidores não Docentes: Salete Aparecida Gaziola.  Participaram, como 10 
convidados: Profa. Tsai Siu Mui, Vice-Prefeita e Vice-Diretora do CENA e Engo. João Carlos 11 
Teixeira Mendes, representante dos servidores técnico e administrativos - suplente, Sra. Ana 12 
Claudia de Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção do CETi-LQ.  Justificou a ausência o 13 
Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewel. Deixou de 14 
comparecer, sem justificativa: Representante Discente: Acad. Dara Amorin. O Senhor 15 
Presidente, abriu a sessão, cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou à 16 
Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da sexagésima quarta reunião ordinária do 17 
Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, 18 
passou a Parte II – Expediente: Nesta parte, fizeram o uso da palavra, o Senhor Presidente 19 
para agradecer ao Prof Dourado Neto, Diretor da ESALQ,  pelo apoio da Assessoria de 20 
Comunicação da ESALQ ao CENA, a possibilidade de atender ao CENA, e para tanto uma 21 
reunião deverá ser agendada com a senhora Alícia Nascimento Aguiar, da Divisão de 22 
Comunicação da ESALQ. b) agradeceu ao Prof Carlos Eduardo Cerri que cedeu ao CENA um 23 
veículo Montana ; c) informou que o CENA recebeu uma camionete Ford/Ranger 4x4 24 
proveniente do pool de veículos da PUSP-LQ; d) agradeceu ao Prof. Souza Lima pela 25 
colaboração da Prefeitura do Campus ao CENA em relação aos projetos de  AVCB, nas pessoas 26 
do Engo Valter Milanez, João Paulo e nas atividades de Parques e Jardins na pessoa do Sr. 27 
Perencin; e) sobre o desenvolvimento de projetos no CENA, informou que o AVCB - Auto de 28 
Vistoria do Corpo de Bombeiros - para as edificações do CENA, está orçado em cerca de três 29 
milhões de reais e inclui o projeto da rede lógica. Para a implantação desses projetos serão 30 
utilizados recursos provenientes do CENA, SEF e de reserva técnica da FAPESP; f) enfatizou a 31 
necessidade da implantação do Portal de Entrada do Campus. O Prof Souza Lima informou que 32 
o Engo Valter está atualizando o projeto existente; 2. o Prof Souza Lima: a)  apresentou o 33 
trajeto do ônibus circular, com início no próximo mês de junho, em fase de teste.  Está prevista 34 
a saída da Vila Estudantil às 7h00, às 7h30 sai do “A” encarnado. Há três traçados diferentes. 35 
O período de teste servirá para avaliar a real necessidade do Campus em ofertar esse serviço. 36 
Após avaliação, existe a possibilidade de implantação no próximo semestre; b) prosseguindo, 37 
apresentou a proposta de um projeto para a recuperação de estradas vicinais no Campus, com 38 
melhorias de escoamento e drenagem, reduzindo os serviços de manutenções; c) apresentou 39 
cronograma da Etapa dois da obra de substituição das Redes de Águas Tratadas e de Irrigação 40 
e das Redes de TI do Campus Luiz de Queiroz a qual deverá contemplar todas as áreas comuns 41 
do Campus. As demais áreas ficarão com uma proposta de acerto. Apresentou também um 42 
resumo de como está o andamento do processo de licitação e a perspectiva de ser licitado 43 
neste ano, embora o cronograma não tenha muita flexibilidade, é factível; d) comentou que 44 
reuniu a equipe responsável pelos processos de compras da PUSP-LQ e os procuradores, a fim 45 
de agilizar os trâmites de processos. Considerou que a reunião foi bem produtiva. O Prof 46 
Franco Garcia cumprimentou o empenho da Prefeitura do Campus no andamento do projeto 47 
de rede lógica, trata-se de uma obra muito importante para este Campus. 3. A Profa. Maria 48 
Victoria apoiou a iniciativa de grupos de extensão na comercialização de produtos 49 
relacionados à ESALQ, como cesta de produtos orgânicos. Quanto à venda de mel durante a 50 
realização do evento “100 anos da Pedagogia Waldorf”, manifestou-se contrária. 4. O Prof. 51 
Ribeiro Rodrigues cumprimentou a iniciativa de implantação de ônibus circular no Campus e 52 
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propôs que se estabeleçam estratégias para incentivar o uso de bolsão de estacionamento, 53 
uma vez que haverá um ônibus circular no Campus; 4. o Sr. Teixeira Mendes, como 54 
coordenador do Grupo de Trabalho para Regularização Ambiental e Fundiária do Campus "Luiz 55 
de Queiroz" informou que as reuniões do GT continuam e que suas atividades foram 56 
priorizadas: levantamento e elaboração do relatório sobre os termos de ajustamentos de 57 
conduta vinculados ao Inquérito Civil 021/2003, especificamente, sobre restauração da 58 
cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente, instalação de rede de esgotos e 59 
gerenciamento de resíduos sólidos. Pretende apresentar relatório em um prazo de sessenta 60 
dias, para apreciação dos dirigentes e, posterior, encaminhamento ao Ministério Público. O 61 
Prof Ribeiro Rodrigues orientou que o documento a ser encaminhado ao Ministério Público 62 
deverá ser consensual no Campus. O Prof. Souza Lima informou que esteve com o 63 
Superintende de Gestão Ambiental da USP (SGA/USP), Prof. Tercio, e informou que existe a 64 
possibilidade de a SGA/USP liberar recursos para a execução do projeto de passagem de 65 
animais e os cinco por cento que faltam para concluir o TAC Ambiental. O Prof Tercio pediu 66 
mais um mês para analisar o assunto; 5. o Prof. Franco Garcia informou: a) que o Campus será 67 
contemplado com quatro antenas Outdoor de wifi  para serem instaladas no Campus. Solicitou 68 
apoio aos dirigentes para definição dos locais prioritários de instalação das mesmas. 69 
Esclareceu que a meta da USP é ser cem por cento wifi.  O prazo de instalação é até setembro 70 
e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está acompanhando. Propôs a instalação das 71 
antenas nos locais com intensa circulação de pessoas, como: Central de Aulas, imediações do 72 
Prédio Central, Ginásio de Esportes, entretanto a definição do local carece de análise da 73 
viabilidade técnica. A priori foi sugerido que a CETi-LQ analise a possibilidade de instalar as 74 
antenas atrás do Ed. Central e atrás do Pavilhão de Engenharia, que são locais de alta 75 
frequência de pessoas e cuja rede de internet sem fio é precária. Foi sugerida também, a 76 
instalação de antena na Fazenda Areão para dar suporte aos trabalhos de campo. A equipe da 77 
CETi-LQ ficou de analisar tecnicamente. O Prof. Franco Garcia irá encaminhar maiores detalhes 78 
sobre o assunto, como raio de alcance das antenas, aos dirigentes do Campus, para que 79 
possam definir os locais onde serão instaladas as antenas; 5. o Prof. Dourado Neto comentou 80 
que no próximo dia três de junho será realizado evento em comemoração aos 118 anos da 81 
ESALQ e reforçou o convite a todos para prestigiarem o evento. Não havendo mais nenhuma 82 
Comunicação, o Senhor Presidente convidou a Profa. Dra. Katia Ferraz, membro da Comissão 83 
Organizadora do Congresso de Celebração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf, para esclarecer 84 
sobre os pedidos feitos pela Comissão organizadora, bem como pedir reconsideração de 85 
algumas decisões tomadas na reunião anterior. Prosseguindo, passou-se à 3. ORDEM DO DIA 86 
- Neste item foram discutidos os seguintes assuntos:  1. Disciplinar a comercialização de 87 
produtos no Campus – Foi informado que é frequente o recebimento de pedidos, 88 
principalmente por pessoas não vinculadas ao Campus, para uso das áreas comuns para 89 
comércio, divulgação de produtos, etc. assim como comércio em eventos. Cogitou-se em 90 
autorizar a comercialização de produtos em eventos, desde que seja relacionado ao tema do 91 
mesmo, sob regras. Deliberou-se que o assunto deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral 92 
da USP para as devidas orientações. 2. Foram apresentados alguns exemplos decorrentes da 93 
ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nas edificações do Campus 94 
(prot.  2019.5.345.66.8).  Ao assunto, não coube nenhuma deliberação, mas concluiu-se que 95 
os dirigentes do Campus estão cientes dessa problemática e que o serviço será executado em 96 
partes. Foi sugerido que os locais que dependem desse documento para poder funcionar, 97 
sejam prioritários, como alguns laboratórios.  3.3 Alterar o nome da Alameda do Brejo para 98 
Alameda da Biblioteca – A proposta partiu do Sr. Prefeito do Campus, Prof. Roberto Arruda de 99 
Souza Lima, a fim de evitar que a atual denominação induza a equívocos quanto ao uso do solo 100 
no local. Foram propostas as seguintes denominações: Alameda da Biblioteca e Alameda 101 
Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. Antes da deliberação final do assunto, optou-se por 102 
consultar a Procuradoria Geral, ouvido o Grupo de Áreas Verdes e Patrimônio Histórico. 4.3. A 103 
Comissão Organizadora do Congresso de Celebração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf 104 



65a   reunião Ordinária do Conselho Gestor do Campus USP "Luiz de Queiroz" - realizada em 20 de maio de 2019. 
 

 

solicita reconsideração de decisões deste Colegiado, quanto: a) Batismo de plantio realizado 105 
pelo Grupo de Adequação Ambiental do Campus, com a colocação de placa comemorativa 106 
do evento, o qual sinaliza o marco do compromisso assumido pelas instituições presentes 107 
com as questões ambiental e educacional  com o nome “Waldorf 100”, como marco da 108 
realização do congresso na ESALQ: O pedido foi analisado e deliberou-se que deveria ser 109 
analisado pela Procuradoria Geral da USP a fim de verificar se haveria algum empecilho jurídico 110 
na denominação de  um plantio de restauração florestal, localizado nas imediações do 111 
Departamento de Genética  de “Waldorf 100”. Caso seja aprovado, a dimensão da placa deverá 112 
seguir os critérios dos PARCEIROS DA ESALQ: 0,50 x 0,35m; b) Exposição e venda de materiais 113 
estritamente pedagógicos e relacionados à temática do congresso: Foi aprovada a 114 
comercialização de materiais estritamente pedagógicos, vinculados ao tema do evento; c) uso 115 
do gramado lateral ao Edifício Central para dança circular. Aprovado, observando-se os 116 
devidos cuidados com o carrapato estrela. 4. OUTROS ASSUNTOS – O Senhor Presidente 117 
comunicou que a próxima reunião será realizada no dia vinte e quatro de junho, a confirmar. 118 
Esgotados os assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Bendassolli 119 
agradeceu a presença de todos, e, às dezesseis horas e cinco minutos, encerrou-se a reunião, 120 
do que para constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 121 
Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 122 
Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  123 
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