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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP “LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e hum, às 2 
quatorze horas, pelo sistema remoto de comunicação, Plataforma GoogleMeet, realizou-se a 3 
septuagésima quinta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, 4 
sob a presidência do Prof. José Albertino Bendassolli, Diretor do CENA e presidente do 5 
Conselho Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria da ESALQ: Prof. Durval 6 
Dourado Neto;  Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro 7 
de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos 8 
Docentes do CENA: Prof. Hudson Wallace Pereira de Carvalho;  Representante dos Docentes 9 
da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores não Docentes: 10 
João Carlos Teixeira Mendes; Representantes Discentes: Carolina Ferraz dos Santos; 11 
Representante de Expressão da Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participaram como 12 
convidados: Profa. Tsai Siu Mui, Vice-prefeita e vice-Diretora do CENA; Suplentes: Profa. 13 
Adriana Pinheiro Martinelli, Prof Jarbas Honorio de Miranda, Acad. Henrique Mazzini Afonso e 14 
Sra Ana Claudia Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção do CeTILQ.  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 septuagésima quarta reunião ordinária do 17 
Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, 18 
passou à Parte II – Expediente: Nesta parte, usou a palavra para: a) dar boas-vindas aos 19 
representantes dos docentes do CENA, da ESALQ e dos Servidores Técnico e Administrativos, 20 
recém-eleitos desejando-lhes profícua gestão Em seguida, registrou a presença da Dra Aurea 21 
Maria Oliveira Canavessi, médica veterinária, e agradeceu. A Dra Aurea recebeu Moção de 22 
Congratulação proposta pela Profa Tsai Siu Mui, Vice-prefeita e Vice-Diretora do CENA, pela 23 
sua inestimável contribuição nas atividades de pesquisa no Programa USP Vida. A Profa Tsai 24 
ressaltou a importância da participação da Dra Aurea, a qual agradeceu o reconhecimento do 25 
seu esforço e de toda equipe envolvida. Prosseguindo, relatou as dificuldades enfrentadas pelo 26 
laboratório para atender todos os protocolos estabelecidos até obter as licenças necessárias 27 
para a realização dos testes de COVID 19. O Prof Souza Lima a parabenizou pelo trabalho 28 
incansável e dedicação plena, inclusive trabalhando em finais de semana e feriados. A Dra 29 
Aurea agradeceu a todos e, sob aplausos, deixou a reunião. O Prof Bendassolli retomou a 30 
palavra para: c) cumprimentar o Prof Souza Lima, a Prof Tsai e a Divisão de Espaço Físico da 31 
PUSP-LQ pela dedicação e empenho na condução de obras no campus, em especial, a 32 
substituição das redes de água e esgoto, em conjunto a passagem de fibra ótica; d) informou 33 
sobre as principais realizações do CENA no que se refere a obras: aquisição de equipamentos 34 
de combate a incêndio, melhoria da rede lógica, realização do processo licitatório de combate 35 
a incêndio com o objetivo de obter o AVCB – Alvará do Corpo de Bombeiros, bem como 36 
destacou o excelente desempenho de docentes e servidores em termos de publicações. Cerca 37 
de 600 publicações em um período de cinco anos, em periódicos de renome internacional.  2.  38 
O Prof Franco Garcia informou: a) que na última reunião do Conselho Técnico Administrativo – 39 
CTA da ESALQ apresentou os projetos de TI em desenvolvimento no Campus; b) que a Seção 40 
de Compras da ESALQ está adquirindo equipamentos e materiais necessários para realizar a 41 
conexão de anel óptico, serviço que ficará a posteriori, pois imagina-se que serão necessárias 42 
pequenas adequações de infraestrutura. Observou que esses benefícios irão contemplar o 43 
Campus todo, igualando-o aos demais campi da USP em infraestrutura e velocidade de 44 
internet. Concluindo, manifestou satisfação em ter o Prof Jarbas neste Colegiado. 3. O Prof.   45 
Ribeiro Rodrigues. Comunicou: a) que consultou os docentes da ESALQ sobre possíveis 46 
assuntos a serem incluídos na pauta desta reunião. Recebeu pedido do Prof Paulo Roberto de 47 
Camargo e Castro, o qual solicitou a reforma de uma estufa, assunto que será tratado com a 48 
Diretoria da ESALQ; b) comentou sobre a necessidade de se desenvolver um projeto de 49 
manutenção dos alambrados do Campus, os quais, em alguns lugares foram invadidos por 50 
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leucenas, espécie invasora, ocasionando sombreamento em culturas. Disse que ele e o Prof 51 
Jarbas estabeleceram uma parceria para que o Prof Jarbas possa se engajar neste Colegiado, 52 
participando efetivamente das reuniões. 4. O Prof. Hudson comunicou que consultou seus 53 
pares sobre possíveis assuntos a serem discutidos neste Colegiado, mas não houve retorno. 54 
Solicitou para que a Profa Adriana, sua suplente neste Colegiado, possa participar das reuniões 55 
como convidada. Não houve nenhuma objeção. 5. O Sr João Carlos comentou que não tinha 56 
nenhum comunicado e se sentia honrado de continuar participando deste colegiado, agora, 57 
como membro titular. 6. O Prof. Jarbas manifestou, com alegria, a oportunidade de 58 
compartilhar desta experiência com o Prof Ricardo, integrando a esse colegiado. Observou que 59 
a sua motivação é contribuir com o Campus e se colocou à disposição. 7. A Profa Adriana disse 60 
que se sente feliz em retornar a este Colegiado, agora, colaborando com o Prof Hudson. 8. A 61 
Acadêmica Carolina não teve nenhuma manifestação. 9. O Sr Ewerton não teve nenhuma 62 
manifestação. 10. O Prof Souza Lima usou a palavra para informar: a) que a maioria das 63 
professoras do Centro de Convivência Infantil da PUSP-LQ foram enquadradas no Programa 64 
PROFEI USP, passando do nível técnico para o nível superior. Cumprimentou a todas as 65 
servidoras, pois o esforço foi muito grande;  b) manifestou sua preocupação com o atraso na 66 
conclusão de alguns contratos estabelecidos, pelo motivo da falta de matéria prima, no caso, 67 
aço; c) apresentou o projeto de ciclovia no Campus e solicitou ajuda ao Prof  Ribeiro Rodrigues 68 
quanto à passagem da ciclovia em uma área de vegetação, na entrada do Campus, a qual 69 
requer avaliação. O Prof Ribeiro Rodrigues se dispôs a analisar o caso; d)  que a Prefeitura 70 
Municipal de Piracicaba, por meio da Semuttran, constituiu um  grupo, constituído por 71 
pessoas de diversos segmentos , para estudar a implantação do Projeto Ciclo VIDAS na cidade. 72 
Existe um planejamento para se implantar 323 km de ciclovia na cidade. No próximo dia 73 
primeiro de maio, iniciará a circulação de uma pesquisa com os piracicabanos, sobre 74 
mobilidade urbana. O Sr João Carlos comentou que é ciclista e em algumas vias da cidade as 75 
árvores prejudicam o trânsito de ciclistas, por este motivo, pediu para avaliar o avanço da 76 
ciclovia na árvore arborizada da Alameda Principal. Sugeriu, naquele trecho, de suprimir 77 
algumas vagas de estacionamento de veículos. O Prof Bendassolli elogiou as iniciativas de 78 
melhoria da mobilidade urbana e destacou que será um diferencial da cidade de Piracicaba. 79 
Não havendo mais nenhuma comunicação, passou-se à Parte III – ORDEM DO DIA. Nesta parte 80 
foram analisados os seguintes assuntos: 3.1. Deliberar sobre o Relatório de Atividades da 81 
Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” – ano base 2020. 3.2. Deliberar sobre pedido do 82 
Prof. Dr. Flavio Augusto Portela Santos, Chefe do Departamento de Zootecnia, para 83 
estabelecer Termo de Permissão de Uso para que um funcionário ocupe o imóvel 84 
anteriormente utilizado pelo Sr Lauriano Alves da Silva, falecido.  Deliberou-se que o 85 
Departamento formule o pedido por meio de ofício detalhado e com a abertura de processo, 86 
pois o assunto deverá tramitar pela Procuradoria Geral da USP. Esgotada a Ordem do dia e não 87 
havendo nada mais a tratar, às quinze horas e cinquenta e quatro minutos deu-se por 88 
encerrada a reunião e eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 89 
Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 90 
Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  91 
 92 

 93 

Presidente do Conselho Gestor  94 

 95 
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Representante dos Servidores Não-Docentes         Representante Discente                        106 
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Representante de Expressão da Região 109 


