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UFSCar divulga a programação da SBPC Jovem
Foi divulgada nesta semana a
programação da SBPC Jovem,
evento dirigido especialmente a
crianças e jovens que acontece
durante a 67ª Reunião Anual da
Sociedade
Brasileira
para
o
Progresso da Ciência (SBPC), de 12
a 18 de julho, no Campus São Carlos
da UFSCar. O objetivo da SBPC
Jovem, que acontece paralelamente
à programação científica da Reunião
Anual desde 1993, é promover o
contato de estudantes dos ensinos
Fundamental e Médio com o
conhecimento
científico,
pesquisadores
e
experimentos,
buscando assim despertar o interesse pela Ciência.
Na programação da SBPC Jovem, um dos destaques é a chamada "Tenda Jovem", para a qual
estão previstas 28 atividades a serem realizadas diariamente, de 13 a 18 de julho, das 8 às 18
horas. Dentre essas atividades, está prevista a presença de quatro centros de ciências itinerantes:
o Museu Itinerante Ponto UFMG, a Caravana da Ciência, a Banca da Ciência e o Ônibus da ONG
Mãe Natureza. Outras atrações envolvem exposições interativas, jogos e apresentação de
protótipos – como os de veículos Baja e aeromodelos desenvolvidos por estudantes da UFSCar –,
muitas delas relacionadas ao Ano Internacional da Luz, celebrado em 2015.
Além da Tenda Jovem, a SBPC Jovem também oferecerá oficinas e minicursos, com temáticas que
vão da fotografia 3D à extração do DNA de vegetais. Outro destaque será a mostra "Photographia
na Escola", para a qual escolas da Educação Básica foram convidadas a participar c om imagens
que retratem o tema da Reunião Anual, que é "Luz, Ciência e Ação".
A programação completa da SBPC Jovem pode ser conferida emwww.sbpc.ufscar.br, onde também
podem ser acompanhadas informações sobre outros eventos que acontecem junto à Reunião Anual
da SBPC, como a SBPC Inovação, a SBPC Cultural e a SBPC Indígena. As inscrições para a
Reunião Anual ainda estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento até o dia 6 de julho.
No site também está disponível a versão preliminar da programação científica do evento. Os
preparativos para a 67ª Reunião Anual da SBPC também podem ser acompanhados no Facebook.
Foto: Tendas nas quais serão realizadas as atividades da SBPC Jovem, bem como outros eventos
vinculados à Reunião Anual, começaram a ser montadas no Campus São Carlos da UFSCar nesta
semana. (Crédito: Divulgação / Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar)

Núcleo UFSCar-Empresa fomenta rede de Empresas Juniores da
Universidade e planeja eventos para o segundo semestre
O Núcleo UFSCar-Empresa (NuEmp),
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão
(ProEx),
vem
trabalhando
para
fortalecer
as
relações
entre
a
Universidade
e
os
jovens
empreendedores que atuam nas 24
empresas juniores em atividade nos
campi Araras, São Carlos e Sorocaba.
Sob a coordenação de Marta Cristina
Marjotta
Maistro,
docente
do
Departamento
de
Tecnologia
Agroindustrial e Socioeconomia Rural
(DTAiSER), o NuEmp atua em parceria
com o Núcleo UFSCar Júnior (NUJ),
liderado por estudantes de graduação que integram as equipes das empresas juniores e voltado à
promoção de atividades de integração e formação.
Para o segundo semestre deste ano, o NuEmp planeja uma série de eventos para discutir temáticas
importantes para o movimento de empresas juniores do País. Além disso, está nos planos a
promoção de uma competição para premiar os melhores trabalhos desenvolvidos. Marjotta lembra
que, desde a criação do NuEmp, em 1996, o número de empresas juniores da UFSCar mais do que
dobrou, passando de 10 para as atuais 24, e o movimento se disseminou pelos campi da
Universidade, o que trouxe novos desafios para a forma de pensar as ações. "Desde o ano
passado, quando assumi a coordenação do NuEmp, iniciamos uma retomada da aproximação entre
as empresas juniores e a Universidade, tendo em mente a concepção original do Núcleo. Nosso
objetivo é fomentar esse espírito empreendedor que nossos estudantes têm e essa ânsia por aplicar
os conhecimentos que adquirem na Universidade. Oferecemos apoio para que os estudantes
encontrem as melhores formas de realizar esses trabalhos. Se, por um lado, é importante que eles
liderem suas empresas e façam uma autogestão, de outro nós oferecemos a orientação com o olhar
da extensão, guiando para os caminhos que a Universidade já oferece ou ainda pode vir a oferecer.
Ou seja, oferecemos o suporte institucional sem interferir na autonomia", relata a docente.
A heterogeneidade das empresas da UFSCar – com organizações mais antigas e bem consolidadas
e outras mais jovens, dando os primeiros passos para se consolidarem – é trabalhada pelo Núcleo,
que busca promover a troca de experiências visando o trabalho em rede. Para tanto, a sede do
NuEmp está sendo reestruturada, de forma a oferecer um espaço que auxilie o fortalecimento das
atividades, bem como práticas de formação conjuntas. Cecília Mazetto, estudante do curso de
Imagem e Som da UFSCar e Vice-Presidente no NUJ, destaca a importância desse trabalho em
equipe realizado entre as empresas da UFSCar e, também, nacionalmente. "Participamos de
diversos encontros de empresas juniores, nos quais o trabalho em equipe é bastante estimulado,
bem como a colaboração entre empresas de diferentes instituições. Durante o último Encontro
Paulista de Empresas Juniores, por exemplo, a Engrenar Jr., do curso de Engenharia Mecânica da
UFSCar, e a EESC Jr., da USP de São Carlos, foram premiadas justamente pelo trabalho que
realizaram juntas. O objetivo do NUJ é justamente unir esforços para que as empresas cresçam e se
beneficiem umas das outras, por meio da troca de experiências. Como agregamos empresas de
diferentes áreas e com diferentes histórias, há uma diversidade de conhecimentos que podem ser
melhor aproveitados quando trabalhados em conjunto, fortalecendo o movimento de empresas
juniores da UFSCar e do País", conta a estudante.
Os interessados em mais informações sobre o NuEmp podem entrar em contato pelo email nuemp@ufscar.br. Outras informações sobre o NUJ estão disponíveis no site do Núcleo.
Foto: Estudantes da UFSCar durante o Encontro Paulista de Empresas Juniores de 2015. (Crédito:
Divulgação)

ProPq: UFSCar participa de organização de feira de alta
tecnologia em São Carlos
A Pró-Reitora de Pesquisa da UFSCar, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, participou na semana
passada da reunião de organização da Feira de Alta Tecnologia de São Carlos, a Fealtec. A Feira
reunirá pesquisadores, no próximo mês de outubro, para a exposição de invenções de alta
tecnologia, além da realização de palestras e outros eventos abertos a toda a comunidade.
A Fealtec teve início nos anos 1980 e realizou sua última edição em 2003. A Pró-Reitora, que
integra o grupo de trabalho responsável pelo conteúdo científico do evento, avalia a retomada da
Fealtec como um momento oportuno para dar mais visibilidade à inovação científica e tecnológica
da UFSCar e promover o diálogo com a cidade. "A ideia é celebrarmos a fama de polo tec nológico
nacional que São Carlos conquistou. A Pró-Reitoria de Pesquisa, junto com a Agência de Inovação
da UFSCar, convidará os nossos pesquisadores para exporem seus trabalhos para toda a
comunidade e participarem da promoção de uma grande conversa sobre a tecnologia produzida em
São Carlos", relata.
Participaram da reunião também o Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e
Tecnologia de São Carlos e representantes do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp), do ParqTec, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto Inova
e dos institutos do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP). A programação do
evento será definida nos próximos encontros.

ProPG: UFSCar oferece 30 vagas de mestrado e doutorado para
candidatos de países do continente americano
Estão abertas até 15 de julho as inscrições de candidaturas às bolsas oferecidas no âmbito
do Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC OEA/GCUB), uma iniciativa
conjunta da Secretaria Geral da Organização de Estados Americanos (OEA) e do Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras (GCUB). Ao todo, são oferecidas mais de 700 vagas em programas de
pós-graduação de 49 universidades de todo o País, para candidatos oriundos dos países da OEA,
para ingresso em 2016.
Na UFSCar, estão disponíveis 30 vagas em 25 programas de pós -graduação nos campi Araras, São
Carlos e Sorocaba, sendo 23 de mestrado e 7 de doutorado. A participação da Universidade no
PAEC é resultado de esforços da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) para incrementar a
internacionalização na pós-graduação e, em 2014 – quando houve a primeira participação da
Instituição no edital do Programa –, a UFSCar recebeu 14 estudantes, provenientes de oito países .
Outras informações sobre a chamada do PAEC para 2016 podem ser encontradas no edital de
seleção. A lista de vagas oferecidas pela UFSCar está disponível no Blog da Reitoria.

UFSCar apoia a ida de 30 estudantes de graduação e pósgraduação para as XXIII Jornadas de Jovens Pesquisadores da
AUGM
Entre os dias 25 e 27 de agosto, a Universidade de La Plata, na Argentina, sediará asXXIII Jornadas
de Jovens Pesquisadores da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), evento
que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento de 31 universidades dos cinco países
que compõem o Grupo: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil.
Durante o evento, 30 estudantes da UFSCar – 20 de graduação e 10 de pós-graduação –
apresentarão, na forma de pôsteres, trabalhos selecionados dentre 82 inscritos por uma comissão
de pareceristas da própria Universidade. Os estudantes selecionados receberão R$ 2 mil cada, para
financiamento da viagem e estadia durante o evento. Os recursos são oriundos do orçamento da
Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), no caso dos estudantes de graduação, e da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), para os estudantes de pós-graduação. A lista com os
estudantes aprovados está disponível no site da SRInter. Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail srinter@ufscar.br.
Jornadas
As Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM são realizadas desde 1993, sempre em uma das

universidades que integram a Associação. 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 cidadãos, comprometidos com a realidade latino-americana.
Foto: Estudantes da UFSCar nas XXI Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM, em 2013, na
Universidad Nacional del Nordeste, na Argentina. (Crédito: Divulgação)

Livro publicado pela EdUFSCar vence Prêmio Cidadania em
Respeito à Diversidade
O livro "Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca
da verdade", lançado em 2014 pela Editora da UFSCar – a EdUFSCar –
e organizado por James Green e Renan Quinalha, venceu, na categoria
Literatura, o 15° Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade,
promovido pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.
A entrega do Prêmio, que é considerado um dos mais importantes para o
Movimento LGBT, foi realizada no último dia 23, na Academia Paulista
de Letras.
O livro traz uma análise interdisciplinar das relações entre o período da
ditadura militar brasileira e as várias formas de homossexualidades. A
obra discute as maneiras pelas quais a ditadura dificultou os modos de
vida de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros,
bem como a afirmação do Movimento LGBT no País durante o período.
Além de artigos dos próprios organizadores, também integram a
coletânea textos de outros pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Green é professor de História
do Brasil na Brown University (EUA) e autor de "Além do Carnaval: a homossexualidade masculina
no Brasil do século XX", dentre outros títulos. Quinalha cursa doutorado em Relações Internacionais
na Universidade de São Paulo (USP) e é assessor da Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo "Rubens Paiva".
O Diretor da EdUFSCar, Oswaldo Mário Serra Truzzi, avalia a premiação como um importante
reconhecimento para a Editora e para a visibilidade da história do Movimento LGBT. "Creio que se
trata de um prêmio muito importante considerando o contexto da EdUFSCar, uma editora de uma
universidade historicamente comprometida com a defesa dos direitos de segmentos discriminados
em nossa sociedade. Ficamos muito felizes porque, por meio de nossa Editora, pudemos difundir e
tornar públicas as lutas e as resistências enfrentadas pelos homossexuais, hoje agrupados na sigla
LGBT, em um período marcadamente obscuro de nossa história recente, como o do Regime Militar.
Desse modo, à repressão decorrente do autoritarismo característico do período, se somou uma
repressão específica imposta a setores específicos. Ressalto também que o tema tratado pelo livro
é bastante oportuno, já que hoje presenciamos a conclusão dos trabalhos de várias Comissões da
Verdade, instaladas em vários Estados, que apuram os crimes e as arbitrariedades realizadas ao
longo do período ditatorial", avalia Truzzi.
O livro “Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade” pode ser
adquirido no site da EdUFSCar.

UFSCar consolida participação no programa Mais Médicos
A UFSCar é, desde 2013, a única universidade pública do Estado de São Paulo participante do
programa Mais Médicos, criado naquele ano. A adesão da Universidade ao Programa foi decidida
no Conselho Universitário (ConsUni) e resultou na designação de Geovani Gurgel Aciole da Silva,
docente do Departamento de Medicina (DMed), para a coordenação das atividades de capacitação
e acompanhamento profissional oferecidas aos médicos estrangeiros participantes.
Assim, estão sob responsabilidade da UFSCar atualmente 67 tutores, que, por sua vez, são
responsáveis por cerca de 560 médicos atuantes em diferentes regiões do Estado. Anteriormente, a
UFSCar integrou a comissão de avaliação e aprimoramento da Medida Provisória que estabeleceu o
Programa e também participou de missão destinada ao conhecimento da realidade do sistema de
Saúde de Cuba. A partir da assinatura do termo de adesão, além de continuar integrada aos
debates sobre as configurações do Programa, a Universidade liderou a coordenação das atividades
de capacitação e acompanhamento no Estado de São Paulo, junto à Faculdade Santa Marcelina e à

Faculdade de Medicina do ABC. Neste ano, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a
Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas já sinalizaram a adesão ao Programa e
deverão dividir a coordenação das tutorias com as instituições que já vinham participando.
Como coordenador da tutoria, Geovani Aciole da Silva tem o papel de supervisionar os tutores,
desde a seleção desses tutores até o acompanhamento de relatórios das suas atividades. Além
dele, outros três docentes do DMed integram o Programa, como tutores. Aciole destaca os desafios
enfrentados na implantação do Programa e comemora uma nova fase. "Enfrentamos uma série de
desafios para consolidarmos a implantação do Programa, como, por exemplo, a alocação dos
médicos estrangeiros, que sofreram pressão para ocupar vagas em unidades de prontoatendimento, quando o Programa preconiza a alocação nas Unidades Básicas de Saúde. Nesse
sentido, dialogamos com os gestores de Saúde dos municípios, para garantir que os profissionais
pudessem cumprir o papel para o qual foram designados. Além disso, sofremos o 'bombardeio' da
mídia, que divulgou informações equivocadas sobre o desempenho dos médicos apoiados pelo
Programa, quando eles têm sido avaliados muito positivamente pelos tutores e pela população
atendida. Quase três anos após a implantação, vivemos agora a consolidação do projeto, e a
UFSCar ter participado ativamente desde sua concepção demonstra o compromisso social da
Universidade com o País", avalia o docente.

Equipe brasileira da Olimpíada Internacional de Astronomia é
treinada por físico da UFSCar
O físico do Núcleo de Formação de Professores
(NFP) da UFSCar Gustavo de Araújo Rojas lidera,
desde 2012, as equipes de estudantes do Ensino
Médio que participam da Olimpíada Internacional
de Astronomia e Astrofísica (IOAA). Neste ano, a
IOAA será realizada na Indonésia, de 26 de julho a
4 de agosto, e os participantes brasileiros já estão
na fase final de preparação para a competição.
Na próxima semana, a equipe passará cinco dias
no Observatório do Pico dos Dias, em Minas
Gerais, onde os jovens terão aulas e realizarão
observações para o treinamento. Rojas destaca
que este é o primeiro ano em que parte do
treinamento é feito em observatórios no País. "O
Observatório do Pico dos Dias abriga o maior
telescópio do Brasil, e os estudantes vão realizar
atividades ao lado de pesquisadores experientes.
É uma oportunidade de ver a pesquisa sendo feita
de verdade, ao vivo, e isto é muito estimulante
para os jovens em fase escolar. Durante esses
dias, eles têm contato com a parte prática do trabalho dos astrônomos, além de aulas e outras
atividades preparatórias. Dessa forma, queremos não só preparar os estudantes para as olimpíadas,
mas também incentivar que sigam carreiras científicas, a partir do contato com a Astronomia e a
Astrofísica", conta Rojas.
A equipe é formada por 15 jovens selecionados a partir da Olimpíada Brasileira de Astronomia
(OBA), dos quais cinco competirão na IOAA, cinco na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica (OLAA) e outros cinco são suplentes. Rojas destaca a importância do trabalho em
equipe desenvolvido desde o princípio dos treinamentos. "Os estudantes aprendem a trabalhar
juntos, a pensar juntos. Quando viajam para Olimpíada Internacional, convivem com colegas de
mais de 40 países, aprendem outras culturas e trocam experiências bastante valiosas , que
extrapolam a Astronomia. Temos observado que essas experiências causam grandes efeitos nas
escolhas profissionais desses jovens. Além disso, o excelente desempenho das equipes brasileiras
tem favorecido o ingresso desses estudantes em instituições internacionais de excelência, como o
MIT [Massachusetts Institute of Technology]", relata. Rojas complementa que a presença da equipe
brasileira nas cidades onde os treinamentos são realizados gera trocas com as comunidades locais,
já que o planetário móvel utilizado para os estudos oferece visitas monitoradas às escolas das
regiões, dentre outras atividades que são realizadas para disseminar os conhecimentos sobre
Astronomia.
Em 2014, as equipes brasileiras conquistaram três medalhas na Olimpíada Internacional e cinco na
edição Latino-Americana. Uma novidade é que, neste ano, a estudante brasileira que ficou em

primeiro lugar na seletiva final para a Olimpíada Internacional ganhou uma viagem para o
Observatório Paranal, no Chile, a convite do Observatório Europeu do Sul (ESO). O observatório
que será visitado pela estudante em agosto é um dos três operados pelo ESO, considerado o
observatório astronômico mais produtivo do mundo. Rojas é, também, representante do ESO no
Brasil, cumprindo a missão de coordenar ações educativas e de disseminação de conhecimento,
além da rede de divulgação científica que compartilha, no Brasil, as pesquisas produzidas no ESO.
Foto: Equipes brasileiras de estudantes do Ensino Médio no Observatório Abrahão de Moraes, em
Valinhos (SP), no primeiro treinamento para as olimpíadas internacionais de Astronomia, realizado
em maio. (Crédito: Divulgação)

CoG: Conselho aprova convênios de cooperação internacional e
avança na discussão sobre Regimento Geral dos Cursos de
Graduação
A 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação (CoG), realizada na última segunda-feira (8/6),
aprovou dois convênios de cooperação internacional, com a Westfälische Hochschule, instituição de
Ensino Superior da Alemanha, e a Universidade de Saytama, no Japão. Os convênios permitem a
mobilidade de estudantes de graduação, que podem desenvolver atividades nessas universidades,
bem como a UFSCar fica autorizada a receber estudantes estrangeiros provenientes das instituições
conveniadas, dentre outras possibilidades.
Os conselheiros deliberaram também sobre temas de rotina do CoG, como dispensa de discipl inas e
acordos de cooperação para estágio. Além disso, o Conselho deu sequência à discussão sobre
o Regimento Geral dos Cursos de Graduação. Foram afinadas as definições referentes aos
Conselhos de Coordenação dos Cursos de Graduação, como composição e atribuições.
Mais informações sobre as últimas reuniões do CoG e o processo de discussão do Regimento
podem ser acompanhadas no Blog da Reitoria.

CoAd: Conselho apreciará estrutura organizacional da Secretaria
Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade
Em sua 30ª Reunião Ordinária, agendada para esta sexta-feira (12/6), o Conselho de Administração
(CoAd) da UFSCar deverá apreciar a proposta de estrutura organizacional para a Secretaria Geral
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Universidade, cuja criação já foi aprovada pelo
Conselho Universitário (ConsUni) em sua última reunião, realizada no dia 29 de maio. A proposta
encaminhada ao CoAd já incorporou sugestões apresentadas durante o debate no ConsUni, como,
por exemplo, a criação de um conselho consultivo – Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade – composto por representantes das diversas unidades e categorias da comunidade
universitária. O Conselho virá se somar ao Comitê Gestor da Secretaria, de caráter executivo, que já
estava previsto na proposta original.
O CoAd também apreciará o convênio a ser firmado entre a Universidade e a Sociedade de Apoio,
Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde (Sahudes) para operacionalização da
gestão e execução de ações de assistência à Saúde, ensino e pesquisa no âmbito do Hospital
Universitário. O convênio é uma das providências necessárias no processo de transferência do
Hospital da Prefeitura Municipal de São Carlos à Universidade, para que seja possível a
manutenção das atividades até que se conclua a contratação de um novo quadro de pessoal pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão operacional do
Hospital por meio de contrato firmado com a UFSCar em outubro do ano passado. Outro ponto de
pauta é a análise dos laudos técnicos das condições ambientais de trabalho dos campi Sorocaba e
Lagoa do Sino.
A pauta da 30ª Reunião Ordinária do CoAd, bem como os relatos e deliberações de reuniões
anteriores, podem ser conferidos no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.
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