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Sucessão Reitoria: Comissão de Pesquisa Eleitoral divulga
alterações no calendário de debates e outras informações
importantes
A Comissão de Pesquisa Eleitoral para o processo de sucessão à Reitoria da UFSCar realizou
ontem (8/6) reunião com a presença de representantes das duas chapas concorrentes, para
definição de novas datas para os debates nos campi, frente a solicitação apresentada pela
comunidade do Campus Lagoa do Sino.
A solicitação foi encaminhada pela Direção do Centro de Ciências da Natureza (CCN) à Comissão e
às chapas na última terça-feira (7/6), frente ao estado de saúde gravíssimo de um docente do CCN,
situação que tem causado grande tristeza em toda a comunidade do Campus. Solidárias a esse
sentimento, a Comissão e as chapas concordaram com o agendamento de uma nova data para o
debate no Campus Lagoa do Sino, agora marcado para o dia 15 de junho, às 14h30, no Refeitório.
O debate em Sorocaba está mantido para o dia 14 de junho, às 18h30, no Auditório ATLab. A
programação para o Campus São Carlos foi alterada para o dia 20 de junho, às 18h30, no Ginásio
de Esportes.
A votação presencial acontece em todos os campi no dia 23 de junho, e podem participar servidoras
e servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes (de graduação e pós-graduação),
sendo que a pesquisa é paritária, ou seja, os votos de cada uma dessas três categorias têm peso de
1/3 no resultado final. Na reunião desta semana, também foram definidos os procedimentos a serem
adotados para a participação de estudantes dos cursos de graduação na modalidade de educação a
distância, que devem ser divulgados pela Comissão em breve.
Todas as informações oficiais sobre a pesquisa eleitoral estão sendo divulgadas no site da
Comissão, em www.sucessao2016.ufscar.br.
Em comunicado divulgado no site, a Comissão já informou que as pessoas da comunidade
universitária que fazem uso do nome social devem entrar em contato com a Secretaria de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade (Saade) até esta sexta-feira, dia 10 de junho, pelos canais
registrados no Blog da Saade, para que o nome social possa constar da lista a ser utilizada no
momento da votação.
Outra informação importante é que a Comissão está fazendo o cadastro de possíveis mesárias e
mesários. As pessoas interessadas devem encaminhar mensagem com o assunto "mesário" para o
e-mail sucessao2016@ufscar.br, com nome completo, campus de atuação e formas de contato.
Quaisquer outros pedidos de informações, esclarecimentos e/ou denúncias podem ser
encaminhados ao e-mail da Comissão ou pela área de contato disponível no site da pesquisa
eleitoral.

UFSCar participa de audiência pública na Câmara Municipal de
São Carlos sobre segurança nos trajetos até as universidades
O Prefeito do Campus São Carlos da UFSCar, Rogério Fortunato Junior, representou a
Universidade em audiência pública na Câmara Municipal de São Carlos realizada no último dia 1º
para tratar da falta de segurança nos trajetos às duas universidades públicas do Município, a
UFSCar e a USP. Além do Prefeito, Djalma Ribeiro Junior, da Secretaria de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade da Universidade (Saade) da UFSCar, também acompanhou o debate, que
tocou em temas diretamente relacionados ao escopo de atuação da Saade.
A Audiência foi presidida pelo Vereador Ronaldo Lopes e, além de Fortunato Junior, também contou
com a participação na mesa de Alexandre Wellington de Souza, Comandante do Batalhão da Polícia
Militar de São Carlos; Denise Gobbi Szakal, Delegada da Delegacia de Defesa da Mulher; Juliana
Gomes e Makswell Alves Faria, integrantes da Comissão de Moradia da UFSCar; Bia Carvalho,
Diretora do Diretório Central dos Estudantes da UFSCar; Janaina Basílio, Presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB de São Carlos (Ordem dos Advogados do Brasil); Joel
Amaro, Presidente do Conselho de Segurança Comunitário de São Carlos (Conseg); e Tito José

Bonagamba, Presidente do Conselho Gestor do Campus da USP em São Carlos.
Durante a audiência, o Prefeito Universitário apresentou características gerais do espaço físico do
Campus São Carlos – que é cercado por duas rodovias estaduais e duas estradas municipais, hoje
está inserido na área urbana do Município e tem dois acessos principais, nas áreas Sul e Norte. Em
seguida, Fortunato Junior compartilhou com as pessoas presentes informações sobre os principais
problemas constatados e reclamações recebidas. Um dos pontos abordados foi a grande
quantidade de veículos e pedestres nos acessos, com conflitos entre veículos automotores, ciclistas
e pedestres. Também foram abordadas falhas na iluminação pública na região dos acessos e,
particularmente, as constantes depredações da iluminação na passagem sob o viaduto localizado
próximo ao acesso Sul, um dos pontos mais críticos em relação a registros de assaltos e assédio
contra mulheres. Também foram apresentadas reivindicações relacionadas ao transporte coletivo,
com queixas sobre quantidade de veículos, qualidade do serviço, horários e condições de
acessibilidade.
“Infelizmente não houve representantes da Prefeitura Municipal de São Carlos presentes à
Audiência, já que grande parte das medidas e encaminhamentos sugeridos dependem do poder
público municipal. Porém, ficou acordado que será construída uma pauta junto à Prefeitura, em
parceria entre a Câmara e as universidades, envolvendo as questões abordadas, como ampliação e
manutenção permanente da iluminação pública, medidas de segurança que inibam a prática do
assédio, malha cicloviária, dentre outras”, registra o Prefeito Universitário. "O protagonismo do grupo
de estudantes foi marcante e fundamental para que se concretizassem os encaminhamentos
acordados. Internamente, já está agendada reunião entre a PU e a Saade para que avancemos
especialmente em relação às questões que dizem respeito à área interna ao Campus",
complementa Ribeiro Junior.
Na Audiência, também ficou marcada uma discrepância entre o número de ocorrências relatadas
por estudantes e as denúncias formalizadas em diferentes instâncias, o que indica a necessidade de
olhar com atenção para essa questão e fortalecer os espaços de acolhimento dessas denúncias.
Nesse sentido, um dos pleitos encaminhados foi a reativação de unidades de atendimento
específicas à mulher e à diversidade sexual no Município. O Prefeito Universitário também
aproveitou a oportunidade para divulgar os canais oficiais da UFSCar de comunicação com as
comunidades interna e externa: a Ouvidoria da UFSCar – com informações detalhadas
em www.ouvidoria.ufscar.br –
e
a
Saade,
cujas
informações
são
divulgadas
em blog.saade.ufscar.br.

Vice-Reitor da UFSCar participa de reunião do Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com a
comunidade científica
O Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, esteve presente em reunião de representantes da
comunidade científica com o Ministro Interino do recém-criado Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, realizada no dia 1º de junho no campus da
Universidade de São Paulo na cidade de São Paulo. O encontro foi agendado a convite do Reitor da
USP, Marco Antonio Zago, e foi marcado pelo debate sobre a fusão do MCTI com o Ministério das
Comunicações, que vem sendo questionada pela comunidade científica. Na ocasião, Oliveira
também apresentou a demanda específica das Instituições Federais de Ensino Superior por
recursos do Governo Federal para financiamento da contrapartida exigida por agências de fomento
estaduais em editais voltados a grandes projetos de pesquisa, como, por exemplo, os Cepids
(Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiados pela Fapesp).
A UFSCar também tem participado, por meio da Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), de um conjunto de outras negociações
preliminares entre o governo interino e as IFES. No dia 2 de junho, a Diretoria Executiva da Andifes
esteve reunida com o Ministro Interino do MEC, Mendonça Filho, ocasião em que foi entregue ofício
da Associação que afirma princípios e registra compromissos assumidos anteriormente pelo
Governo e pendências a serem equacionadas. A expectativa é que Mendonça Filho participe de
reunião do Conselho Pleno da Andifes agendada para o dia 22 de junho. A Associação também já
havia participado, no dia 24 de maio, de audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, quando se manifestou contrária à fusão
entre o MCTI e o Ministério das Comunicações, posição esta reiterada em reunião realizada ontem
(8/6) com Gilberto Kassab, da qual a Andifes participou a convite da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).

"Nós estamos muito apreensivos com toda a instabilidade no País e, nesse cenário, a primeira ação
deliberada na Andifes foi pela solicitação dessas audiências para que a Associação possa cobrar os
compromissos previamente assumidos e o equacionamento de situações críticas, especialmente
aquelas relacionadas ao orçamento e ao repasse de recursos financeiros às IFES. Em relação ao
orçamento, o pleito é pelo descontingenciamento dos recursos de custeio e capital. No entanto,
além dessa limitação, os repasses financeiros que recebemos mês a mês para liquidar as despesas
contratadas estão sendo feitos em valores muito inferiores àqueles previstos no orçamento já
liberado. Se esta situação não for regularizada com urgência, as universidades terão problemas
incontornáveis para manter o seu funcionamento no segundo semestre", alerta o Reitor da UFSCar,
Targino de Araújo Filho. Além das reuniões já mencionadas anteriormente, também está sendo
solicitada agenda específica das universidades federais do Estado de São Paulo com Gilberto
Kassab.

Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos promove encontro
entre integrantes da comunidade de pesquisa da UFSCar que
atuam na área de Tecnologias e Materiais para Saúde
O Instituto de Estudos Avançados e
Estratégicos (IEAE) da UFSCar realizou
no último dia 2 evento voltado ao
mapeamento das competências e
infraestrutura
instaladas
na
Universidade no que diz respeito ao
tema "Tecnologias e Materiais para
Saúde", bem como das interações
internas e externas em torno do tema.
O objetivo do encontro foi estimular a
interação
entre
integrantes
da
comunidade de pesquisa da UFSCar de
diferentes áreas, e a escolha do tema
foi
motivada
pela
tradição
da
Universidade em pesquisa em Materiais e nas diversas áreas da Saúde. Docentes de diferentes
departamentos da Universidade apresentaram as interfaces de suas pesquisas com a temática do
evento, bem como as discussões mais recentes sobre as tecnologias empregadas.
Leandro Innocentini Lopes de Faria, do Departamento de Ciência da Informação (DCI), deu início às
falas apresentando as pesquisas realizadas pelo Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais
(NIT/Materiais), que constrói ferramentas para análise da produção científica e tecnológica. O
docente exemplificou com experiências de pesquisas correlatas ao assunto do encontro as formas
pelas quais o NIT/Materiais oferece condições para que se faça prospecção tecnológica e contribua
com a inteligência competitiva. Em seguida, Edgar Dutra Zanotto, do Departamento de Engenharia
de Materiais (DEMa), falou sobre materiais vítreos e suas aplicações em Saúde, com base no
trabalho em desenvolvimento na UFSCar. Zanotto relatou os mais de 20 anos de pesquisas com
materiais vítreos e abordou o sucesso não só da pesquisa como das aplicações, com inventos
patenteados e licenciados para empresas. Por fim, o docente do Departamento de Computação
(DC) Luiz Carlos Trevelin abordou o emprego de métodos computacionais para solução de
problemas associados a Biotecnologia e Saúde. Trevelin apresentou a crescente demanda por
pesquisas de bioengenharia e uso de realidade virtual.
Assim, durante o encontro, as pessoas participantes puderam conhecer alguns destaques das
pesquisas realizadas na UFSCar e trocar informações sobre suas áreas de interface. De acordo
com o Diretor do IEAE, Paulo César de Camargo, a expectativa é que o encontro tenha fomentado
contatos e reflexões que possam se tornar perenes e se concretizar nas ações do Instituto.
"Estamos trabalhando com grupos de trabalho que se formaram por iniciativa de pesquisadoras e
pesquisadores, a partir de temas agregadores de conhecimento. Nossa expectativa é a de que mais
grupos nos procurem para trabalharmos com as mais diversas temáticas", afirma Camargo.
Outros eventos estão sendo planejados para o segundo semestre, envolvendo temas relacionados a
Ciência de Dados, cérebro e Saúde. Os eventos são compreendidos como passos para a
construção de um sistema dinâmico que facilite essa interação entre integrantes da comunidade de
pesquisa da UFSCar e de outras instituições, com o objetivo geral de construção de visões de
futuro, com base naquilo de que a Universidade já dispõe e em onde ela quer chegar.

As atividades do IEAE podem ser acompanhadas no site do Instituto,
em www.ieae.ufscar.br, e o contato pode ser feito pelo e-mail vicereitoria@ufscar.br.

disponível

Foto: Primeiro seminário do IEAE agregou pessoas que investigam temáticas relacionadas à área
de Tecnologias e Materiais para Saúde (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

UFSCar participa de evento para discutir ações de universidades
brasileiras em relação a pessoas refugiadas
Na última semana,
o Coordenador de
Ingresso
na
Graduação da PróReitoria
de
Graduação
(ProGrad), Wagner
de Souza Santos,
representou
a
UFSCar
no
II
Encontro
do
Observatório
de
Responsabilidade
Social
das
Universidades Brasileiras (Orsub). O evento, vinculado ao Instituto Internacional de Educação
Superior para a América Latina e Caribe (Iesalc) da Unesco, reuniu especialistas do Brasil e da
América Latina para debater ações de responsabilidade social nas instituições brasileiras de Ensino
Superior.
Santos integrou a mesa com o tema "Refugiados: ações de universidades brasileiras" ao lado de
representantes da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS). O Coordenador apresentou o ingresso para pessoas refugiadas oferecido pela
UFSCar, que cria uma vaga adicional em cada curso de graduação presencial e utiliza a nota do
ENEM como critério de seleção. Ele relata que a mesa discutiu os desafios envolvidas na garantia
de condições para que pessoas refugiadas ingressem no Ensino Superior e possam concluir seus
cursos. "O Programa de Ações Afirmativas da UFSCar é sempre muito elogiado nesses encontros,
pois ainda somos uma das poucas universidades a garantir reserva de vagas para o acesso de
pessoas refugiadas. Durante as discussões, foi pontuada a importância simbólica da oferta de vagas
para esse grupo, ainda que o desafio não se encerre na oferta", conta Santos.
Desde 2009, quando teve início o ingresso específico para pessoas refugiadas, a UFSCar já
recebeu 14 estudantes, e constantemente discute formas de otimizar e ampliar esse acesso. Em
meados de maio, o Conselho de Graduação (CoG) da Universidade aprovou a possibilidade da
candidata ou do candidato comstatus de pessoa em situação de refúgio (concedido pelo Comitê
Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça) ter sua inscrição validada por três anos
consecutivos, o que permite que se use a nota obtida na seleção para se candidatar, nos anos
seguintes à realização da prova, a qualquer outro curso de graduação, presencial ou a distância, da
Universidade.
Durante o evento, realizado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA), foi possível também estabelecer contatos com a coordenação do Observatório de
Responsabilidade Social para América Latina e Caribe (Orsalc). A UFSCar foi convidada a relatar
mais detalhadamente suas formas diferenciadas de acesso para indígenas e refugiados, e também
as iniciativas de acompanhamento pedagógico específicas que promove.
Foto: UFSCar discute ações para pessoas refugiadas em Encontro do Observatório de
Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras (Crédito: Ascom/UFCSPA)

EdUFSCar realiza quarta edição da Feira do Livro no Campus
Sorocaba
Nos dias 7 e 8 de junho, o Campus
Sorocaba da UFSCar recebeu a
sua IV Feira do Livro, promovida
pela Editora da Universidade, a
EdUFSCar. O objetivo do evento é
popularizar o acesso a obras
literárias, científicas e acadêmicas
e incentivar a prática da leitura em
todas
as
idades.
Com
a
participação das editoras 34,
Blucher, Companhia das Letras,
Cortez, EdUFSCar, Expressão
Popular, FGV, L&PM, Objetiva,
Record, Rocco, Summus, Unesp e
Zahar, a IV Feira do Livro do
Campus
Sorocaba
ofereceu
descontos de 25% a 50%, em
todos os títulos disponíveis para compra.
Para a Diretora do Campus, Eli Angela Vitor Toso, as edições da Feira do Livro são excelentes
oportunidades de tomar contato e adquirir tanto obras que embasam os processos de ensino e
aprendizagem e produção de conhecimento promovidos pela Universidade, quanto aquelas para
serem lidas em momentos de lazer. "Ler exercita a imaginação, melhora a capacidade de
comunicação, desenvolve a criatividade e expande nossos conhecimentos acadêmicos e culturais. A
Feira do Livro é uma forma de estimularmos toda a comunidade a ler cada vez mais", afirma Toso.
Promovida há 13 anos no Campus São Carlos, há quatro no Campus Sorocaba e também com
edições nos campi Araras e Lagoa do Sino, a Feira do Livro também aproxima a comunidade
universitária das novidades do mercado editorial e amplia a visibilidade de autoras e autores da
própria UFSCar. "Como a EdUFSCar publica obras de muitas pessoas da nossa comunidade, com a
Feira podemos divulgar muito do conhecimento científico produzido por essa comunidade", registra
Oswaldo Truzzi, Diretor da EdUFSCar.
De acordo com Truzzi, a participação das editoras e o interesse do público são crescentes a cada
nova edição do evento e, como era esperado, em seus dois dias, a IV Feira do Campus Sorocaba
atraiu grande número de docentes, técnico-administrativos, estudantes e a comunidade de
Sorocaba e região. "Além de mais acessíveis pelos descontos praticados, durante a Feira as
pessoas podem folhear os livros, ler as contracapas e sentir a obra, o que gera mais interesse,
aguça a curiosidade e incentiva a compra e a leitura", afirma o Diretor da Editora.
Letícia Lozano, estudante do curso de Ciências Biológicas do Campus Sorocaba, visitou pela
primeira vez a Feira do Livro e se entusiasmou com a variedade de títulos e de ofertas disponíveis.
"Com tantas opções fica difícil escolher o que levar para casa. O mais interessante é que
encontramos tanto obras que podem servir como material didático, quanto aquele livro de ficção que
sempre quisemos ler, mas nunca conseguimos comprar", avalia a estudante.
Foto: Feira do Livro atraiu pessoas da comunidade universitária e de Sorocaba e região (Crédito:
João Justi – SeCS-So/UFSCar)

UFSCar seleciona trabalhos de estudantes de graduação e pós
graduação para as Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM
Estão abertas até a sexta-feira da
próxima semana (17/6)
as
inscrições de trabalhos para
as XXIV Jornadas de Jovens
Pesquisadores da Associação de
Universidades Grupo Montevidéu
(AUGM). A UFSCar selecionará
20 trabalhos de estudantes de
graduação e 20 trabalhos de
estudantes de pós-graduação
para apresentação de pôsteres no
evento, que neste ano será
realizado
pela
Universidade
Estadual Paulista (Unesp), de 24
a 26 de outubro, na cidade de São Pedro, São Paulo.
Estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFSCar com menos de 35 anos e que
não tenham participado das edições anteriores do evento podem encaminhar trabalhos em um dos
29 temas propostos, que contemplam diversas áreas do conhecimento. Estudantes de graduação
selecionados receberão R$ 500 cada para financiar a viagem e a estadia durante o evento. Nosite
da Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), responsável pela coordenação da seleção
na Universidade, estão disponíveis os editais paragraduação e pós-graduação, bem como todas as
informações para a submissão dos resumos. Os trabalhos serão avaliados por pareceristas da
própria UFSCar, e o resultado final será divulgado em 8 de julho.
Jornadas
As Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM são realizadas desde 1993, sempre em uma das
universidades que integram a Associação. Reúnem pessoas atuantes em diversas áreas de
conhecimento de 31 universidades dos seis países que compõem o grupo: Argentina, Bolívia, Chile,
Paraguai, Uruguai e Brasil. O objetivo do evento é promover o vínculo entre jovens cientistas da
região, colaborando para a construção de redes científico-acadêmicas e contribuindo para a
formação de profissionais comprometidos com a realidade latino-americana.
No ano passado, 29 estudantes da UFSCar – entre 82 que se inscreveram – participaram da 23ª
edição do evento na Universidad Nacional de La Plata, na Argentina, como noticiado no Blog da
Reitoria.
Foto: Estudantes da UFSCar participantes das Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM de
2015, na Universidad Nacional de La Plata, na Argentina (Crédito: Arquivo Pessoal)

Saade disponibiliza tradução em Língua Brasileira de Sinais para
vídeos de seminários
A Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade
(Saade) da UFSCar disponibilizou nesta semanavídeos
com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) de
três dos seminários temáticos realizados pela Secretaria
em abril. A série de seminários de formação teve o objetivo
de apresentar e debater aspectos históricos, políticos e
conceituais das áreas específicas de atuação da Saade,
organizadas nas coordenadorias de Diversidade e Gênero;
de Relações Étnico-Raciais; e de Inclusão e Direitos
Humanos. Os eventos constituíram uma das etapas
do processo de implantação da Secretaria e, agora, estão
acessíveis para pessoas surdas.
Os dois primeiros seminários – sobre relações étnico-raciais e sobre diversidade e gênero –
aconteceram no dia 5 de abril, no Campus Sorocaba. A Coordenadora de Relações Étnico-Raciais
da Saade, Rosana Batista Monteiro, docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação

(DCHE), abordou questões relacionadas aos conceitos de raça e etnia, ao preconceito e à
discriminação e, também, à trajetória que levou à implantação das ações afirmativas na UFSCar. Na
mesma direção, a professora Viviane Melo de Mendonça, também do DCHE e Coordenadora de
Diversidade e Gênero da Saade, falou sobre o desafio de construir políticas na área dentro das
universidades. No dia 12 de abril, em São Carlos, a Coordenadora de Inclusão e Direitos Humanos,
Rosimeire Maria Orlando, docente do Departamento de Psicologia (DPsi), retomou registros de
pessoas com deficiência ao longo da história da Humanidade para situar as conquistas de direitos e
os desafios que ainda precisam ser enfrentados.
Os vídeos completos dos seminários com tradução em Libras, bem como os demais registros de
eventos realizados pela Saade e informações sobre as próximas atividades estão disponíveis
no Blog da Secretaria. Relatos dos eventos e outras notícias sobre a Saade também podem ser
acompanhadas no Blog da Reitoria.
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