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Vizinha da UFSCar envia carta de agradecimento à Universidade
Em Brasília, Reitora da UFSCar participa de reunião na sede da EBSERH
Recital de violoncelo ocorre no Teatro Florestan Fernandes, na UFSCar
Embrapa comemora 46 anos e Reitora da UFSCar prestigia eventos
Reitora discute encaminhamentos relativos à Universidade em Ministérios e junto a
Deputados e Senadores
Antônio Bissau, servidor da Universidade há 41 anos, agradece à Reitora e à
comunidade por todos estes anos juntos
[Nota da Reitoria] Agradecimento e congratulações aos servidores docentes e técnicoadministrativos da UFSCar pelo Dia do Trabalho
Vice-Reitor da UFSCar participa de reunião com as IFES da região Sudeste
Vacinação 2019 contra a gripe já começou

22-04-2019 – Vizinha da UFSCar envia carta de agradecimento à
Universidade
A Reitoria prima pela preservação das relações de parceria e amizade com vizinhos da
Universidade. Em virtude disso, recentemente foi realizado o dimensionamento territorial
do campus de Araras a pedido da Usina Santa Lúcia, sua vizinha confrontante.
A fim de alinhar-se às diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
a Usina Santa Lúcia realizou o georreferenciamento de sua propriedade, a qual faz divisa com
o imóvel da Universidade Federal de São Carlos (o campus de Araras). Em seguida, necessitava
da anuência da UFSCar em relação às confrontações geográficas.
A anuência foi concedida prontamente, fato que gerou uma carta de agradecimento por parte
da Usina em referência “à toda atenção prestada no percorrer do processo”.

24-04-2019 – Em Brasília, Reitora da UFSCar participa de reunião na sede
da EBSERH
Nesta quarta-feira (24 de abril) a Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, em
Brasília (DF), participou de uma reunião na sede da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH). Além da Reitora, participaram o Presidente da Rede Ebserh,
Oswaldo de Jesus Ferreira; o Diretor de Administração e Infraestrutura, Erlon César Dengo;
o Vice-Presidente da Rede Ebserh, Eduardo Chaves Vieira e a Chefe de Gabinete, Iára César
Pereira Guerra.

(Esquerda) Chefe de Gabinete, Iára César Pereira Guerra; Vice-Presidente
da Rede Ebserh, Eduardo Chaves Vieira; Presidente da Rede Ebserh,
Oswaldo de Jesus Ferreira; Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann; Diretor
de Administração e Infraestrutura, Erlon César Dengo (Direita)

▪ EBSERH
Criada pela Lei n° 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a EBSERH é uma empresa pública
vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Atualmente a estatal conta com mais de 51 mil
colaboradores distribuídos em 40 Hospitais Universitários Federais e atuando na sede do órgão.
Trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil.
Atualmente a EBSERH oferece mais de 7.5 mil vagas de residências médica e
multiprofissional em 959 programas, além de ser campo de prática para mais de 60 mil
graduandos na área de saúde em 32 Universidades Federais. A EBSERH une educação e
saúde de modo a proporcionar melhorias inequívocas ao avanço do conhecimento nesta área.
▪ Hospital Universitário da UFSCar
O Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci da Universidade Federal de São
Carlos (HU-UFSCar) é um dos mais jovens componentes da rede de Hospitais Universitários
Federais – HUFs e está localizado na cidade de São Carlos-SP. Presta serviços assistenciais
em regime público, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Com os recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (cerca de R$ 40 milhões), a
idealização de um hospital de ensino na cidade de São Carlos começou a se concretizar em
2004 com a doação do projeto arquitetônico pelo arquiteto João da Gama Filgueira (Lelé), sendo
no mesmo ano lançada a pedra fundamental do Hospital Escola Municipal “Prof. Dr. Horácio
Carlos Panepucci”, como foi denominado inicialmente. O projeto previa um hospital de 250 leitos
de média e alta complexidade com 22 mil metros quadrados de área construída, dividida em
quatro blocos.

O Hospital Escola iniciou suas atividades no dia 03 de novembro de 2007 com a
inauguração de parte de um dos blocos, passando a integrar a recém-criada Rede Escola de
Cuidado à Saúde do Município de São Carlos. Ofertava um serviço de emergência com a porta
regulada e 21 leitos de observação, além de uma pequena estrutura de exames de imagem.
Em 08 de abril de 2014 foi publicada a Lei Municipal nº 17.085, que “autoriza o poder
executivo a transferir à Universidade Federal de São Carlos o Hospital Escola Municipal ‘Prof.
Dr. Horácio Carlos Panepucci’ compreendendo obras, instalações, equipamentos e mobiliário,
que dar-se-á no prazo de até 12 meses” da publicação da Lei. Em junho do mesmo ano essa
transferência foi ratificada pelo Conselho Municipal de Saúde do Município, e no mês seguinte
foi publicada a Lei Municipal nº 17.193, que autorizou a gestão administrativa do Hospital
Escola compartilhada pela Universidade Federal de São Carlos e pelo Município,
objetivando a transição progressiva e harmônica de titularidade do Hospital para a UFSCar.
Com a transferência, o hospital passou a integrar o patrimônio da UFSCar como uma unidade
acadêmica e teve sua razão social modificada para Hospital Universitário.

25-04-2019 – Recital de violoncelo ocorre no Teatro Florestan Fernandes,
na UFSCar
Na última terça-feira (24 de abril), a partir das 20h,
ocorreu o Recital de Violoncelo “Cello Mythos”.
O evento aconteceu no Teatro Florestan
Fernandes da Universidade Federal de São Carlos
(campus São Carlos) e contou com a presença e
abertura do Vice-Reitor da Instituição, Prof. Dr.
Walter Libardi.
Dramatizando o violoncelo em suas possibilidades
de sons e gestos, o recital foi apresentado
pelo Prof. Dr. Willian Teixeira. O musicista é
bacharel em Música pela Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Mestre em Música pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e
Doutor em Música pela Universidade de São Paulo

O musicista Prof. Dr. William Teixeira
da Silva realizando seu recital

(USP). Além disso, o Prof. Dr. Willian Teixeira é docente da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS).
Promovido pela Coordenadoria de Cultura (CCult) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) e pelo
curso de Licenciatura em Música da UFSCar, o evento foi gratuito, aberto ao público e sem
necessidade de inscrição prévia.
Também estiveram presentes o Pró-Reitor de Extensão, Roberto Ferrari Júnior; o Pró-Reitor
de Pesquisa, João Batista Fernandes; a Coordenadora da Coordenadoria de Cultura, Yara
Aparecida Couto e a Secretária Executiva dos Núcleos de Extensão, Maria Cristina Mathias.

25-04-2019 – Embrapa comemora 46 anos e Reitora da UFSCar prestigia
eventos
Em viagem a Brasília (DF) para representar a UFSCar em diversos eventos, fóruns e reuniões,
na tarde do dia 24 de abril (quarta-feira), a Reitora Wanda Hoffmann compareceu ao evento
de comemoração aos 46 anos da EMBRAPA.

Esquerda – Reitora da UFSCar e Profa. Lígia Pavan Baptista (docente da
UNB e Secretária Regional da SBPC no Distrito Federal) – Direita

▪

EMBRAPA

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi criada em 1973 e é uma
empresa pública de pesquisa vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Brasil. Caracteriza-se
por ser voltada à inovação tecnológica e
à geração de conhecimento e tecnologia
para a agropecuária brasileira.
Hoje a agropecuária da EMBRAPA é uma
das mais eficientes e sustentáveis do
planeta. Foi incorporada uma larga área de
terras degradadas dos cerrados aos
sistemas produtivos, região que hoje é
responsável por quase 50% da nossa
produção de grãos. Quadruplicou-se a
oferta de carne bovina e suína e ampliouse em 22 vezes a oferta de frango. Estas
são algumas das conquistas que levaram o
Rui Machado e Wanda Hoffmann
Brasil à condição de um dos maiores
produtores e exportadores mundiais de alimentos básicos.
Brasília abriga a Sede da Embrapa, que é responsável por planejar, supervisionar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas à execução de pesquisa agropecuária e à formulação de
políticas agrícolas.

Direita- Deputado Federal Arnaldo Jardim (SP),
Reitora da UFSCar e João de Mendonça
Naime (Chefe Geral de Pesquisa e
Desenvolvimento da Embrapa) – Esquerda

Reitora Wanda Hoffmann em evento comemorativo dos 46 anos da Embrapa

25-04-2019 – Reitora discute encaminhamentos relativos à Universidade
em Ministérios e junto a Deputados e Senadores
Nesta semana a Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, viajou para Brasília
(DF) a fim de representar a UFSCar em diversos eventos, palestras e levar demandas dos
servidores até o Ministério da Educação (MEC). Em reunião no Ministério da Economia, junto
dos Reitores das Instituições Federais do Estado de São Paulo, a Reitora dialogou com
o Deputado Herculano Passos, coordenador da bancada paulista.

Reunião no Ministério da Economia junto ao Deputado Federal Herculano Passos

Junto
ao Pró-Reitor
de
Administração da UFSCar, Prof.
Dr.
Márcio
Merino,
a Reitora participou de reunião
com
o
novo Secretário
de
Educação Superior, o Sr. Arnaldo
Barbosa
de
Lima
Júnior. Empossado no mês de
abril, o Secretário vem se reunindo
com os Reitores de Universidades
Federais para alinhar alguns
encaminhamentos tanto da pasta
quanto das instituições.
Além disso, a Reitora participou de
eventos suprapartidários voltados
Reitora Wanda Hoffmann e Deputado Federal Vitor Lippi
à discussão dos trabalhos das
Instituições Federais de Ensino
Superior. Esta série de eventos contou com a presença de 75 Deputados Federais, 6
Senadores, de integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE), da Associação Nacional
de Pós-Graduandos (ANPG), da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de
Instituição Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES),
da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino
Superior Públicas do Brasil (FASUBRA), da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC)entre outros representantes de entidades.

26-04-2019 – Antônio Bissau, servidor da Universidade há 41 anos,
agradece à Reitora e à comunidade por todos estes anos juntos
Servidor da Universidade há 41 anos, o Sr. Antônio Bissau esbanja gratidão pela UFSCar. Ao
longo de toda sua vida sua dedicação foi voltada à Universidade Federal de São Carlos. Primeiro
emprego
do
Sr.
Bissau,
ingressou
como servidor TA da
Universidade em 20
de dezembro de 1977
– data que ele tem na
ponta da língua.
Após tantos anos de
dedicação, chegou o
momento de o Sr.
Antônio
Bissau
aposentar-se.
Emocionado e grato,
ele esteve
no
Gabinete da Reitora
Reitora Wanda Hoffmann junto ao Sr. Antônio Bissau
da
Universidade,
Profa.
Dra.
Wanda
Hoffmann,
na
manhã
desta
quinta-feira,
25
de abril. O Sr. Bissau agradeceu à Reitora (Wanda Hoffmann), ao Vice-Reitor (Walter Libardi) e,
na pessoa dos dirigentes máximos da Instituição, agradeceu a toda comunidade UFSCar.

Os agradecimentos do servidor foram por toda uma vida
dedicada ao lugar que lhe proporcionou inúmeras
alegrias, pelo carinho de seus colegas de trabalho e vida,
bem como por partilhar caminhos e crescer enquanto ser
humano e profissional.
Ao final diversos servidores dirigiram-se ao Gabinete da
Reitora para abraçarem o Sr. Antônio Bissau.

(Esquerda) Rúbia Quinelatto, Regina Canhete, Adriane Garcia,
Lucilene Oliveira, Ângela Mello, Walter Libardi, Antônio Bissau,
Wanda Hoffmann, Maria Cristina Mozaner Nitzsche, Denise
Domeniconi e Antônio Carlos Lopes da Silva (Direita)

01-05-2019 – [Nota da Reitoria] Agradecimento e congratulações aos
servidores docentes e técnico-administrativos da UFSCar pelo Dia do
Trabalho
Neste Dia do Trabalho agradecemos e parabenizamos a todos os servidores da Universidade
por seu comprometimento, dedicação e opção diária por construir um mundo melhor através de
seu trabalho.
É uma honra fazer parte da equipe de servidores da UFSCar.
Reitora Wanda Hoffmann e Vice-Reitor Walter Libardi

02-05-2019 – Vice-Reitor da UFSCar participa de reunião com as IFES da
região Sudeste
Na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) ocorreu, na tarde desta segunda-feira
(29) a Reunião das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) da Regional
Sudeste. O Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor da UFSCar, esteve presente junto
aos demais Reitores das Universidades Federais da região Sudeste.

Reunião das IFES da Regional Sudeste

Na reunião foram discutidas proposições para serem levadas à Andifes, em Brasília. Também
foram propostas ações conjuntas para obtenção de recursos para pesquisa junto à CAPES e
ações para obtenção de outras formas de financiamento junto à FINEP.

02-05-2019 – Vacinação 2019 contra a gripe já começou!
A campanha de vacinação contra a gripe 2019 já começou! A Reitora da Universidade, Profa.
Dra. Wanda Hoffmann, foi até o Hospital Universitário da UFSCar nesta quinta-feira (25 de
abril) e garantiu a sua proteção contra a gripe e colaborou no fortalecimento da campanha de
vacinação, inclusive motivando a todos que atualizem suas carteiras de vacinação
independentemente da idade.

Reitora Wanda Hoffmann toma vacina contra a gripe no Hospital Universitário da
UFSCar

Saiba mais
A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e elevada
transmissibilidade. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa
contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos. A transmissão ocorre principalmente através
do contato com partículas eliminadas por pessoas infectadas ou mãos e objetos contaminados
por secreções.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de influenza podem variar de leve a
grave e até a morte.
Sintomas
O período de incubação dos vírus influenza varia entre um e quatro dias. Os sinais e sintomas
da doença são variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática (sem sintomas), até
formas graves.
A síndrome gripal, que se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre (geralmente alta),
cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga, é a manifestação mais
comum. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e há necessidade de
hospitalização.

(Fonte: Hospital Universitário da UFSCar)

