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03-04-2019 – Em Brasília, Reitora participa de diversas reuniões
Na última semana, entre os dias 26 e 27 de março, a Reitora da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), Profa. Dra. Wanda Hoffmann, esteve em Brasília para representar a
Universidade em diversas reuniões agendadas. Dentre as diversas atividades, a Reitora
participou do Seminário de Comunicação da Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), destinado a debater, aprimorar e integrar
os entes responsáveis pela comunicação e direção das Instituições Federais de Ensino
Superior.

Seminário sobre Comunicação promovido pela ANDIFES
A Reitora também participou da Reunião do
Conselho Pleno de Reitores da ANDIFES, a qual
integra todos os Reitores de Instituições Federais de
Ensino Superior do país. Houve, ainda, reuniões no
Ministério da Educação (MEC) e, a seguir, uma
reunião no Ministério da Agricultura com a Rede
Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor
Sucroenergético (RIDESA) que contou com a
participação da Reitora Wanda Hoffmann, a qual é
Vice-Presidente da Rede.

Reunião da Rede RIDESA no
Ministério da Agricultura

Já na Câmara dos Deputados, no Congresso
Nacional, a Reitora Wanda Hoffmann, em reunião
dos Reitores das Universidades Federais e do
Instituto Federal do Estado de São Paulo, esteve
com o coordenador da bancada Paulista, o
Deputado Federal Herculano Passos.

Reunião junto ao Deputado Federal Herculano Passos

08-04-2019 - Em visita à UFSCar, Professor da Universidade do Porto
participa de reunião com a Reitora Wanda Hoffmann
No início da tarde desta segunda-feira, 8 de abril, o Prof. Dr. João José Pinto Ferreira, docente
da Universidade do Porto (Portugal) chegou à Universidade Federal de São Carlos e iniciou suas
atividades encontrando-se com a Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann.

Esquerda – Cleiton Augusto Libardi, Roniberto Morato do Amaral, José Marques
Novo Jr., Wanda Hoffmann, João José Pinto Ferreira e Marcelo Fina Pecenin –
Direita
O professor português passará esta semana na cidade de São Carlos objetivando estreitar laços
com as instituições de ensino, pesquisa e extensão instaladas no município. Com foco
principalmente voltado à área de empreendedorismo e inovação, o Professor visitará, durante a
semana que se inicia, a Agência de Inovação da UFSC ar, a Secretaria Geral de Educação à
Distância da UFSCar, entre outros locais.

José Marques Novo Jr. e Wanda Hoffmann
A vinda do Prof. Dr. João José Pinto Ferreira foi organizada pelo LIETEC – Laboratório de
Inovação e Empreendedorismo em Tecnologia Assistiva, Esporte e Saúde. O Prof. Dr. José
Marques Novo, que é Pró-Reitor Adjunto de Extensão e membro deste Laboratório, discute com
o Professor português possibilidades de parceria luso-brasileiras para ensino, pesquisa,
extensão e inovação.
Na ocasião estiveram presentes a Reitora da Universidade Federal de São Carlos, Profa. Dra.
Wanda Hoffmann, o Pró-Reitor Adjunto de Extensão, Prof. Dr. José Marques Novo
Jr, o Diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, Prof. Dr. Roniberto Morato do
Amaral, o Chefe da Divisão de Convênios para Relações Internacionais da UFSCar,
MSc. Marcelo Fina Pecenin e o Chefe do Departamento de Educação Física e Motricidade
Humana, Prof. Dr. Cleiton Augusto Libardi.

Em visita à UFSCar, Professor da Universidade do
Porto encontra-se com a Reitora Wanda Hoffmann

09-04-2019 - Reitora reúne-se com estudantes indígenas da Universidade
Na tarde de segunda-feira, 8 de abril, a Reitora Wanda Hoffmann reuniu-se com estudantes
indígenas da Universidade no Auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH),
na área sul do campus de São Carlos. O tema da reunião foi a regulamentação da Bolsa
Permanência, seus critérios e adequação às especificidades dos indígenas.

Estudantes indígenas reúnem-se com a Reitora Wanda Hoffmann e com o
Pró-Reitor Leonardo de Andrade
Anualmente há de 1 a 2 vagas por curso reservadas a indígenas na UFSCar, o que totaliza um
ingresso de cerca de 80 indígenas. Em abril de 2019 há 256 indígenas em cursos de graduação
da Universidade. A Bolsa Permanência, tema da reunião com a Reitora, é paga aos estudantes
indígenas diretamente pelo Ministério da Educação e regulamentada pela PORTARIA N° 389,
DE MAIO DE 2013 deste Ministério.
Também estiveram presentes na reunião o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e
Estudantis, Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade e a Pró-Reitora Adjunta, Mª. Francy Mary
Alves Back, a Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Profa. Dra. Cláudia Buttarelo Gentile
Moussa, a Secretária Geral da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade, Keila Maria Cândido, e o Chefe do Departamento de Assistência ao Estudante
(DeAE), Thomás Silva Oliveira.
Para saber mais sobre o ingresso de indígenas na UFSCar acesse a Pró-Reitoria de Graduação.

09-04-2019 - Reitoria em busca de maior segurança nas edificações da
UFSCar
A Reitora Wanda Hoffmann nomeou um Grupo de Trabalho que, desde 2016, vem atuando junto
às prefeituras onde há campus da UFSCar para obtenção do “habite-se”. Este documento atesta
a conformidade técnica e legal de edifícios e é expedido pela Prefeitura Municipal.
Dos quatro campi da UFSCar, três
deles (São Carlos, Araras e Lagoa
do Sino) são considerados áreas
rurais, fato que os exime da
obtenção do documento técnico.
Somente o campus de Sorocaba
encontra-se em área urbana, o que
diferencia seu processo para
regularização dos demais.
Nos casos de São Carlos e Lagoa
do Sino, o Grupo de Trabalho da
UFSCar já obteve oficialmente, junto
às
Prefeituras
Municipais,
a
declaração de isenção do “habitese”. Em Araras, a regularização está
Pórtico de entrada da UFSCar – campus de São
em trâmite. No caso de Sorocaba, os
Carlos (Foto: FAI/ UFSCar)
projetos encontram-se aprovados pelo
Corpo de Bombeiros, mas a execução
da obra está ocorrendo em etapas tendo em vista seu alto custo (mais de dois milhões de reais).
Apesar do empenho da Reitoria por mais
segurança
na
Universidade,
a
insuficiência de receitas do Governo
Federal embaraça a realização de ações
e obras que demandam elevada verba
orçamentária a curto prazo.
Assim, um longo caminho já foi percorrido
rumo à segurança técnica, legal e fiscal
dos edifícios. Apesar de o Escritório de
Desenvolvimento Físico da UFSCar ter
autonomia para emitir uma certificação
intitulada “termo de finalização”, a qual
libera o edifício para ser utilizado, o
Edifício de Gestão Administrativa – campus
respaldo externo, em busca de uma
Sorocaba da UFSCar (Foto: CCS/ UFSCar)
Universidade mais segura, é um anseio
da comunidade UFSCar e dos órgãos de
controle.

10-04-2019 - Projeto de Eficiência Energética da UFSCar mostra resultados
e Vice-Reitor planeja expandi-lo
Na manhã desta quarta-feira, 10 de abril, o Reitor em Exercício, Prof. Dr. Walter Libardi,
realizou uma reunião, em seu Gabinete, para discutir a expansão das ações do Programa de
Eficiência Energética. As ações de Eficiência Energética na UFSCar vêm sendo aportadas pela

CPFL Paulista, CPFL Piratininga e pela distribuidora Elektro após participação da Universidade
em Chamadas Públicas para este fim.
Sob coordenação do Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), o Programa de Eficiência Energética já contemplou a troca de 2.454
lâmpadas comuns por sistemas a led no campus de São Carlos e a troca de 7.433
lâmpadas comuns, no campus de Sorocaba, também por sistemas a led. Além disso, foram
instaladas e entregues Usinas Solares Fotovoltaicas nos campi de São Carlos e Sorocaba.
A economia resultante destas ações, no campus de Sorocaba, será o equivalente ao consumo
médio anual de 130 famílias. No campus de São Carlos, somente a troca de lâmpadas já
resultará em uma grande economia nos gastos com energia elétrica.
Conheça alguns dos resultados do projeto de Eficiência Energética no campus de São
Carlos neste vídeo!

15-04-2019 - Reitoras da UFTM e UFSCar encontram-se no Departamento
de Enfermagem

Na manhã de sexta-feira, 12 de abril, o Departamento de Enfermagem da UFSCar recebeu a
Reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), a Profa. Dra. Ana Lúcia de Assis
Simões. A convite, a Reitora da UFTM veio até a UFSCar para participação em banca.

A Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, compareceu ao Departamento de
Enfermagem para cumprimentar a Reitora da UFTM e conversar com algumas professoras
do Departamento antes do início da banca.

O Pró-Reitor de Administração da UFSCar, Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes, também esteve
presente no Departamento de Enfermagem junto à Reitora Wanda Hoffmann.

16-04-2019 - Homenagem da USP a Professor da Universidade Rice (EUA)
conta com a presença de Reitora e Vice-Reitor da UFSCar
A Reitora e o Vice-Reitor da UFSCar, Wanda Hoffmann e Walter Libardi, participaram, no dia
12 de abril, da cerimônia de outorga do título de professor honorário concedido pelo Instituto de
Física de São Carlos (IFSC) a José Nelson Onuchic. Na sessão solene da Congregação do
IFSC, promovida no Auditório Prof. Sérgio Mascarenhas, no campus de São Carlos, também foi
outorgada a medalha de honra do Instituto ao docente.

Dentre as autoridades compondo a mesa estão o Reitor da USP, Vahan Agopyan
(ao centro), o Diretor do IFSC, Vanderlei Salvador Bagnato (à direita do Reitor
Vahan) e a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann (à direita do Prof. Bagnato)

O homenageado, Prof. Dr. José Nelson
Onuchic, é professor de Física e Astronomia,
Química e Biociências na Universidade Rice,
nos Estados Unidos, e codiretor do Centro para
Física Biológica Teórica, um dos dez centros de
excelência em física criados pela Fundação
Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Exaluno do IFSC, Onuchic é referência na área
de física biológica, um campo que desenvolve e
utiliza métodos modernos de física teórica para
tentar
solucionar
fenômenos
biológicos
complexos tais como o dobramento de
proteínas.
Homenagem inesperada
Na ocasião, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador
Bagnato, atual Diretor do Instituto de Física
(IFSC/ USP), expressou seu carinho e
admiração pelo Prof. José Nelson Onuchi
relembrando que ambos trilharam carreiras
acadêmicas
e
pessoais
quase
Prof. José Nelson Onuchic (à
simultaneamente. Amigos de graduação,
esquerda) recebe medalha
casaram-se com pouco tempo de diferença, foram
padrinhos de casamento um do outro, estudaram juntos e contaram com apoio e parceria mútua
em diversos momentos.
Filho de Nelson Onuchic e Lourdes de la Rosa
Onuchic, ambos professores e pesquisadores
de destaque no ICMC, há mais de uma
geração a família Onuchic vêm contribuindo
significativamente para o desenvolvimento da
ciência no Brasil. Neste sentido, a cerimônia
contou, ainda, com uma homenagem
promovida pela Câmara Municipal de São
Carlos que, por meio de um Projeto de Lei,
propôs a nomeação de uma praça da cidade
como “Professor Doutor Nelson Onuchic”, pai
do homenageado. A homenagem foi entregue
à esposa de Nelson Onuchic pela Vereadora
Cidinha do Oncológico, proponente do PL.
Profa. Dra. Lourdes de la Rosa
Onuchic (ao centro) recebe
homenagem a seu marido

Gestão IFSC 2014-2018

Ao final, o Prof. Dr. Tiro José Bonagamba, Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/
USP) de 2014 a 2018, apresentou os resultados de sua gestão e prestimou agradecimentos a
todos que trabalharam pelo IFSC neste período.
Além da Reitora e do Vice-Reitor
da UFSCar, Wanda Hoffmann
e Walter
Libardi,
também
participaram do evento o Reitor da
USP, Vahan Agopyan; o Diretor do
IFSC, Vanderlei Salvador Bagnato;
o Pró-Reitor de Pós-Graduação
da USP, Carlos Gilberto Carlotti
Júnior; os docentes
do
IFSC,
Richard Charles Garratt e Ana
Paula Ulian de Araújo, ambos
proponentes da homenagem; e
o Presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo e Ex-Reitor da USP,
Marco Antônio Zago.

Ex-diretor do IFSC, Prof. Dr. Tito José Bonagamba

16-04-2019 - Reitora da UFSCar, Pró-Reitora e Secretária de Relações
Internacionais representam a Universidade em evento internacional
Nesta semana ocorre a Conferência FAUBAI 2019 na cidade de Belém, no Pará. Entre os dias
13 e 17 de abril a Associação Internacional de Educação Internacional (FAUBAI) reúne gestores
e responsáveis por assuntos internacionais, promovendo sua interação e capacitação por meio
de seminários, workshops e reuniões.

(Esquerda) Audrey Borghi Silva, Wanda Hoffmann e Maria Estela Antonioli
Pisani Canevarolo (Direita)
Vêm sendo discutidos no evento assuntos como aprendizado intercultural, educação global,
compromisso social, engajamento com a sociedade, desenvolvimento sustentável, educação
superior
no espaço
latino-americano, cooperação
solidária
entre instituições,
internacionalização: processos, oportunidades, diversidade e interconecção e o futuro global do
ensino superior e seus desafios.

(Direita) Reitor da UFPI, José Arimatéia Dantas Lopes; Reitor da Unipampa,
Marco Antonio Fontoura Hansen, Reitor da UNIR, Ari Miguel Teixeira
Ott, Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann; Vice-Reitor da UFRN, Henio
Ferreira de Miranda (Esquerda)

A Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, a Pró-Reitora
de Pós-Graduação da UFSCar, Audrey Borghi Silva e
a Secretária Geral de Relações Internacionais da
UFSCar,
Maria
Estela
Antonioli
Pisani
Canevarolo estão presentes e representam a
Universidade Federal de São Carlos a frente de
institutos de pesquisas, agências de fomento e
entidades do exterior.
Também foram discutidos temas relativos à mobilidade
internacional, projetos de duplo diploma, interação de
grupos de pesquisa, trocas entre universidades de
suas melhores práticas, planos e estratégias para
seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável e a
Agenda 2030.

Esquerda – Álvaro Maglia
(Secretário Executivo da AUGM),
Wanda Hoffmann (Reitora da
UFSCar) e Targino de Araújo Filho
(professor do Departamento de
Engenharia de Produção/ UFSCar)

(Esquerda) Wanda Hoffmann,
Maria Leonor Alves Maia (Diretora
da FAUBAI) e Audrey Borghi Silva
(Direita)

