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Reitor da UFSCar e Reitora eleita realizam primeira reunião de
transição
No dia 2 de agosto, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, recebeu em seu gabinete a
Reitora eleita para o período 2016-2020, Wanda Aparecida Machado Hoffmann. O objetivo da
audiência foi a definição dos detalhes do processo de transição para a nova gestão, cuja posse está
prevista para o mês de novembro.
Na audiência, o Reitor informou que solicitou a todas as unidades administrativas a elaboração de
relatório da Gestão 2012-2016 para compartilhamento com a futura equipe, que contará com tópicos
sobre o histórico de cada unidade, informações sobre sua estrutura e seu funcionamento, atividades
dos últimos quatro anos e perspectivas e desafios para o futuro. Ficou acordado que, no caso das
pró-reitorias, serão realizadas três reuniões entre dirigentes atuais e a próxima gestão, nos meses
de agosto, setembro e outubro.
A primeira reunião - que já está sendo agendada - será dedicada à apresentação da estrutura e do
funcionamento de cada unidade. No segundo encontro será apresentado o relatório, que também
será objeto de apreciação do Conselho Universitário (ConsUni) no início do mês de outubro. A
terceira reunião será dedicada às dúvidas e ao compartilhamento de informações complementares.
Outras reuniões poderão ser realizadas se necessário. Quanto às demais unidades, o Reitor afirmou
que tão logo haja a indicação de responsáveis pela futura gestão ou de representantes, a equipe
atual estará à disposição para o agendamento dos encontros.
Também foi definido que serão realizadas outras audiências entre o Reitor e a Reitora eleita, para
abordagem de temas específicos: obras, orçamento e finanças; Hospital Universitário; e Fundação
de Apoio Institucional. Esses encontros já começaram a acontecer e, no calendário, também estão
previstas reuniões específicas sobre os campi Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino.
A ata da audiência pode ser conferida aqui.

Senai apresenta oportunidades de estágio para estudantes de
graduação e pós-graduação da UFSCar

Representantes do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, regional de São Paulo)
estiveram na UFSCar em meados de julho para apresentar o novo Programa de Estágio
Tecnológico da entidade, voltado a estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O objetivo é o
desenvolvimento de projetos tecnológicos de duração determinada que aliem demandas da indústria
ao conhecimento científico e tecnológico disponível na Universidade.
Para estudantes de graduação, são três opções de estágio: de 12, 18 e 20 horas semanais, com
remunerações de R$ 702, R$ 1.053 e R$ 1.170. Para o mestrado, as bolsas são de R$ 1.029,60 (8

horas), R$ 1.544,40 (12 horas), R$ 2.316,60 (18 horas) e R$ 2.574,00 (20 horas). Já para o
doutorado as bolsas são de R$ 1.439,64 (8 horas), R$ 2.159,46 (12 horas), R$ 3.239,19 (18 horas)
e R$ 3.599,10 (20 horas).
Por enquanto, nesta fase inicial do Programa, considerada piloto, não haverá banco de estudantes
interessados. O Senai entrará em contato diretamente com a Universidade conforme as
necessidades das indústrias. Na UFSCar, mais informações podem ser obtidas junto às pró-reitorias
de Pós-Graduação e de Pesquisa. No Senai, o contato pode ser feito pelo e-mail estec@sp.senai.br.
A vinda de representantes do Senai à UFSCar também representou mais um passo para a
celebração do acordo de cooperação técnico-científica entre as duas instituições, que, dentre entre
outras atividades, prevê o compartilhamento de laboratórios, a realização de pesquis as conjuntas e
a oferta de vagas específicas para integrantes da equipe do Senai em programas de pós -graduação
da UFSCar. A expectativa é que a celebração do acordo aconteça até o final de setembro. A
parceria é resultante de contatos iniciados em maio de 2015 no contexto da realização na UFSCar
da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Foto: Visita do Senai significou possibilidade de acertar os últimos detalhes do acordo de
cooperação com a UFSCar. Pela Universidade, participaram dos trabalhos o Vice-Reitor, Adilson de
Oliveira; a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Cristina Morato Pinto; os pró-reitores adjuntos de
Pós-Graduação, Guillermo Lobos, e de Pesquisa, Ronaldo Censi Faria; e Victor Faria, profissional
da área de transferência de tecnologia da Agência de Inovação (Crédito: Mariana Pezzo –
AECR/UFSCar)

Andifes: UFSCar participa de seminário sobre extensão e de
reunião que resultou em documento em defesa do Ensino
Superior público e gratuito
A Pró-Reitora de Extensão da UFSCar, Cláudia Maria Simões Martinez,
representou a Reitoria no seminário "A Extensão e o compromisso público
da universidade", realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) no dia 15 de julho. O
evento aconteceu na Universidade Federal da Bahia, na programação dos
70 anos da UFBA.
O Seminário teve debates sobre indicadores para avaliação da extensão; extensão e espaço
público; e extensão e políticas públicas. Martinez acompanhou também, no dia 14, a conferência de
abertura do Congresso da UFBA, realizado para celebrar o aniversário. Na ocasião, a filósofa e
docente da USP Marilena Chauí falou sobre o tema "Contra a Universidade Operacional e a
Servidão Voluntária".
Nova Diretoria
Já no dia 29 de julho, durante reunião de seu Conselho Pleno, a Andifes elegeu sua direção para o
período de agosto de 2016 a julho de 2017, liderada pela Reitora Ângela Maria Paiva Cruz, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A nova Presidente da Associação destacou,
em sua primeira entrevista, o desafio de, no cenário de crise política e econômica, garantir as
condições para que os avanços da Educação Superior nos últimos 14 anos tenham continuidade.
Outras prioridades mencionadas foram as ações de formação de professores para a Educação
Básica; o fortalecimento dos processos de comunicação nas universidades; a intensificação das
políticas de inovação; e a consolidação do Programa de Reestruturação dos Hospitais
Universitários.
Também na reunião do Conselho Pleno – realizada em Cuiabá, com a participação do Reitor da
UFSCar, Targino de Araújo Filho –, a Andifes deliberou pela publicação de documento em defesa do
Ensino Superior público, gratuito, autônomo e de qualidade. O documento refuta afirmações
recentes de que a universidade pública seria acessível apenas às camadas economicamente
privilegiadas, apresentando resultados de estudo realizado recentemente pela Associação que
mostram que, atualmente, 66,19% do corpo discente das universidades federais tem origem em
famílias com renda média de até 1,5 salários mínimos, porcentagem que sobe para mais de 76%
nas regiões Norte e Nordeste. Também está registrada a posição divergente das medidas de
redução de investimentos em Educação e em Ciência e Tecnologia, a partir da compreensão de que
é justamente a ampliação desses recursos que deve permitir a continuidade do desenvolvimento do
País.

A íntegra do documento publicado pela Andifes pode ser conferida aqui. As informações sobre as
atividades da Andifes podem ser acompanhadas no site da Associação.

Ranking Scimago mostra UFSCar entre
universidades do Brasil e da América Latina

as

melhores

O Scimago Lab – grupo espanhol especializado na análise de informações sobre produção científica
– divulgou recentemente a edição 2016 de seu ranking de instituições de Ensino Superior. A
UFSCar subiu várias posições em relação a edições anteriores, figurando em 11º lugar no Brasil,
18º na América Latina e 556º no mundo.
O ranking é elaborado a partir de três indicadores principais: produção científica (avaliada a partir
da base de dados Scopus, da editora Elsevier), inovação (a partir da base de dados de patentes
Patstat) e visibilidade na web (medida a partir do Google e da ferramenta ahrefs). Os dados
analisados a cada edição são referentes a cinco anos, terminando dois anos antes da edição mais
atual – ou seja, para a edição 2016, os dados referem-se aos anos de 2010 a 2014.
Em comparação a 2009, primeiro ano em que há resultados do ranking, a UFSCar subiu duas
posições em relação ao cenário brasileiro, oito em relação à América Latina e 152 posições
considerando o contexto mundial. Confira os detalhes na página do Scimago Institutions Rankings.

Novo site compartilha informações sobre a administração da
Fazenda Lagoa do Sino
Entrou no ar no início deste mês o site do
Conselho Gestor da Fazenda Lagoa do
Sino, criado com o objetivo de conferir
maiores visibilidade e transparência às
atividades do próprio Conselho e, também,
àquelas relativas à administração da
Fazenda.
Uma parte do novo site é dedicada a
informações básicas sobre o histórico da
Fazenda, do Campus Lagoa do Sino e,
também, da região que o abriga. Estão
disponíveis as escrituras de doação da
Fazenda, o projeto original para o Campus e
o
protocolo
de
intenções
para
implementação do Campus firmado com o Ministério da Educação, dentre outros documentos. Outro
destaque é o acesso aos relatórios relacionados ao programa de extensão que tem como objetivos
a manutenção das atividades de produção da Fazenda, de suas benfeitorias e equipamentos e,
também, a construção de pontes institucionais com a comunidade da região. Também estão
disponíveis as atas das reuniões do Conselho Gestor, além de um conjunto grande de fotos que
apresentam a toda a comunidade da UFSCar a Fazenda e as atividades de produção e acadêmicas
lá realizadas.
Conselho
O Conselho Gestor da Fazenda Lagoa do Sino foi criado em setembro de 2015 com os objetivos de
estabelecer as diretrizes de funcionamento e acompanhar a administração de suas atividades. Em
sua composição ampliada, estabelecida em abril deste ano, o Conselho é composto por
representantes da direção do Centro de Ciências da Natureza (CCN), de cada um dos cinco cursos
de graduação atualmente em atividade no Campus, da coordenação do programa de extensão e da
gerência da Fazenda, além de representantes das categoria docente, de técnico-administrativos e
discentes. A presidência está a cargo do assessor da Reitoria Néocles Alves Pereira.
Uma das principais tarefas do Conselho é a elaboração de um planejamento quinquenal para a
Fazenda, que alie sua sustentabilidade econômica às atividades de ensino, pesquisa e extensão do
CCN, levando em consideração também os eixos norteadores do Campus: Agricultura Familiar,
Desenvolvimento Territorial, Segurança Alimentar e Sustentabilidade. O plano está atualmente em
fase de redação, a partir das discussões já realizadas envolvendo todo o Campus, e deve ser

concluído até o final de agosto, para encaminhamento aos órgãos colegiados competentes para
apreciação e aprovação.
"Estamos muito satisfeitos com o lançamento do site, já que, além da transparência da gestão da
Fazenda, ele também é uma oportunidade para que toda a comunidade universitária conheça
melhor o Campus Lagoa do Sino. O site é uma realização de todo o Conselho, e é importante
destacar que ele está em processo de construção permanente, pelo que aguardamos as sugestões
e contribuições da comunidade", registra o Presidente do Conselho. O site pode ser conferido em
www.cgfls.ufscar.br.
Foto: Área de produção agrícola no Campus Lagoa do Sino. Site tem um conjunto de fotos que
apresentam a Fazenda à comunidade universitária (Crédito: Divulgação – Conselho Gestor da
Fazenda Lagoa do Sino)

UFSCar lança livro sobre a Reunião Anual da SBPC na 68ª edição
do evento, em Porto Seguro
Durante a 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) – que aconteceu de 3 a 9 de
julho no campus de Porto Seguro da Universidade Federal do
Sul da Bahia –, a UFSCar lançou o livro "Luz, Ciência e Muita
Ação: as histórias da Reunião Anual da SBPC em São
Carlos". A obra, ricamente ilustrada, narra os bastidores da
realização da 67ª Reunião Anual, desde os primeiros contatos
e preparativos até o encerramento do evento e seu legado.
Ao todo, são nove capítulos, além dos prefácios assinados
pelo Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, que
coordenou na UFSCar a realização do evento, e pela
Presidente da SBPC, Helena Nader, e do posfácio assinado
pela Diretora da Fundação de Apoio Institucional da UFSCar,
Lourdes de Souza Moraes. Oliveira e Moraes representaram a
UFSCar em Porto Seguro, juntamente com a equipe que
recepcionou visitantes no estande da Universidade na
ExpoT&C, feira de Ciência e Tecnologia que acontece durante
a Reunião Anual. Docentes e estudantes da UFSCar também marcaram presença na programação
científica da Reunião, e um grupo de estudantes indígenas foi a Porto Seguro participar das
discussões da SBPC Indígena.

CoPG: Conselho dá continuidade às discussões sobre ações
afirmativas na pós-graduação
Em sua 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de julho, o Conselho de Pós -Graduação da
UFSCar (CoPG) deu continuidade às discussões sobre ações afirmativas na pósgraduação, iniciadas na reunião de 29 de junho a partir de portaria sobre o tema publicada pelo
Ministério da Educação em maio.
Inicialmente, a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Cristina Morato Pinto, apresentou documento
que faz um histórico de iniciativas relacionadas às ações afirmativas na pós -graduação já
implementadas na UFSCar, bem como as ações empreendidas pela ProPG desde a publicação da
portaria, que incluíram a solicitação de contribuições aos programas de pós -graduação. A partir da
apresentação desse histórico, o Conselho aprovou a sugestão da Pró-Reitoria de criar uma
comissão que deverá sistematizar essas contribuições iniciais, realizar estudos s obre as implicações
das ações afirmativas (em termos, por exemplo, de demandas estruturais e do fomento) e elaborar
diretrizes de indução de ações específicas que levem em consideração o contexto da UFSCar e a
autonomia dos programas de pós-graduação. O trabalho da comissão deverá também apoiar os
programas que desejem adotar ações concretas – como a reserva de vagas – já a partir de 2017.
Histórico
Do levantamento realizado pela ProPG sobre iniciativas direcionadas ao incremento do acesso e da

permanência de populações sub-representadas no quadro geral da pós-graduação consta o curso
de extensão "Equidade no acesso à pós-graduação para populações sub-representadas", realizado
pela Pró-Reitoria em 2012 com o objetivo de preparar pessoas candidatas a process os seletivos de
cursos de mestrado e doutorado. Também está relatada a experiência do Programa de Pós Graduação em Educação Especial, que garante recursos de acessibilidade no momento de
realização do processo seletivo e, também, ao longo do curso, além de ampliar prazos para
estudantes com deficiência, além de iniciativas de outros programas voltadas também à preparação
para seus processos seletivos.
Em relação ao processo desencadeado após a publicação da portaria do MEC, além das discussões
já realizadas no Conselho, a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar
(Saade) elaborou documento com considerações e sugestões encaminhado às coordenações dos
programas. Como registrado, a ProPG também solicitou contribuições aos programas. A s íntese das
reflexões realizadas até o momento aponta a relevância do apoio do Ministério e da Capes para que
as ações inclusivas possam ser implementadas da forma adequada; o compromisso com a
autonomia dos programas e a atenção às especificidades das diferentes áreas de conhecimento; e a
importância da atenção a aspectos que conferem segurança jurídica aos editais de seleção, dentre
outros aspectos a serem considerados pela comissão que dará continuidade aos trabalhos.
Outros assuntos
Na reunião do CoPG, além de assuntos da rotina da pós-graduação, também foi pauta denúncia de
plágio em dissertação de mestrado defendida na Instituição. A partir dos resultados de sindicância
realizada para averiguação da denúncia, o Conselho deliberou pela anulação do título, bem como
debateu sobre a necessidade de intensificação de iniciativas de formação e conscientização que
possam prevenir ocorrências dessa natureza. O Conselho também foi informado da publicação do
ato administrativo que extingue a obrigatoriedade do depósito da versão final em papel de
dissertações em teses, em consonância com decisão de reunião anterior do CoPG, bem como de
que as versões digitais já estão sendo depositadas no Repositório Institucional da UFSCar. As atas
das reuniões do CoPG podem ser conferidas no site da ProPG.

CoG: Conselho debate urgência de promover iniciativas de
formação e conscientização sobre a prática do plágio
Em sua 62ª Reunião Ordinária, realizada na última segunda-feira (8/8), o Conselho de Graduação
da UFSCar (CoG) empreendeu longa discussão sobre a necessidade de se promover na
Universidade iniciativas de formação e conscientização sobre a prática do plágio. A discussão foi
motivada pela apresentação dos resultados de comissão que averiguou denúncia de plágio por
estudante de graduação e, para além do caso específico, as pessoas presentes destacaram que há
um grande desconhecimento na Instituição sobre o que é o plágio.
Outra reflexão realizada na reunião foi sobre a declaração de objeção de consciência em relação a
atividades de graduação envolvendo experimentação animal. O caso específico em questão foi
encaminhado para a continuidade de um diálogo mediado entre estudante e coordenação do curso,
mas também neste tema o Conselho indicou a necessidade de uma reflexão aprofundada que possa
subsidiar futuras decisões institucionais. O CoG também aprovou norma relativa à possibilidade de
uma recuperação adicional nos cursos de graduação na modalidade de educação a distância, a
partir de estudos sobre dificuldades específicas da modalidade, e iniciou debate sobre denúncias
relacionadas à reposição das atividades para estudantes que participaram do movimento grevista
ocorrido no primeiro semestre.
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