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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ 1 
DE QUEIROZ”. Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
por sistema remoto de comunicação, realizou-se a septuagésima primeira reunião ordinária do 3 
Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a presidência do Prof. Durval Dourado 4 
Neto, Diretor da ESALQ e presidente do Conselho Gestor do Campus. Compareceram à 5 
reunião: Diretoria do CENA: Prof. José Albertino Bendassolli, Prefeito do Campus: Prof. 6 
Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio 7 
Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes do CENA: Profa Adriana Pinheiro 8 
Martinelli; Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; 9 
Representante dos Servidores não Docentes: Salete Aparecida Gaziola; Representantes 10 
Discentes: Bruno Henrique Guastala.  Participou como convidada: Profa. Tsai Siu Mui, Vice-11 
Diretora do CENA e Vice-Prefeita. Justificou ausência o Representante de Expressão da Região. 12 
O Senhor Presidente, abriu a sessão, abriu a sessão, cumprimentou os membros 13 
presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da 14 
septuagésima reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a 15 
qual foi aprovada. Dando continuidade, passou à Parte II – Expediente: Nesta parte,  16 
comunicou que o acesso ao Edifício Central para pessoas externas ao Campus continua 17 
restrito. Comentou que estava participando de diversas reuniões, pelo sistema remoto, e que 18 
o Campus não estava estagnado. Citou algumas das atividades que estavam sendo realizadas 19 
no Campus, como por exemplo: obras de instalação do novo sistema de esgoto e rede lógica, 20 
da central de compostagem etc. Relatou que, com base em projeto de lei, sancionado pelo 21 
Presidente da República, todos os concursos na Universidade estão suspensos até dezembro 22 
de dois mil e vinte e hum. Devem ser retomados em janeiro de dois mil e vinte e dois. Com 23 
exceção do concurso para professor associado – livre docência – este está autorizado, tendo 24 
sido baixada uma resolução específica para esse concurso.  Em seguida, passou à palavra para 25 
o 1.  Prof Souza Lima, Prefeito do Campus, que usou a palavra para informar: a) que no 26 
período de pandemia, a Prefeitura do Campus possui muitos servidores em idade superior a 27 
sessenta anos, fato que os obriga a cumprirem o distanciamento social.  No caso de 28 
fiscalização de obras, conta com apenas um engenheiro. Por esse motivo, pediu que as 29 
Unidades colaborem em não iniciar obras novas até que essa situação se resolva, pois a 30 
fiscalização de obras está empenhada nas obras que já estavam em andamento e na instalação 31 
de rede de esgoto e de TI;  b) sobre as reuniões remotas, estas podem ser realizadas com no 32 
máximo trinta membros;  2. Prof. Franco Garcia agradeceu ao Prof Souza Lima por ter dado 33 
andamento nessas obras importantes para o Campus, inclusive a reforma de instalação do 34 
Centro de Informática. Prosseguindo, comentou que a segunda grande obra no campus, na 35 
área de TI, trata-se da rede de cabeamento interno das edificações: Pavilhão de Engenharia, 36 
Prédio da Química e Prédio da Horticultura e há riscos de que não será realizada pelas 37 
inúmeras dificuldades encontradas, em função de sua complexidade. Primeiro, foi em virtude 38 
de inúmeros recursos de empresas participantes do certame licitatório. Vencida essa etapa, a 39 
empresa vencedora desistiu da obra, pois o valor ofertado tornou-se inexequível, pela 40 
elevação da cotação do dólar os preços oferecidos deixaram de ser competitivos. Será 41 
acionada a segunda colocada. Reconheceu que essa obra é de suma importância para os 42 
envolvidos. Prosseguindo, cumprimentou toda equipe envolvida nas comemorações do 43 
Aniversário da ESALQ, pela qualidade dos eventos realizados. 3. A Sra. Ana Claudia informou 44 
que a tubulação da obra de TI do Campus está sendo fornecida pela Superintendência de 45 
Tecnologia de Informação da USP, assim como boa parte das fibras óticas; entretanto, a 46 
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compra de switchs está parada em função da alta do dólar e pela dificuldade das empresas 47 
fornecerem orçamentos dos produtos que são indexados com base na moeda norte-48 
americana. Informou também, que será instalado o Sistema Horus nas cancelas das principais 49 
entradas do Campus e que este momento é propício, pois a circulação de veículos no Campus 50 
está reduzida. 4. O Prof Bendassolli manifestou: a) sua satisfação em rever os colegas deste 51 
Colegiado, mesmo que remotamente. Comentou que a situação em que estamos vivenciando 52 
é atípica e que a Universidade vem dando respostas positivas e muitos bons exemplos com a 53 
contribuição de suas pesquisas no combate do COVID 19.  Não há perspectiva de reuniões 54 
presenciais, principalmente, de dirigentes; b) durante esse período de distanciamento social, 55 
em função da pandemia, no CENA foram suspensos dois concursos de professor doutor para 56 
preenchimento de vagas decorrentes de aposentadorias e não vagas novas. A USP possui 57 
diversos concursos concluídos e não poderão ser finalizados. Segundo o Magnífico Reitor, das 58 
três Universidades Paulistas, a USP foi a única que não fez a retenção dos recursos que são das 59 
Unidades; c) Em função do Comunicado do Prof Roberto em relação às obras, manifestou a sua 60 
preocupação, pois o CENA possui planejamento de execução de suas obras, sendo que 61 
algumas se encontram em fase de licitação, como é o caso do projeto de combate a incêndio, 62 
cuja licitação estava prevista para outubro de dois mil e dezenove, quando o orçamento 63 
fechou precocemente e, posteriormente, foi agendado para o dia três de abril, quando foi 64 
cancelado novamente. Comentou também, sobre o consumo de água, pois o CENA é a única 65 
Unidade no Campus que adquire água do SEMAE, autarquia municipal. Constatou que, durante 66 
a pandemia, o consumo no mês de maio foi o triplo da média e também um consumo muito 67 
elevado no período noturno. Foram tomadas providências para revisar as instalações e 68 
verificar o consumo, bem como o SEMAE foi acionado, e fará uma inspeção na rede para 69 
verificar se consegue encontrar o problema. Citou isso, porque o sistema de água de incêndio 70 
e para abastecimento do CENA irá substituir toda a tubulação existente; d) Informou que 71 
distribuiu máscaras para todos os funcionários e alunos. Disponibilizou em todas as edificações 72 
daquela Unidade, totens com álcool em gel e que estão sendo adquiridos termômetros de 73 
infra-vermelho, para o possível retorno das atividades. As comunicações, para toda 74 
comunidade, são realizadas constantemente; e) Parabenizou a Profa. Tsai, Prof Luiz Coutinho, 75 
a FEALQ e a FZEA pelo empenho e dedicação envolvida no novo laboratório para realização de 76 
testes para detecção de COVID 19. O resultado do teste sai em menos de vinte e quatro horas. 77 
A Profa Tsai está verificando a possibilidade de disponibilizar testes para todo o Campus, 78 
juntamente com a FEALQ. 5. A Profa Tsai informou que está empenhada na consolidação das 79 
atividades relacionadas aos testes moleculares neste Prédio do BIOCEMA, parado há cinco 80 
anos, o que irá beneficiar as pesquisas da ESALQ e do CENA. Agradeceu o apoio da Equipe da 81 
PUSP-LQ, inclusive do Sr João da Paulo da Silva, para resolver os problemas de infraestrutura. 82 
Comentou que o laboratório de realização dos testes de COVID 19 está trabalhando de 83 
segunda a sábado e conta com apoio de voluntários, principalmente de pós-doutores. 6. A 84 
Profa Adriana Martinelli informou que está substituindo a Profa Maria Victoria nesta reunião 85 
e que não teve tempo hábil de consultar a demanda de seus pares. Cumprimentou o empenho 86 
de todos durante esse período de pandemia e em nome da Profa. Tsai cumprimenta a todos 87 
envolvidos. Enfatizou que o Campus dispõe de pessoas habilitadas no desenvolvimento deste 88 
trabalho, o qual considera fundamental para a Universidade e para a população em geral. 7. A 89 
Sra. Salete cumprimentou a Profa. Tsai pelo desenvolvimento dessa pesquisa pelos benefícios 90 
que ela traz à população. 8. O Acad. Bruno Guastala cumprimentou a Profa. Tsai e demais 91 
envolvidos pela conectividade no desenvolvimento desses testes. Em seguida, comentou que 92 
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recebeu dos alunos reclamação quanto à qualidade do marmitex que está sendo servido no 93 
Restaurante Universitário, além da perda de qualidade está ocorrendo a diminuição dos 94 
alimentos servidos em relação ao que era servido anteriormente. Informou que o CALQ 95 
realizará uma pesquisa entre os alunos sobre esse assunto. 8. O Prof. Souza Lima retomou a 96 
palavra para: a) parabenizar a solenidade de comemoração de aniversário da ESALQ com 97 
cumprimentos a toda a equipe do cerimonial envolvido; b) sobre as obras do CENA citadas 98 
pelo Prof Bendassolli, informou que serão mantidas. Esclareceu que ele se referiu as obras que 99 
não estavam previstas; c) com relação ao marmitex servido no Restaurante Universitário vai 100 
aguardar a pesquisa que o CALQ irá realizar. Observou que tem aumentado o número de 101 
marmitex servidos; d) cumprimentou a Profa. Tsai pela compra do teste COVID ao Campus e 102 
informou que nesse projeto de pesquisa de desenvolvimento do teste de COVID 19, a PUSP-LQ 103 
está colaborando também, pois a Médica Veterinária Aurea Canavessi integra naquela equipe; 104 
e) informou que a PUSP-LQ está tendo o máximo de cuidado com os alunos residentes no 105 
Campus e que nos próximos dias serão submetidos aos testes para detecção rápida de COVID 106 
19.  Além disso, a PUSP-LQ está fornecendo álcool em gel, máscaras, etc; f) comunicou que, no 107 
retorno das atividades normais no Campus, a Prefeitura irá substituir o ônibus circular atual, 108 
que é um ônibus utilizado para viagens, por um veículo adequado para realizar a atividade. 109 
Informou também, que a Prefeitura adquiriu um ônibus novo, adequado para circular em vias 110 
com terreno irregular, propício para as aulas de campo; g) informou que participou de uma 111 
“live” na Câmara de Vereadores de Piracicaba na qual pode mostrar as atividades que estão 112 
sendo realizadas no Campus Luiz de Queiroz, neste período de pandemia. As informações 113 
foram muito bem recebidas e elogiadas. Retomando a palavra, o Prof. Dourado Neto solicitou 114 
ao Prof. Franco Garcia para verificar junto à Superintendência de Tecnologia de Informação se 115 
existem alternativas a serem realizadas a fim de impedir o fracasso da obra de reforma da rede 116 
lógica dos Pavilhões de Engenharia, Prédio da Química e da Horticultura.  O Prof. Franco Garcia 117 
comentou que o assunto fugiu do seu controle, pois a empresa vencedora do certame 118 
licitatório declarou a inviabilidade de realizar a obra pelo valor ofertado, uma vez que os 119 
componentes a serem instalados são indexados em dólar. O Prof. Dourado Neto enfatizou a 120 
necessidade de realização dessa obra e que pode colaborar na busca de alternativas para 121 
viabilizar a sua realização. Não havendo mais nenhuma comunicação, passou-se à Parte III – 122 
ORDEM DO DIA. Nesta parte foram analisados os seguintes assuntos: 1. Deliberar sobre o 123 
Relatório de Atividades da PUSP-LQ – ano base: 2019. O documento foi aprovado com 124 
cumprimentos pelas inúmeras atividades realizadas. 2. Deliberar sobre pedido da CPFL 125 
Paulista para ampliar a área construída em terreno de 18.900,00 m2 cedida pela 126 
Universidade de São Paulo, em mil novecentos e sessenta e dois, local onde já existe uma 127 
subestação instalada (Processo: 62.1.16578.1.9). O Senhor Presidente informou que a CPFL 128 
Paulista ofereceu como contrapartida dessa autorização, a instalação de placas de energia 129 
fotovoltaica na Casa do Estudante Universitário. O Prof. Bendassolli comentou que o CENA 130 
está com sérios problemas no fornecimento de energia elétrica e que a CPFL Paulista não tem 131 
dado a atenção que o assunto requer. Foi esclarecido que a obra que a CPFL pretende executar 132 
na área cedida pela Universidade, irá beneficiar o fornecimento de energia elétrica ao Campus 133 
e à cidade de Piracicaba, incluindo a área ocupada pela Penitenciária. Após ampla discussão do 134 
assunto, concluiu-se que a contrapartida oferecida pela CPFL poderia ser ampliada, incluindo a 135 
instalação de energia fotovoltaica em outras edificações do Campus, além da Casa do 136 
Estudante Universitário, como em uma edificação do CENA que já tem projeto pronto para 137 
essa finalidade, Central de Aulas, etc. Sendo assim, decidiu-se em aprovar que a CPFL amplie a 138 
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sua área construída no terreno cedido pela Universidade de São Paulo, consignado em uma 139 
reunião que os dirigentes do Campus se propuseram a realizar com a equipe da CPFL, a fim de 140 
ampliar a contrapartida oferecida.  Esgotados os assuntos do dia, passou-se a OUTROS 141 
ASSUNTOS: O Prof. Ribeiro Rodrigues comentou que recebeu mensagem eletrônica de um 142 
docente, preocupado com a segurança do Campus durante o período de pandemia. Perguntou 143 
se estava tendo algum encaminhamento sobre esse assunto. O Prof. Souza Lima esclareceu 144 
que restringiu a entrada no Campus a pessoas externas, recomendou a todas as chefias de 145 
departamento para reforçarem as portas, janelas e fechaduras das edificações ocupadas pelo 146 
seu departamento, bem como para providenciarem a instalação de alarmes e câmeras de 147 
monitoramento. Destacou que todos os servidores da Guarda Universitária com mais de 148 
sessenta anos, estão afastados, assim como os funcionários da empresa contratada para 149 
prestar serviços de vigilância no Campus. O ideal seria aumentar o número de rondas por 150 
motociclistas, mas o contrato existente não permite esse aditivo. O Prof. Franco Garcia 151 
ponderou que o Campus não dispõe, atualmente, de infraestrutura de rede lógica para 152 
implementar o monitoramento por câmeras. As imagens necessitam de uma rede distinta da 153 
rede de dados. No futuro, esse problema será resolvido. O Prof. Ribeiro Rodrigues comentou 154 
que, na sua opinião, neste período de pandemia, o Campus poderia ter sido mais proativo, 155 
ajudando e colaborando com a sociedade, como por exemplo, disponibilizar espaços para a 156 
montagem de hospitais de campanha. Não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto 157 
agradeceu a presença de todos, e, às dezoito horas, encerrou-se a reunião, do que para 158 
constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente 159 
Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 160 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  161 
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