Edição 01/10/2015

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA – entrará em
operação em 9 de novembro
O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
(SIGA), que substituirá o ProGradWeb, entrará
em operação no dia 9 de novembro. O
comunicado foi feito durante Reunião
Extraordinária do Conselho de Graduação
(CoG) na última segunda-feira (28/9), que
contou com a participação do Reitor da
UFSCar,
Targino
de
Araujo
Filho,
acompanhado do Secretário Adjunto de
Informática, Érick Lázaro Melo. O novo
sistema foi desenvolvido pela Secretaria Geral
de Informática (SIn) da UFSCar em diálogo
com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad).
O processo de desenvolvimento do SIGA teve
início em meados de 2012, quando a SIn realizou um estudo junto à ProGrad para identificar as
necessidades para o novo sistema. Subsidiada pelo conhecimento adquirido ao longo dos quase 15
anos de funcionamento do ProGradWeb, em uso desde 1998, a equipe da SIn desenhou o processo
de reengenharia do sistema para contemplar novas demandas da Universidade e utilizar tecnologias
mais modernas. A princípio, uma empresa, contratada por meio de licitação, desenvolveria o
sistema, cabendo à Secretaria assumir sua manutenção e atualização. Entretanto, em razão de
dificuldades técnicas para contemplar as especificidades do desenvolvimento, o contrato com a
empresa precisou ser rescindido no segundo semestre de 2014, e a SIn assumiu integralmente o
processo.
O resultado é um sistema integrado mais rápido e com estrutura flexível, que permitirá futuras
expansões e aprimoramentos. A descrição de novas funcionalidades que serão possíveis a partir da
adoção do SIGA pode ser conferida no Blog da Reitoria, onde também está descrito como será o
processo de capacitação da comunidade universitária para o uso do novo sistema.
No dia 9 de outubro, o ProGradWeb será fechado para a inclusão de novos dados, estando
disponível apenas para consulta. Desta data até 9 de novembro, todos os dados serão migrados
com segurança para o banco utilizado pelo SIGA. O período foi escolhido em razão da baixa
necessidade de inclusão de dados no sistema, e demandará pequenas alterações no calendário
acadêmico, que já estão sendo informadas aos coordenadores de curso.
Durante a apresentação do SIGA, o Reitor da UFSCar destacou os esforços da equipe da SIn e a
importância do novo sistema na Universidade. "Gostaria de agradecer à equipe da SIn, que
demonstrou extrema competência desenvolvendo esse sistema dentro da UFSCar. Passamos agora
por uma fase de grandes investimentos na Secretaria, que têm se mostrado uma aposta muito bem
sucedida neste momento de modernização dos nossos sistemas, a exemplo do que já vem sendo
feito com as pró-reitorias de Administração e de Gestão de Pessoas. São processos demorados,
mas que nos permitem acompanhar o crescimento da Universidade com condições cada vez
melhores", afirmou Araújo Filho.
Foto: Reitor apresenta o lançamento do SIGA em reunião do Conselho de Graduação (Crédito:
Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

UFSCar inaugurará seu Observatório Astronômico durante a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
De 19 a 25 de outubro, acontece em todo o
Brasil a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, iniciativa
coordenada
pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
que, desde 2004, busca aproximar a
população do conhecimento científico e
tecnológico e das instituições de CT&I. Neste
ano, o tema da Semana é "Luz, Ciência e
Vida", em alusão ao Ano Internacional da Luz,
celebrado em 2015.
A UFSCar, sob a coordenação do Vice-Reitor,
Adilson de Oliveira, está preparando uma
programação especial para a Semana. A
organização
é
liderada
também
pela
Coordenadoria de Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Extensão e pela Fundação de Apoio
Institucional (FAI), com envolvimento de diversos outros setores da Universidade envolvidos com
esforços de disseminação do conhecimento.
Na programação da Semana na UFSCar, está a inauguração do Observatório Astronômico da
Universidade, localizado na área Norte do Campus São Carlos. O edifício foi construído com
recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), de emenda parlamentar do Deputado Ivan
Valente e recursos próprios da Universidade. Já os equipamentos foram adquiridos com recursos do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Programa de Extensão
Universitária (ProExt) e também da Finep, por meio de projetos submetidos por docentes do
Departamento de Física da Universidade.
Durante a Semana Nacional, haverá observações noturnas com telescópios complementares
colocados no terraço do Observatório nos dias 20, 21 e 22. Na sexta-feira, dia 23, a cúpula do
Observatório será aberta e o telescópio principal – com 30 centímetros de abertura – receberá sua
primeira luz. Para marcar a ocasião, a Orquestra Experimental também está preparando um
repertório especial para um “Concerto para as Estrelas”, que terá músicas relacionadas à temática
da Semana e, especialmente, à Astronomia e à exploração espacial. Futuramente, além de seu
funcionamento regular no campus da UFSCar, o Observatório também poderá ser utilizado em
observações remotas. Escolas poderão, por exemplo, elaborar projetos e realizar observações do
próprio local onde estão instaladas, controlando o telescópio remotamente.
Além da inauguração do Observatório, a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
na UFSCar – que está sendo elaborada em parceria também com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – terá exposições, mostras de CT&I, palestras, mesas
redondas, minicursos e apresentações culturais. A programação completa será divulgada em breve.
"A experiência recente da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência nos
inspirou a investir mais uma vez em atividades voltadas à aproximação entre a Universidade e o
conhecimento que nela é produzido e a sociedade de São Carlos e região. Podermos inaugurar o
nosso Observatório e, também, a Praça da Ciência, durante a Semana Nacional sem dúvida é um
marco nos esforços dos diferentes grupos da UFSCar que voltam seus esforços à disseminação do
conhecimento", afirma o Vice-Reitor.

Embrapa apresenta à UFSCar proposta de criação de Unidade
Mista de Pesquisa nas áreas de automação para a
sustentabilidade agropecuária e agricultura de precisão
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, recebeu no dia 22 de
setembro o novo Chefe Geral da Embrapa Instrumentação, João de
Mendonça Naime, que apresentou proposta de criação de uma
Unidade Mista de Pesquisa envolvendo a Empresa, a UFSCar e o
campus de São Carlos da Universidade de São Paulo. Também
participaram do encontro o Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, o Chefe Adjunto de
Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Instrumentação, Wilson Tadeu Lopes da Silva, e o
pesquisador da unidade da Embrapa Caue Ribeiro de Oliveira.
A proposta de criação da Unidade Mista parte da compreensão de que arranjos institucionais
capazes de agregar grupos interdisciplinares e a integração de esforços entre instituições de
Ciência, Tecnologia e Inovação são essenciais na concretização do potencial de contribuição
dessas instituições ao desenvolvimento do País. Assim, a expectativa é que a Unidade possa reunir
competências e promover o compartilhamento da infraestrutura de pesquisa disponível nas
instituições envolvidas com o objetivo de desenvolver tecnologias de automação voltadas à
otimização de sistemas de produção sustentáveis.
A Embrapa já possui uma Unidade Mista de Pesquisa em colaboração com a Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), na área de genômica aplicada a mudanças climáticas. Criada em 2012,
a GenClima busca a geração de tecnologias genéticas e biotecnológicas a serem utilizadas no
desenvolvimento de plantas melhor adaptadas às mudanças climáticas.
Na reunião na UFSCar, algumas parcerias já estabelecidas foram apresentadas como exemplos de
iniciativas que poderão compor a Unidade Mista, abrangendo colaborações da Embrapa com os
departamentos de Engenharia de Materiais e de Química, do Campus São Carlos; Recursos
Naturais e Proteção Ambiental, do Campus Araras; e Física, Química e Matemática, do Campus
Sorocaba. Porém, a ideia é que essas parcerias possam ser ampliadas e, para dar continuidade à
discussão sobre a Unidade Mista, um evento com a participação das três instituições será realizado
até o final deste ano.

Elaboração do orçamento, esclarecimentos sobre convênio de
cooperação e distribuição do espaço físico são objeto de
reuniões entre a Administração Superior e a comunidade do
Campus Sorocaba
Após reuniões com os conselhos
dos três Centros Acadêmicos do
Campus Sorocaba, realizadas nos
meses de maio e junho, no dia 23
de setembro o Pró-Reitor de
Administração
da
UFSCar,
Néocles Alves Pereira, esteve
reunido com a comunidade do
Campus para, novamente, prestar
esclarecimentos
sobre
a
elaboração do orçamento da
Universidade e sobre o Convênio
de Cooperação Institucional (CCI)
054/06, que previa, dentre outros,
recursos
para
a
implantação
do
curso
de
Engenharia
Florestal.
A respeito do orçamento, Pereira demonstrou como as propostas orçamentárias são elaboradas e
quais os critérios adotados para a divisão dos recursos entre os Centros Acadêmicos, discutiu como
os cortes de verbas podem afetar a UFSCar e voltou a apresentar quais medidas a Universidade
vem tomando para minimizar os impactos do atual momento de restrições orçamentárias. No que se
refere ao CCI 054/06, ficou claro que, embora o convênio tenha recebido o título de "Implantação do
Curso de Engenharia Florestal no Campus Sorocaba-SP da UFSCar", a definição do seu objeto
afirma que "os recursos solicitados (...) também devem ser destinados para consolidar as propostas

didático-pedagógicas dos cursos já iniciados". Ou seja, o nome do convênio não condiz com seu
objeto, já que este não trata exclusivamente da implantação do curso de Engenharia Florestal.
Mais detalhes dos temas abordados no encontro podem ser conferidos noBlog da Reitoria. Como
encaminhamento da reunião, acordou-se que os cursos deverão elaborar um levantamento com
suas demandas específicas e encaminharem o documento à Direção de Campus, para avaliação e
tomada de providências no sentido do incremento da qualidade de cada curso oferecido no Campus
Sorocaba.
Também no dia 23, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, informou à Direção
do Campus Sorocaba o equacionamento das últimas questões pendentes no processo de divisão
dos espaços administrativos do Campus, iniciado há mais de um ano. Acompanhado da Diretora Eli
Toso e de Cássio Barbosa Martingo, da Divisão de Desenvolvimento Físico e Obras do Campus,
Côrtes também visitou o Parque Tecnológico de Sorocaba, para auxiliar no replanejamento da
ocupação do espaço da UFSCar no Parque. Confira a cobertura completa na matéria do Blog da
Reitoria.
Foto: Pró-Reitor de Administração apresenta dados sobre sua área de atuação à comunidade do
Campus Sorocaba (Crédito: João Justi – SeCS-S)

UFSCar inicia processo seletivo para a quarta turma do curso de
mestrado profissional em Gestão de Organizações e Sistemas
Públicos
A UFSCar publicou na última segunda-feira (28/9) o edital do processo seletivo para a quarta turma
do curso de mestrado profissional em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos, vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos (PPGGOSP).
O processo seletivo refere-se a 25 vagas, distribuídas em três categorias: 12 vagas destinadas a
servidores técnico-administrativos estáveis da UFSCar; 10 destinadas a instituições públicas e/ou
privadas conveniadas com a UFSCar; e três vagas destinadas ao público em geral, ou seja, pessoas
que não se enquadrem nas duas categorias anteriores. Nesta oferta, são 25 as instituições
conveniadas
com
a
Universidade,
cuja
lista
pode
ser
conferida
no
edital.
As inscrições no processo seletivo deverão ser realizadas de 6 a 20 de outubro. O processo seletivo
terá duas provas, a primeira de múltipla escolha (que acontecerá em 8 de novembro) e a segunda
com uma questão dissertativa (no dia 6 de dezembro). Todas as informações e instruções estão
disponíveis no edital.
O curso de mestrado profissional em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos é uma iniciativa
conjunta das pró-reitorias de Pós-Graduação e de Gestão de Pessoas da UFSCar, constituída a
partir de demanda dos próprios servidores da Instituição. Até o momento, já foram realizadas 39
qualificações e 16 estudantes já defenderam suas dissertações, sendo oito servidores da UFSCar.
Relatos desses trabalhos podem ser conferidos no Blog da Reitoria, em matérias dos dias 12 de
agosto e 18 de setembro.
O curso – cuja primeira turma iniciou as atividades em 2013 – foi aprovado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no final de 2012 e é composto por três
linhas de pesquisa: Gestão de Organizações Públicas; Gestão de Políticas de Ciência, Tecnologia e
Inovação; e Estado e Políticas Públicas. Mais informações estão disponíveis no site do PPGGOSP.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Agência de Inovação realizam reunião
no Campus Sorocaba sobre nova legislação referente à
biodiversidade
A Pró-Reitoria de Pesquisa
(ProPq), em parceria com
a Agência de Inovação da
UFSCar, realizou reunião
no
Campus
Sorocaba
voltada à capacitação da
comunidade acadêmica em
relação à chamada "Lei da
Biodiversidade" (Lei nº
13.123),
sancionada
recentemente
pela
Presidência da República.
A reunião contou com a
presença da Pró-Reitora
de Pesquisa, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo; da coordenadora do setor de Propriedade
Intelectual da Agência, Patrícia Villar Martins; e do assessor jurídico Marcelo Ferro Garzon, também
da Agência de Inovação.
No evento, os presentes puderam conhecer melhor os detalhes da nova legislação e esclarecer
dúvidas sobre seu processo de execução. Em relação ao processo de repartição de benefícios –
que diz respeito à exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de
acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado –, foi possível esclarecer,
por exemplo, que o pagamento é feito exclusivamente pelo fabricante do produto acabado ou pelo
produtor do material reprodutivo, independentemente de quem tenha realizado o acesso
anteriormente. O procedimento de cadastro para que o uso dos materiais seja regularizado também
foi alvo de questionamentos; entretanto, esclareceu-se que ainda não foram publicadas as
normativas para que a Lei entre em vigor e que, a partir da publicação, está previsto o prazo de um
ano para que instituições e pesquisadores se adequem.
A Agência de Inovação se colocou à disposição para receber sugestões de toda a comunidade
universitária, que serão levadas aos fóruns de discussão da Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei) e do Fórum Nacional de Gestores de Inovação
e Transferência de Tecnologia (Fortec). As contribuições podem ser enviadas pelo email inovacao@ufscar.br.
Nas próximas semanas, serão agendadas reuniões nos demais campi da Universidade para dar
continuidade ao compartilhamento das informações.
Foto: A Pró-Reitora de Pesquisa, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, apresenta à comunidade do
Campus Sorocaba a nova legislação sobre a biodiversidade (Crédito: Patrícia Villar – Agência de
Inovação/UFSCar)

UFSCar recebe professor da Universidad de Playa Ancha, do
Chile, para novas tratativas de acordo de cooperação
Na segunda semana de setembro, a
UFSCar recebeu o professor Andrés
Cáceres Milnes, da Universidad de
Playa Ancha (UPLA), no Chile, para
novas tratativas relacionadas a
acordos de cooperação entre as duas
universidades. A aproximação entre a
UFSCar
e
a
UPLA,
ambas
integrantes
da Associação
de
Universidades Grupo Montevidéu
(AUGM),
se
consolidou
com
a assinatura
de
convênio
de
cooperação internacional em março
deste ano, que possibilita a formação

de redes de trabalho e pesquisa conjunta entre as instituições.
A partir de um esforço inicial de aproximação liderado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG),
em parceria com a Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), as duas universidades
conversam agora sobre a possibilidade de uma dupla diplomação em nível de mestrado
no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura (PPGLit). Durante a semana, Cáceres se
reuniu com os coordenadores do PPGLit, com a SRInter e com a ProPG, para levantar os principais
desafios a serem enfrentados para concretizar a intenção da dupla diplomação.
Foto: Da esquerda para a direita, Diana Junkes Bueno Martha, Vice-Coordenadora do PPGLit;
Guillermo Antonio Lobos Villagra, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação; Andrés Cáceres, professor
da UPLA; Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo, Diretora da Divisão de Convênios para
Relações Internacionais da SRInter; e Marcelo Fila Pecenin, secretário executivo da SRInter
(Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

SIn apresenta avaliação do Plano Diretor de Tecnologia de
Informação à Câmara Assessora de Tecnologia de Informação
Foi realizada no dia 23 de setembro a segunda reunião ordinária da Câmara Assessora de
Tecnologia de Informação (CATI), órgão vinculado ao Conselho de Administração (CoAd) da
UFSCar cujo objetivo é a formulação de políticas na área de Tecnologia de Informação e a
coordenação da execução dessas políticas.
Durante a reunião, a equipe da Secretaria Geral de Informática (SIn) apresentou aos integrantes da
CATI a avaliação do andamento do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) para o
período de 2013 a 2015. O Plano – elaborado por uma comissão formada por servidores da SIn a
partir de diagnóstico que compreende uma fase de levantamento de necessidades junto às
diferentes unidades acadêmicas e administrativas da Universidade – é o principal instrumento de
gestão da área de TI na Instituição.
O PDTI está organizado em metas agrupadas em cinco grandes categorias: contratações de TI;
recursos humanos; infraestrutura de TI; Política de Segurança da Informação; e serviços de TI. Para
cada uma dessas metas há indicadores de acompanhamento, a partir dos quais foi feita a avaliação
apresentada à CATI. O detalhamento dessa avaliação pode ser conferido noBlog da Reitoria e traz,
dentre outros destaques, as ações referentes ao aprimoramento dos processos de gestão dos
contratos de desenvolvimento de softwares – cuja meta estabelecida no PDTI foi integralmente
cumprida –; a possibilidade de aquisição da quantidade de computadores para suporte às atividades
de ensino, pesquisa e extensão identificada como necessária no diagnóstico que embasou a
elaboração do Plano; o aumento da capacidade de conexão com a Internet (largura de banda); e o
aprimoramento contínuo dos processos de desenvolvimento de sistemas na própria Universidade.
Neste momento, a equipe da SIn se prepara para iniciar a elaboração do PDTI para o período 20162017 e, para tanto, nas próximas semanas deverá ser iniciada nova rodada de levantamento de
necessidades junto às unidades acadêmicas e administrativas. Ao final da reunião, o Secretário de
Informática e Presidente da CATI, Antonio Francisco do Prado, fez questão de destacar a
importância da Comissão. "Todos os assuntos de TI devem ser discutidos neste fórum, muito
especialmente os temas que direcionam o futuro da área na Universidade. Nós, na SIn, contamos
com o trabalho da CATI para que consigamos atender da melhor forma possível as demandas de
toda a Universidade", registrou o Secretário.

CoG: Conselho encerra primeira redação do Regimento Geral dos
Cursos de Graduação
Reunião Extraordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, realizada na última segundafeira (28/9), encerrou a primeira fase de deliberações sobre a redação do Regimento Geral dos
Cursos de Graduação. Foram retomados os tópicos nos quais havia dúvidas nas definições, dentre
eles as competências das coordenações de curso. Deliberou-se pela atribuição da recepção dos
novos estudantes às coordenações, observando a importância de organizar esse acolhimento.
Definiu-se também a garantia da representação das categorias estudante, servidor técnicoadministrativo e docente na composição dos conselhos de curso.

Dentre as deliberações, destacou-se também a definição do uso do Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA) apenas como critério de desempate na inscrição em disciplinas, recomendando-se
o uso de média ponderada para outros fins acadêmicos. Por fim, no capítulo referente ao turno de
funcionamento dos cursos, os conselheiros acordaram a possibilidade do estudante se inscrever em
disciplina obrigatória fora do turno de seu curso, bem como a obrigação dos departamentos de
oferecer disciplinas obrigatórias no turno de funcionamento do curso.
O CoG também recebeu o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, que comunicou o lançamento
do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), que substituirá o ProGradWeb a partir de 9 de
novembro. Os detalhes sobre o novo sistema podem ser acompanhados no Blog da Reitoria.
Regimento
O Regimento Geral dos Cursos de Graduação está sendo elaborado com base no conjunto de
normas já existentes que regem as atividades de graduação. Para isso, foi constituído um grupo de
trabalho com membros da equipe da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), que redigiu uma versão
preliminar, abarcando as normas existentes e sugerindo pontos a serem debatidos. Em fevereiro de
2014, a versão preliminar foi disponibilizada no ambiente virtual Moodle, para que os membros do
CoG pudessem ter acesso ao documento e incluir contribuições. Dessa forma, o documento
discutido durante as reuniões do Conselho já contemplava as sugestões do grupo de trabalho e dos
conselheiros, sendo apresentado para novas reflexões e deliberações.
Encerrada esta etapa de discussão e deliberação sobre o Regimento, o documento será
encaminhado à Procuradoria Federal junto à UFSCar, que fará a análise de questões jurídicas e
emitirá parecer. O Regimento voltará então ao CoG e, após a nova apreciação, será submetido ao
Conselho Universitário, que, por sua vez, fará a deliberação final.
As últimas pautas e relatos das reuniões do CoG podem ser acompanhados no Blog da Reitoria.

ConsUni: Reitor apresentará relatório parcial da Gestão 20122016 aos conselheiros
Nesta sexta-feira (2/10), o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, apresentará, durante a 214ª
Reunião Ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), um relatório das ações da atual gestão da
Universidade, abrangendo o período que vai da posse da equipe, no final de 2012, até o momento
atual. Na pauta do Conselho também está a apreciação do regulamento para elaboração das listas
tríplices para os cargos de Diretor e Vice-Diretor do Centro de Ciências Agrárias (CCA). A pauta
completa pode ser conferida no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.
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