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Sucessão Reitoria: Comissão de Pesquisa Eleitoral divulga
calendário de debates e outras informações importantes
A Comissão de Pesquisa Eleitoral para o processo de sucessão à Reitoria da UFSCar divulgou
recentemente as datas e regras para os debates entre as duas chapas concorrentes, que
acontecerão nos quatro campi da Universidade. O primeiro debate acontece na próxima terça-feira
(7/6), às 17h30, no Anfiteatro do Centro de Ciências Agrárias, no Campus Araras. Na quinta-feira
(9/6), às 14h30, o debate será no Campus Lagoa do Sino, no Refeitório. No dia 14 de junho, às
18h30, o terceiro debate acontece no Campus Sorocaba, no Auditório ATLab, e a programação se
encerra no Campus São Carlos, no dia 16 de junho, às 18h30, no Ginásio de Esportes. A votação
presencial acontece em todos os campi no dia 23 de junho. Para os estudantes dos cursos de
graduação na modalidade de educação a distância, a votação será nos dias 18 e 19 de junho, sendo
que as normas para a votação ainda estão em fase de construção.
Todas as informações sobre a pesquisa eleitoral estão sendo divulgadas no site da Comissão,
em www.sucessao2016.ufscar.br. Em comunicado divulgado recentemente, a Comissão informou
que as pessoas que necessitem do apoio de Tradução de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
durante os debates devem informar essa necessidade até a próxima sexta-feira (3/6), pelo email sucessao2016@ufscar.br. Também o nome social de integrantes da comunidade universitária
que fazem uso desse direito deverá ser informado para que possa constar da lista a ser utilizada no
momento da votação. Neste caso, a informação deverá ser enviada à Secretaria de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade (Saade) até o dia 10 de junho, pelos canais registrados no Blog
da Saade.
Outra informação importante é que a Comissão já iniciou o cadastro de possíveis mesárias e
mesários. As pessoas interessadas devem encaminhar mensagem com o assunto "mesário" para o
e-mailsucessao2016@ufscar.br, com nome completo, campus de atuação e formas de contato.
Quaisquer pedidos de informações, esclarecimentos e/ou denúncias podem ser encaminhados ao email da Comissão ou pela área de contato disponível no site da pesquisa eleitoral.

Campus Sorocaba realiza Universidade Aberta e recebe mais de
mil jovens
No dia 21 de maio, o Campus
Sorocaba da UFSCar realizou a
edição 2016 da Universidade
Aberta,
no
marco
das
comemorações de 10 anos do
Campus. O objetivo do evento é
receber a comunidade escolar de
Sorocaba e região e apresentar a
estudantes do Ensino Médio e de
cursos
pré-vestibulares
a
infraestrutura da Universidade e
algumas das atividades de
ensino, pesquisa e extensão
realizadas no Campus, com
ênfase nos cursos de graduação
oferecidos.
"Apesar de o Campus Sorocaba
estar completando 10 anos, muita gente ainda não sabe que Sorocaba tem uma universidade
federal que oferece cursos de nível Superior completamente gratuitos e de alta qualidade. Com a
Universidade Aberta temos a oportunidade de trazer as pessoas que estão pensando em seu futuro

profissional para dentro da Instituição e mostrar o nosso trabalho, estimulando-as a buscar uma
formação qualificada como a oferecida pela UFSCar", afirma Eli Angela Vitor Toso, Diretora do
Campus Sorocaba.
Nesta edição da Universidade Aberta, o Campus Sorocaba recebeu aproximadamente 1.100
estudantes, professoras e professores de 28 escolas das cidades de Itapetininga, Itapeva, Itu,
Piedade, Pilar do Sul, Registro, Salto, Salto de Pirapora, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí e Votorantim. Do
total de instituições visitantes, 67% são escolas públicas, 18% escolas técnicas, 11% escolas
particulares e 4% cursinhos pré-vestibulares.
A programação incluiu palestras, visitas a laboratórios, atrações culturais e salas com
apresentações de cada um dos 14 cursos de graduação. As pessoas que visitaram o Campus
receberam informações sobre o ingresso e o funcionamento da Universidade, sobre as bolsas
oferecidas a estudantes e sobre as possibilidades profissionais e do mercado de trabalho nas áreas
dos cursos ofertados.
As equipes dos cursos de graduação também prepararam exposições fotográficas, oficinas,
observações microscópicas, coleta de plantas, jogos educativos e rodas de conversa, dentre outras
atividades. "O evento foi repleto de atrações criativas capazes de despertar o interesse pelo
conhecimento, pela Ciência e pelos estudos de nível Superior", afirma Ofir Paschoalick Castilho de
Madureira, que chefia o Departamento de Ensino de Graduação de Sorocaba (DeEG-So). "Esta é a
quinta edição da Universidade Aberta e, a cada ano, recebemos mais pessoas interessadas em
ingressar na UFSCar. Desta forma, seguimos estreitando laços com a cidade, sua região e toda a
população que nos abriga", comemora a Diretora do Campus.
Em pesquisa realizada com os participantes, o evento teve 90% de aprovação pelas pessoas
responsáveis das escolas, que consideraram a Universidade Aberta uma ótima oportunidade de
aproximação da juventude do Ensino Superior público e de qualidade. "O sucesso do evento
depende do comprometimento das coordenações dos cursos e do protagonismo do nosso conjunto
de estudantes, que merecem o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que realizaram",
destaca Toso.
Mais informações e fotos da Universidade Aberta 2016 estão disponíveis no site ua.sor.ufscar.br.
Foto: Equipes dos cursos de graduação realizaram atividades diversas durante a Universidade
Aberta, como a observação em microscópios (Crédito: João Justi – SeCS-So/UFSCar)

UFSCar investe na consolidação de laboratórios multiusuários
A UFSCar está participando, neste momento, de dois editais da Finep (Financiadora de Estudos e
Projetos) voltados ao apoio a laboratórios e/ou equipamentos multiusuários. A elaboração e envio
das propostas contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) da Universidade, que,
recentemente, também lançou banco de dados online com os equipamentos multiusuários da
Instituição.
No dia 13 de maio, encerrou-se o prazo para envio de propostas ao edital da Finep destinado ao
apoio a centros nacionais de infraestrutura científica e tecnológica de caráter multiusuários. Neste
caso, os diferentes laboratórios da Universidade podiam enviar suas propostas individualmente, e a
ProPq apoiou as pessoas interessadas no preenchimento e envio dessas propostas, além de
divulgar a oportunidade junto à comunidade universitária. Em uma primeira etapa – cujo resultado
preliminar está previsto para o dia 6 de junho –, foi encaminhada à Finep apenas a manifestação de
interesse; na segunda etapa, prevista para estar concluída até o final de outubro, as propostas
classificadas na primeira fase enviarão os projetos completos. A estimativa da ProPq é que quase
uma dezena de propostas tenham sido enviadas pela comunidade de pesquisa da UFSCar, sendo
que, de acordo com o edital, cada proposta deve ter o valor mínimo de um milhão de Reais.
Em fevereiro, a Universidade já havia encaminhado proposta institucional a outro edital da Finep,
lançado ainda no final de 2014 com o objetivo de financiar a aquisição de equipamentos
multiusuários de médio e grande portes, bem como a manutenção desses equipamentos ou
daqueles já existentes na Instituição. Como a Finep alterou várias vezes a sistemática do edital, a
proposta enviada originalmente pela UFSCar em outubro de 2015 – elaborada a partir de edital
interno de seleção de projetos – precisou ser adequada para o novo envio no início deste ano. O
resultado preliminar está previsto para o dia 28 de julho e o final para 6 de outubro.
A proposta da UFSCar solicita um total de R$ 14.638.112,29, divididos entre oito subprojetos. Um
deles visa a aquisição de equipamentos de computação em nuvem para o projeto Cloud@UFSCar,
coordenado por Hermes Senger, docente do Departamento de Computação e Secretário Geral de
Informática da Universidade.

Três outros subprojetos estão relacionados à área de Materiais, contemplando a aquisição de
equipamentos para o "Laboratório Multiusuários para Desenvolvimento, Síntese e Caracterização de
Novos Materiais e Dispositivos Nanoestruturados", sob a coordenação de José Antonio Eiras, do
Departamento de Física; para a caracterização nanoestrutural de materiais, sob a coordenação de
Walter José Botta Filho, do Departamento de Engenharia de Materiais; e para espectroscopia de
fotoelétrons excitados por raios X, em subprojeto coordenado por Edson Roberto Leite, do
Departamento de Química. José Maria Correa Bueno, do Departamento de Engenharia Química,
coordenou a elaboração de proposta voltada à implantação de equipamentos multiusuários para
caracterização de sólidos e análise da dinâmica de escoamento multifásico.
Flávio Henrique da Silva, do Departamento de Genética e Evolução, coordenou subproposta voltada
ao estabelecimento, na UFSCar, de estrutura para sequenciamento em larga escala e análise de
sequências de DNA e RNA (UFSCar-Seq). Já a proposta da "Rede de cooperação multidisciplinar
sobre alterações cognitivas, neuromusculares e cardiopulmonares no envelhecimento e impacto na
funcionalidade" foi coordenada por Audrey Borghi e Silva, do Departamento de Fisioterapia. Arlindo
Neto Montagnoli, do Departamento de Engenharia Elétrica, coordenou a elaboração de subprojeto
voltado ao "Laboratório multidisciplinar de medidas e prototipagem rápida funcional (Protofast)".

ProPq divulga primeiros resultados do Edital de Iniciação
Científica e Tecnológica
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) da UFSCar, por meio de sua Coordenadoria de Iniciação
Científica e Tecnológica, divulgou nos últimos dias os primeiros resultados do edital de seleção para
desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) na Universidade. O edital
compreende as bolsas de Iniciação do CNPq – do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (Pibic), Pibic nas Ações Afirmativas (Pibic-Af) e do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) – e do Programa de Apoio ao
Docente Recém-Doutor (PADRD) da UFSCar.
Ao todo, foram selecionados 394 projetos, sendo 357 com bolsa e 37 sem remuneração, e o
resultado final será divulgado no mês que vem, depois de encerrado o prazo para análise de
recursos. A ProPq disponibilizou também um comunicado com esclarecimentos sobre os principais
descumprimentos às regras do edital que causaram desclassificação de propostas.
Os projetos submetidos ao edital passaram por avaliação de pareceristas, que atribuíram notas a
projeto, orientadora ou orientador e estudante. A soma desses resultados constituiu a nota final, que
passou pela aprovação do Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica (CoICT) da ProPq.
A Coordenadora de Iniciação Científica da ProPq, Luciana Thie Seki Dias, explica que a elaboração
do edital foi amplamente discutida e concretizada pelo CoICT, que possui membros titulares e
suplentes de todos os departamentos acadêmicos da Universidade, e um por curso no Campus
Lagoa do Sino. "Neste processo, a participação de representantes de departamentos foi de extrema
relevância, inclusive para que a Universidade seja avaliada positivamente pelo Comitê Externo
Assessor do CNPq, no que tange à qualidade dos projetos. Os membros do CoICT atuam também
como interlocutores junto aos seus pares, para que sejam transmitidas todas as informações
relacionadas ao permanente processo de melhoria da gestão de projetos de Iniciação Científica e
Tecnológica, sobre o qual nos debruçamos nas reuniões mensais", pontua.
Em razão das alterações realizadas no último edital, que estabeleceu a vinculação dos projetos sem
remuneração às chamadas, e considerando a rotatividade das bolsas, a ProPq publicará nas
próximas semanas um novo edital. O edital pretende compor um cadastro de reserva, além de
configurar nova oportunidade para submissão de projetos sem remuneração.
Outras informações sobre as atividades de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSCar, como as
modalidades de bolsa, composição do CoICT e editais, estão disponíveis na página da ProPq.

Saade debate políticas de Educação Inclusiva no Ensino Superior
em seminário temático no Campus Sorocaba
Como
parte
do processo
de
construção participativa e dialógica
da Política de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade da UFSCar,
a Secretaria Geral de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade
(Saade)
e
a
Comissão
de
Acessibilidade do Campus Sorocaba
realizaram na última quarta-feira, 31
de maio, o seminário temático
"Inclusão e Direitos Humanos" com
a proposta de discutir políticas sobre
Educação Inclusiva no Ensino
Superior. Evento com a mesma
temática já havia sido realizado no Campus São Carlos em 17 de maio.
Com o auditório do ATLab repleto de integrantes da comunidade universitária com interesse em
pensar e construir uma Universidade acessível a todas e todos, o seminário contou com
apresentações de Teresa Cristina Leança, docente em Libras do Departamento de Ciências
Humanas e Educação (DCHE) da UFSCar, e de Magno Donizetti de Oliveira, representante do
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Sorocaba.
Em sua fala, Leança conceituou o termo inclusão como um processo de compreensão das
diferenças existentes entre os indivíduos; de envolvimento da comunidade em torno do bem comum;
de acolhimento das necessidades dos membros dessa comunidade; e de transformação dos
ambientes e das mentalidades sobre a existência das deficiências e a presença das pessoas com
deficiência. "Uma política institucional que vise a igualdade de condições de acesso e permanência
das pessoas dentro da UFSCar precisa considerar todos esses aspectos", afirmou a professora.
Para ela, "a Universidade só vai conseguir se transformar a partir do momento em que entender que
acessibilidade não diz respeito apenas às pessoas com deficiência, já que as adaptações
beneficiam o funcionamento integral da Instituição e a convivência da comunidade universitária em
seu conjunto".
Para o representante do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é preciso se
preocupar também com a adaptação dos materiais didáticos e das estratégias pedagógicas. "Como
docentes estão recebendo formação e preparação para lidar com as deficiências durante os
processos de ensino-aprendizagem?", questionou Oliveira. "Temos de pensar em alternativas
pedagógicas para o acolhimento das pessoas cegas, surdas, portadoras de transtornos
neurobiológicos e de todo o conjunto de estudantes, com deficiência ou não", defendeu o
conselheiro.
Após as apresentações, houve relatos de pessoas com deficiência (surdez, cegueira, baixa visão,
tetraplegia) que estavam na plateia e que, com suas experiências de vida, percepções e
inquietações, contribuíram para o entendimento a respeito da complexidade do assunto e dos
desafios na construção de uma política de inclusão. "Ouvir as pessoas com deficiência é
fundamental para que a Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar tenha
completa aderência à realidade vivida por elas e corresponda aos seus anseios", afirmou a
professora Katia Caiado, também do DCHE e membro da Comissão de Acessibilidade do Campus.
O evento reuniu também assistentes sociais, professoras na área da surdo-cegueira de escolas
públicas de Sorocaba e representantes de movimentos sociais que lutam pelos direitos das pessoas
com deficiência na cidade e na Universidade. Presentes no seminário, as professoras Viviane Melo
de Mendonça, Rosana Batista Monteiro e Rosimeire Maria Orlando, responsáveis pelas
coordenadorias de Diversidade e Gênero, Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos e Inclusão
da Saade, recapitularam o processo dialogado de elaboração da Política de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade da UFSCar e reforçaram a importância da participação da comunidade
universitária.
Nos próximos dias 8 e 13 de junho, novos seminários no Campus Sorocaba debaterão temas
relacionados a Diversidade e Gênero e às Relações Étnico-Raciais. As informações completas
estão no Blog da Saade.
Foto: Magno Donizetti de Oliveira, representante do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência de Sorocaba, faz sua apresentação no evento (Crédito: João Justi – SeCSSo/UFSCar)

UFSCar
realiza
testes
rápidos,
aconselhamento
encaminhamento para HIV, sífilis e hepatites

e

O Departamento de Atenção a Saúde (DeAS) da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Estudantis (ProACE) está disponibilizando todas as quartas-feiras testes rápidos para HIV, Sífilis e
Hepatites B e C para a comunidade universitária do Campus São Carlos. A iniciativa é parte de uma
atividade de extensão coordenada pela docente do Departamento de Medicina (DMed) Sigrid de
Sousa dos Santos, e realizada no próprio DeAS.
A enfermeira do DeAS, Marta Maria Troiano Cury, conta que as campanhas de testagem e
orientação para as doenças realizadas nos anos anteriores apontaram a grande demanda por esses
serviços no Campus, e também para a possibilidade de atendimentos cuidadosos e especializados
para a comunidade universitária. "Oferecer os testes rápidos dentro da Universidade é uma forma
de estimular a comunidade a fazê-los e realizar um aconselhamento pensado especificamente para
esse público. Nós explicamos como os testes funcionam, oferecemos informações sobre os vírus e
as doenças e realizamos um conversa com as pessoas que vêm fazer os testes. É uma iniciativa
para que as pessoas não deixem que o medo as impeça de conhecer sua saúde e, possivelmente
buscar tratamentos para que as doenças não desencadeiem outros problemas", explica Cury.
Ao todo, o atendimento dura em média 40 minutos, e é feito mediante agendamento prévio. Os
testes podem ser feitos a partir de gota de sangue ou saliva, dependendo da disponibilidade dos kits
recebidos, e o resultado leva de 15 a 30 minutos. Caso o resultado aponte a presença de vírus, é
feito o encaminhamento ao Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC) do Município, bem
como pedidos de exames para acompanhamento do caso. As pessoas recebem também
orientações sobre formas de contágio e vacinação. Para a enfermeira, um dos grandes objetivos da
ação é que as pessoas se tornem agentes multiplicadores da informação.
Para a realização do teste, a pessoa deve apresentar documento com foto e não deve, 30 minutos
antes do horário agendado, escovar os dentes ou usar antisséptico bucal; ingerir alimentos ou
bebidas; fumar ou inalar qualquer substância; realizar qualquer atividade oral que deixe resíduo;
usar batom ou qualquer outro produto nos lábios e boca. A realização dos testes ocorre às quartasfeiras das 16 às 18 horas no DeAS, localizado na área Norte do Campus São Carlos, próximo à
Unidade Saúde-Escola (USE). Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones (16) 3351-8200
ou 3351-8124.

Fundação de Apoio Institucional da UFSCar inaugura novo prédio
e amplia atendimento
No último dia 20, foi
realizada a inauguração do
segundo
edifício
da
Fundação
de
Apoio
Institucional
ao
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico da UFSCar
(FAI). Localizado em frente
à sede da FAI, na área
Norte do Campus São
Carlos, o novo prédio abriga
agora também a Agência de
Inovação, o Escritório de
Apoio à Pesquisa e a
Gerência de Engenharia da
Fundação, dentre outras
atividades.
A solenidade de inauguração contou com a participação do Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho, do Vice-Reitor, Adilson de Oliveira, da Diretora da FAI, Lourdes de Souza Moraes, e de
integrantes da comunidade da UFSCar. Em sua fala, Moraes destacou a expansão da Fundação e
os números de atividades gerenciadas. "A inauguração deste espaço marca a expansão da FAI, que
hoje gerencia 563 projetos, sendo 116 captados no ano passado", afirmou.
O Reitor também destacou o tamanho da FAI, relacionando-o com o crescimento da Universidade.
"A FAI cresceu e se dinamizou refletindo o crescimento quantitativo e a qualidade de nossa

comunidade de pesquisa e extensão", ressaltou. "É fundamental reconhecermos que a expansão da
FAI, com investimentos em infraestrutura predial e de telecomunicações, significa um retorno dos
recursos para a própria Universidade. Este é um patrimônio de toda a comunidade", registrou o
dirigente.
Foto: A Diretora da FAI, Lourdes Moraes, fala durante a inauguração do novo edifício (Crédito:
Rogério Gianlorenzo – FAI/UFSCar)

ConsUni: Conselho retoma discussão sobre segurança no
Campus São Carlos
O Conselho Universitário da UFSCar (ConsUni), em sua 220ª Reunião Ordinária, realizada no último
dia 20, retomou a discussão sobre as condições de segurança no Campus São Carlos. O debate
voltou ao ConsUni motivado pelas diversas ocorrências registradas durante festa realizada
irregularmente no Campus no dia 13 de maio.
Durante o debate, conselheiras e conselheiros destacaram a importância de promover a discussão
sobre segurança e sua relação com a realização das festas junto a toda a comunidade universitária,
para que possam continuar a ser construídas soluções conjuntas, considerando especialmente a
relevância da participação do conjunto de estudantes da Instituição nesse diálogo. Assim, foi
constituída uma comissão que deverá – a partir das reflexões já apresentadas no ConsUni e dos
documentos produzidos no âmbito da elaboração do Plano de Prevenção à Violência e Proteção às
Pessoas e ao Patrimônio Público aprovado pelo Conselho em dezembro do ano passado –
organizar esses debates junto à comunidade universitária. A comissão é composta pela Pró-Reitora
de Extensão da UFSCar, Claudia Maria Simões Martinez; pelas docentes Vera Alves Cepêda (do
Departamento de Ciências Sociais) e Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues (do Departamento
de Letras); pelo Prefeito do Campus São Carlos, Rogério Fortunato Júnior; e pelos representantes
discentes Pedro Vinicius Gallo Menegasso e Thales Casemiro Borzani.
O ConsUni também deliberou pela manutenção da suspensão de eventos acadêmicos, culturais e
esportivos que não atendam estritamente às normas institucionais existentes, até que seja
construída uma proposta a partir dos trabalhos da comissão, bem como pela continuidade das
medidas de controle do acesso ao Campus aprovadas anteriormente pelo Conselho.
As demais pautas tratadas na 220ª Reunião Ordinária do ConsUni podem ser conferidas no site da
Secretaria de Órgãos Colegiados.

CoEx: Conselho aprova Regimento Geral da Extensão e nova
tabela de bolsas
No último dia 19, a 79ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar aprovou
a versão final do Regimento Geral da Extensão. O documento esteve em discussão no CoEx desde
agosto de 2015, foi aprovado pelo Conselho Universitário (ConsUni), e agora está disponível no site
da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx).
Para a Pró-Reitora de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez, o amplo processo de discussão
que resultou no Regimento e as reflexões propiciadas por esse processo são grandes ganhos para
toda a UFSCar. "Um dos grandes méritos deste documento é ter envolvido um conjunto grande e
diverso de integrantes da comunidade universitária em profundas reflexões sobre as atuações na
extensão universitária. O Regimento enfatiza os preceitos da Política Nacional de Extensão
Universitária apresentada no Fórum de Pró-Reitores de Extensão e se adequa às disposições legais
mais recentes", avalia Martinez.
Em razão das novas definições do Regimento, a ProEx está agora se debruçando sobre ajustes em
processos de trabalho, que impactarão, principalmente, o sistema de gestão ProExWeb. Para isso, a
equipe da Pró-Reitoria está planejando as fases de transição, garantindo a estabilidade das
atividades, projetos e programas de extensão.
Bolsas
O Conselho aprovou também a nova regulamentação para o pagamento de bolsas de extensão
oriundas de recursos captados externamente, ou seja, de projetos com recursos externos que têm
capacidade de financiamento de bolsas. A regulamentação prevê novas faixas de benefícios, novos
valores e outras disposições complementares, discutidas por comissão formada no âmbito do CoEx,
que, por sua vez, acompanhou o andamento das decisões,conforme relatado no Blog da Reitoria.

O Conselho deliberou, também, por um período de transição, no qual coexistirão as duas
regulamentações de bolsas, a fim de não prejudicar projetos em andamento ou em tramitação.
Coordenações de projetos em processo de tramitação ou em execução poderão optar pela
manutenção ou alteração de valores, enquanto os projetos com início a partir da data de publicação
da resolução deverão observar a nova regulamentação.
Todas as normas referentes à extensão na UFSCar estão disponíveis no site da ProEx, bem como
as pautas, atas, e deliberações do CoEx.

CoPG: Conselho aprecia temas de rotina da pós-graduação
A 79ª Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar, realizada no último
dia 25, deliberou sobre procedimentos de rotina da pós-graduação. Foram aprovadas fichas de
caracterização de disciplinas, homologações de documentos para expedição de diplomas e acordos
de cooperação institucional com outras universidades. Os membros do CoPG receberam
informações, também, sobre a portaria do Governo Federal publicada em 11 de maio que
estabelece o prazo de 90 dias para que Instituições Federais de Ensino Superior apresentem
propostas de ações afirmativas para a pós-graduação. O tema será debatido na próxima reunião do
Conselho.
As pautas, atas e atividades do CoPG podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de PósGraduação.

CoACE: Conselho aprova Relatório Anual de Atividades de 2015 e
orçamento de 2016
A 24ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE), realizada na
última terça-feira (31/5), apreciou o Relatório de Atividades da Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis (ProACE) do ano de 2015 e a proposta de orçamento para 2016. No
Relatório, o destaque foi para o aumento no número de bolsas e demais modalidades de assistência
estudantil, como o crescimento no número de refeições servidas nos restaurantes universitários em
relação ao ano anterior. Na proposta de orçamento para 2016, o Conselho apreciou a distribuição de
recursos, considerando a projeção feita com base no orçamento de 2015.
O CoACE aprovou também o calendário de reuniões de 2016, que estará disponível em breve
no site da ProACE. No site, é possível acompanhar também as pautas, atas e deliberações do
Conselho.
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