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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ 1 

DE QUEIROZ”. Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 2 

sistema remoto de comunicação, pela Plataforma GoogleMeet, realizou-se a septuagésima 3 

segunda reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a 4 

presidência do Prof. Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e presidente do Conselho Gestor 5 

do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria do CENA: Prof. José Albertino Bendassolli, 6 

Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de Tecnologia de 7 

Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes do CENA: 8 

Profa Maria Victoria Ramos Ballester; Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Dr. 9 

Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores não Docentes: Salete Aparecida 10 

Gaziola; Representantes Discentes: Bruno Henrique Guastala; Representante de Expressão da 11 

Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participou como convidada: Profa. Tsai Siu Mui, Vice-12 

Diretora do CENA e Vice-Prefeita e Ana Claudia Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção 13 

IV do CETi-LQ. O Senhor Presidente, abriu a sessão, cumprimentou os membros presentes e, 14 

em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da septuagésima 15 

primeira reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi 16 

aprovada. Dando continuidade, passou à Parte II – Expediente: Nesta parte, usou a 17 

palavra para: a) informar que a Reitoria reuniu todos os dirigentes da Universidade, para 18 

discutir sobre possível retorno das atividades, ficando decidido que as atividades de pesquisa 19 

serão retomadas de forma gradativa e as aulas presenciais  em dois mil e vinte e hum; b) 20 

agradecer os demais dirigentes do Campus, Prof Roberto, Prof. Garcia e Prof Bendassolli, pelo 21 

esforço em conjunto no intuito de finalizar o projeto de implantação da  rede lógica,  de esgoto 22 

e de água o  qual foi estabelecido como prioridade número um de seu plano de gestão; c) 23 

sobre o pedido da CPFL Paulista, em ampliar a área construída em terreno de 18.990,00 m2, 24 

cedido pela Universidade de São Paulo – assunto discutido na reunião anterior, informou que 25 

no dia primeiro de julho p.p., foi realizada reunião entre os Dirigentes do Campus e os 26 

dirigentes da CPFL Paulista. Naquela reunião, foi demonstrada a necessidade de melhorar o 27 

fornecimento de energia elétrica do Campus, pois, para suprir essa deficiência, foram 28 

adquiridos cerca de cinquenta geradores. O Campus possui cerca de cento e oitenta contas de 29 

energia, as quais totalizam um valor de setecentos e vinte mil reais por mês. Desta maneira, 30 

considerando-se a área ocupada pela CPFL, constatou-se que a contrapartida oferecida pela 31 

CPFL - de instalação de placas fotovoltaicas na Casa do Estudante Universitário era insuficiente 32 

e, por isso, foi solicitado que a Central de Aulas e a edificação do CENA que abriga o 33 

laboratório de resíduos químicos fossem também contemplados com instalação de placas 34 

fotovoltaicas bem como um estudo da qualidade de energia fornecida e melhorar a sua 35 

eficiência, o que foi prontamente aceito pela equipe da CPFL. Atualmente, o processo 36 

encontra-se em análise da Procuradoria Geral, em seguida, retornará à Comissão de Legislação 37 

e Recursos da USP, cujo presidente, Prof Floriano está convencido do interesse público dessa 38 

iniciativa. Em seguida, passou à palavra para: 2. A   Sra Salete, a qual justificou a ausência do 39 

seu suplente, Sr João Carlos. Comentou que recebeu demanda do Sr Ony, Diretor do SINTUSP 40 

local, sobre a ocupação de um espaço no Campus pelo citado Sindicato e acredita que esse 41 

assunto será discutido na Ordem do Dia desta reunião, no item 3.7., fato confirmado pelo 42 

Senhor Presidente. 3. A Profa. Tsai elogiou a instalação do Jardim Vertical na Casa do 43 

Estudante Universitário, informando a repercussão positiva dessa iniciativa e o 44 

embelezamento proporcionado na entrada da cidade, principalmente, no período noturno. 45 

Cumprimentou o Prof Roberto pela iniciativa. O Prof. Franco Garcia informou morou na CEU e 46 
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comentou do entusiasmo dos ex-moradores com os investimentos aplicados naquela 47 

edificação. Prosseguindo, a Profa Tsai perguntou como seria a distribuição do álcool em gel 48 

doado pela reitoria, comentou sobre os testes de COVID 19 que estão sendo realizados pelo 49 

laboratório do Prof Coutinho e o resultado está saindo bem rápido. 4. A Profa Maria Victoria 50 

cumprimentou a PUSP-LQ pela iniciativa do Jardim Vertical. 5. O Sr Ewerton comentou que foi 51 

um prazer em voltar a participar dessa reunião. Informou que a partir de agora terá mais 52 

disponibilidade. Observou as intensas atividades do Campus, mesmo durante a pandemia. 6. O 53 

Prof Ribeiro Rodrigues usou a palavra para: a) cumprimentar pela execução do Jardim 54 

Vertical; b) informou que consultou à demanda da comunidade interna  e o Prof Roberto já  55 

respondeu. Os assuntos abordados foram: sobre os gatos abandonados no Campus,  56 

providências já estão sendo tomadas; permitir a entrada no Campus de prestadores de serviço 57 

para pequenas manutenções. Informou, também, sobre a retomada das atividades da empresa 58 

contratada para fazer a adequação do campus, uma vez que as atividades foram interrompidas 59 

em função da Pandemia. Neste momento, o Prof.  Durval agradeceu os esforços do Prof 60 

Ricardo e consultou que será possível cumprir o TAC até o início do próximo ano: os sete 61 

alqueires que faltam. O Prof Ricardo comentou que sim. Existem algumas providências por 62 

parte do Campus, como o alambrado do Monte Olimpo, o qual requer manutenção e inspeção 63 

no local. Além do controle de carrapatos. O Prof Durval consultou a possibilidade de antecipar 64 

o plantio para novembro, fato confirmado pelo Prof Ricardo. 7. O Prof Antonio Augusto 65 

comentou sobre a obra de TI – execução de rede interna em três prédios: Pavilhão de 66 

Engenharia, Química e Pavilhão de Horticultura está para começar, cuja obra será 67 

acompanhada pela equipe da CeTI-LQ e reforçou a importância dessa obra. Prosseguindo, 68 

informou que encaminhou ao Prof Durval sugestão para melhoria da rede interna nos prédios 69 

onde será realizada a intervenção e que a sua equipe está disposta em ajudar, caso seja 70 

necessário. Destacou sobre a importância da melhoria de infraestrutura de internet em nosso 71 

Campus, a qual encontra-se defasada e necessitam ser modernizadas. Existindo algumas 72 

dificuldades, como é o caso do Edifício central, o qual é tombado. O Prof Durval afirmou que a 73 

melhoria de rede lógica é uma das prioridades de  seu plano de governança, assim como a 74 

substituição das rede de água e de esgoto, cumprimento do TAC, regularização da 75 

documentação de toda área ocupada pela ESALQ. Concordou com a proposta do Prof Antonio 76 

e Augusto e gostaria de aproveitar esse momento de isolamento social para avançar nas obras 77 

além de evitar que verbas sejam contingenciadas.  Sobre as fibras óticas, a Sra Ana Claudia 78 

comentou que fez reunião com o Sr Prefeito do Campus, pois a STI doou fibras óticas, as quais 79 

necessitam ser transportadas do Campus de São Carlos para Piracicaba. O Prof Antonio 80 

Augusto reforçou que a economia é significativa com o uso dessas fibras. Informou também, 81 

que a sua equipe está levantando os materiais necessários para levar a infraestrutura de rede 82 

até a frente dos edifícios, uma vez que a rede interna já está sendo executada. Os materiais 83 

serão adquiridos pela STI. 8.  O Prof Durval comentou: a) que essa melhoria da rede lógica é 84 

imprescindível ao Campus, pois irá favorecer o monitoramento de câmeras, que serão 85 

importantes no controle de abandono de animais no campus. Pretende tornar o Campus 86 

inteligente. Inclusive, trazer a iniciativa da John Deer de fazenda digital, a qual será integrada a 87 

área ambiental; b) comunicou que convidou o Prof Alysson Paulinelli para ser o próximo 88 

catedrático da ESALQ, o qual está sendo cogitado para  receber Prêmio Nobel e pertence ao 89 

grupo de pesquisa no qual integram também o Dr Evaldo Ferreira Vilela, Presidente do CNPq, e 90 

Dr Silvio Crestana, Presidente da EMBRAPA; c) sobre a rede lógica, citou que o avanço da rede 91 

lógica irá beneficiar muito o Campus. Exemplificou  a Universidade de Wageningen, na 92 
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Holanda,  a qual possui uma estrutura predial antiga e com  deficiência estrutura de rede 93 

lógica. Em função dos inúmeros obstáculos de modernização e reforma para as adaptações 94 

necessárias, optou-se em construir um prédio novo; d) comentou que a  Ministra de 95 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina Correa da Costa Dias,  transferiu o Polo 96 

de Londrina para Piracicaba. Acredita que o desenvolvimento de um modelo de ensino em 97 

software e hardware será um diferencial. O Prof Antonio Augusto destacou a importância da 98 

modernização da infraestrutura de rede nas edificações em função da segurança. Alguns 99 

departamentos desejam instalar câmeras de monitoramento, mas o sistema de internet não 100 

comporta 9. O Prof Bendassolli informou: a) que o projeto do prédio da Seção Técnica de 101 

Resíduos do CENA já está pronto para receber instalações de células fotovoltaicas. Informou 102 

que o Campus gasta cerca de setecentos e cinquenta mil reais por mês em contas de energia 103 

elétrica. De acordo com reunião realizada com a CPFL Paulista, essa dará como contrapartida 104 

pelo uso da área da Universidade, a instalação de células fotovoltaicas na CEU, Central de 105 

Aulas da ESALQ/USP e Seção Técnica de Resíduos do CENA; b) comentou que os concursos 106 

realizados para cargos de Prof. Doutor, já homologados pelas Congregações ou Conselho 107 

Deliberativo no caso do CENA,  terão continuidade e os candidatos selecionados serão 108 

nomeados; c) em reunião realizada com a Reitoria e dirigentes foi apresentado e discutido o 109 

Plano USP de retorno gradual as atividades presenciais.  Em Piracicaba, no Campus Luiz de 110 

Queiroz, será necessário a cidade de Piracicaba permanecer quatro semanas na fase amarela 111 

do Plano São Paulo, para poder voltar, em atividades presenciais, trinta por cento dos 112 

funcionários. Destacou que o retorno deverá ser lento, com as atividades de pesquisa e de 113 

pós-graduação. O CENA, com a ajuda da Profa Tsai, adquiriu cerca de duzentos testes 114 

sorológicos. O CENA está acompanhando, com muita atenção, a saúde dos seus funcionários, e 115 

alguns testes do RT-PCR, em funcionários, realizados em passado recente tiveram os 116 

resultados negativos. No mês de outubro a diretoria deverá disponibilizar os testes (RT-PCR) 117 

tendo a saliva como amostras, em todos os funcionários com atividades presenciais; d) 118 

comunicou que no próximo dia dezenove está prevista a realização de licitação (concorrência 119 

pública) para contratação de empresa para executar o projeto de equipamentos de combate a 120 

incêndios e rede lógica orçado inicialmente em creca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 121 

quinhentos mil  reais); e) lamentou a ocorrência de furto em um dos prédios do CENA, único 122 

sem controle de acesso, e que o sistema de controle já foi contratado, bem como a conclusão 123 

das instalações de 25 câmeras de monitoramento beneficiando todos os prédios do CENA. 10. 124 

O Acadêmico Bruno parabenizou todos os envolvidos nessas obras que estão sendo realizadas 125 

no Campus, as quais irão beneficiar à comunidade. Destacou que no retorno dos estudantes, 126 

será positivo essa iniciativa. 11. O Prof Souza Lima informou: a) que a obra de substituição da 127 

rede de água e esgoto tem causado muitas preocupações, principalmente pela constatação de 128 

ligações que não estavam cadastradas e que, durante a obra, as máquinas destroem essas 129 

tubulações que causam a interrupção de fornecimento de água, provocando transtornos aos 130 

usuários. A obra está prevista para ser concluída no próximo ano; b) sobre a reforma do 131 

telhado da CeTI-LQ, todas as plantas foram revistas e o projeto está caminhando bem; c) nesta 132 

semana o Museu de Logística está recebendo uma locomotiva. Destacou que foi providenciado 133 

a retirada dos logotipos das empresas que são proprietárias dos bens expostos; d) comentou 134 

que a PUSP-LQ tem investido em ações que deem visibilidade nas atividades que estão sendo 135 

executadas pela Prefeitura, como é o caso do informativo Fique Ligado e publicações em redes 136 

sociais. Citou a repercussão da reforma das estradas vicinais que resultou em participação de  137 

“live” promovida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos, para falar sobre o assunto; e) 138 
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relatou sobre a preocupação em melhorar a mobilidade no Campus e atendendo pedido da 139 

Comissão de Mobilidade Sustentável do Campus, sob a presidência do Prof Dr Ciro Abbud 140 

Righi, a Prefeitura irá contratar estudo de uma arquiteta especialista no assunto; f) comunicou 141 

que durante esse período de isolamento social, a Prefeitura do Campus, por intermédio da 142 

servidora Paula Cristina Pinto Sebastião, edita, semanalmente, o Momento Motivacional. 143 

Trata-se de pequenos textos que são encaminhados aos servidores que estimulam a sua 144 

reflexão sobre assuntos motivacionais, de liderança e de filosofia de vida. A iniciativa tem 145 

repercutido muito bem entre os servidores; g) com referência às iniciativas de preparação dos 146 

ambientes da Prefeitura para o retorno dos funcionários, foram compradas proteções de 147 

acrílicos para os locais que possuem contato direto com o público externo.  Posteriormente, 148 

será realizado processo licitatório para aquisição da referida proteção para os demais locais 149 

em que haja necessidade. Está providenciado, também, a aquisição de totens para álcool em 150 

gel, tapetes sanitizantes e foram adquiridos testes rápidos do COVID 19, para efetuar teste nos 151 

alunos ocupantes das moradias estudantis e servidores das empresas prestadoras de serviço 152 

que atuam no Campus. Não havendo mais nenhuma comunicação, passou-se à Parte III – 153 

ORDEM DO DIA. Nesta parte foram analisados os seguintes assuntos: 3.1 -Centro 154 

Compartilhado em Compras no Campus "Luiz de Queiroz" – O Prof Souza Lima comentou que 155 

o assunto ainda não estaria para deliberação, mas relatou que a Seção de Compras da PUSP-156 

LQ teve um servidor que se aposentou, diminuindo o seu quadro. Por esse motivo, cogitou a 157 

ideia de o Campus se organizar para ter uma equipe de compras centralizadas, a exemplo da 158 

iniciativa do Departamento de Recursos Humanos que foi positiva. O Prof Bendassolli 159 

comentou que possui uma equipe diferenciada e funcionários engajados, os quais foram 160 

elogiados em uma reunião dos Dirigentes pela celeridade com que conduzem as suas 161 

atividades e entende que o ideal seria realizarem (três unidades: CENA; ESALQ E PUSQ-LQ) 162 

compras compartilhadas e não equipe compartilhada. O Prof Antonio Augusto comentou que 163 

não possui Seção de Compras e depende das Unidades do Campus. O Prof Bendassolli 164 

comentou que está aberto para colaborar a exemplo de outras oportunidades. Ficou decidido 165 

que Prof Roberto deverá elaborar uma proposta para discutir o assunto entre as Unidades e 166 

quando estiver amadurecida, a discussão volta para esse Colegiado. O Prof Bendassolli 167 

reforçou a proposta de realizarmos compras compartilhadas entre as Unidades. 3.2 -Projeto 168 

de plantio de coleção de  palmeiras nativas do Brasil, coordenado pela Profa Dra. Claudia F. 169 

M. Mattiuz, em área localizada nas imediações da Biblioteca Central – O Prof Roberto 170 

comentou que recebeu uma consulta da Profa Claudia Fabrino Machado Mattiuz, do 171 

Departamento de Produção Vegetal, quanto à possibilidade de o Campus receber como 172 

doação de um ex-aluno, Engo. Agro. Ricardo Pimenta, uma coleção de palmeiras, aas quais 173 

poderiam ser plantadas em área próxima à Biblioteca Central.  Sendo que o único ônus do 174 

Campus seria o transporte de São José do Rio Preto e o plantio já tem a sua atividade normal. 175 

O Prof Ribeiro Rodrigues comentou que, apesar de desconhecer o projeto da Profa Claudia, ele 176 

conhece o Engo Pimenta, o qual é destaque nacional no plantio de palmeiras. Só fez a 177 

recomendação de que os corpos arbóreos sejam plantadas no período de chuvas.  Colocado 178 

em votação, a doação foi aprovada por unanimidade, com recomendação que plantio no 179 

período das águas. O professor Bendassolli também solicitou a possibilidade de plantio de 180 

algumas plantas da coleção de palmeiras no CENA/USP. 3.3 -Comissões: Indicação do 181 

coordenador para a Comissão Técnica  Permanente de Controle e  Prevenção  da Febre 182 

Maculosa no Campus "Luiz de Queiroz", em função da Sra Aurea Maria  Oliveira Canavessi, 183 

ter solicitado o seu desligamento da coordenação da referida Comissão, continuando como 184 
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membro. O Sr Presidente informou que em função do pedido da Sra Aurea, consultou o Prof 185 

Flavio Augusto Portela dos Santos, docente do Departamento de Zootecnia, o qual informou 186 

que aceita esse desafio. Não havendo outros nomes para a serem indicados, foi colocada em 187 

votação a proposta de indicar o citado docente, o qual foi aprovado por unanimidade. A Sra 188 

Aurea Maria Oliveira Canavessi permanece na comissão, na qualidade de membro.  3.4 –189 

Deliberar sobre pedidos de espaços no Campus:  Associação dos ex-alunos da ESALQ - 190 

ADEALQ solicita expansão da área ocupada no Campus em comum acordo com a ADAE – 191 

Associação dos Docentes Aposentados da ESALQ e com a Diretoria do CENA (Processo 192 

79.1.469.11.4) – Foram destacados o empenho da ADEALQ em colaborar com o Campus em 193 

diversas iniciativas, como a atribuição de bolsas de estudos para alunos carentes e a 194 

participação no projeto de resgate dos símbolos da ESALQ a ser desenvolvido com o apoio dos 195 

membros da ADAE. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o estabelecimento 196 

de novo Termo de Autorização de Uso de Espaço, a título precário. 3.5 - Superintendência de 197 

Controle de Endemias - SUCEN solicita ocupar espaço no Campus, composto de: uma sala 198 

que possa acomodar  sete funcionários com duas mesas, dois armários e espaço para 199 

estacionar duas viaturas  (Processo: 2020.1.121.66.7).  Foi apreciado  o parecer da Comissão 200 

de Ocupação Territorial do Campus a qual não recomenda a cessão de espaço, devido à 201 

ausência de locais para o próprio Campus desenvolver a sua expansão. O Prof Souza Lima 202 

reforçou que não há espaços disponíveis e que o Campus não consegue atender as demandas. 203 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade negar a cessão de espaço à SUCEN. 3.6 –204 

Proposta de resgate do projeto original da entrada principal do Campus – O  Prof Durval 205 

informou que a Diretoria da ESALQ solicitou à Prefeitura do Campus o desenvolvimento de um 206 

projeto para resgatar a entrada principal do Campus, o qual propiciará o controle de cem por 207 

cento dos visitantes. Quanto aos docentes e servidores terão o acesso automatizados em 208 

sistema similar ao sem parar, cujo projeto de implantação já se encontra em andamento.   O 209 

Prof Bendasoli comentou que também tem intenção em alterar a entrada do CENA, para ser 210 

implementado em 2021. Colocado em votação, o assunto foi aprovado por unanimidade. 3.7 -211 

Uso do espaço do campus: Análise do pedido do SINTUSP para instalar a sua sub sede no 212 

Campus. Foi feito um histórico dos pedidos formulados pelo Sindicato, porém, em nenhum 213 

deles há um fato novo que justifique o uso do espaço e nem há menção dos benefícios que 214 

serão oferecidos aos seus associados. A Comissão de ocupação Territorial manifestou-se 215 

contrária a cessão de uso de espaço, pela ausência de um local disponível por tal ocupação. 216 

Após ampla discussão, foi recomendado que o SINTUSP apresente esses esclarecimentos e que 217 

o assunto volte a ser analisado pelo Comissão de Ocupação Territorial, assim como, que essa 218 

avalie todos os espaços no Campus por terceiros e que defina normas claras sobre o assunto.  219 

Pelo exposto, a fim de se evitar uma decisão precipitada, o assunto foi retirado de pauta. Não 220 

havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto agradeceu a presença de todos, e, às 221 

dezoito horas, encerrou-se a reunião, do que para constar, eu ________________________ 222 

Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a 223 

presente ATA, que será assinada pelo Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em 224 

que a mesma for discutida e aprovada.  225 

 226 

Presidente do Conselho Gestor  227 

 228 
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Diretor da ESALQ                                                                                                        Diretor do  CENA                                                                       230 

 231 

 232 

Prefeito do Campus                                                                                             Diretor do CeTI-LQ 233 

 234 

 235 

Representante dos Docentes da ESALQ                             Representante dos Docentes do CENA                                 236 

 237 

 238 

Representante dos Servidores Não-Docentes         Representante Discente                        239 

 240 

 241 

Representante de Expressão da Região 242 


