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Instituto de Línguas da UFSCar inicia suas atividades com cursos
de Espanhol e planeja a oferta de outras línguas para o segundo
semestre
O Instituto de Línguas da UFSCar marcou sua primeira fase de implantação
neste mês com a oferta das primeiras turmas de Língua Espanhola. Criado em
março deste ano a partir de proposta elaborada por docentes do Departamento
de Letras (DL) desde 2013, o Instituto acaba de iniciar as aulas das três turmas
de Espanhol para estudantes de graduação e pós-graduação. O curso é
coordenado por docentes do DL e ministrado por estudantes de licenciatura em
Letras com habilitação em Português-Espanhol. O material didático é elaborado
por esse grupo, considerando os interesses e necessidades específicas de
estudantes do Ensino Superior, como situações de intercâmbio, de congressos
e da vida universitária. Além disso, parte do material é dinâmica e vai sendo
construída
ao
longo
do
curso
para
acompanhar
as
turmas.
A Diretora do Instituto, Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues, docente do
DL, explica que a participação de estudantes de Letras é parte importante de
suas formações, e contribui, também, para gerar um grande diferencial no
curso. "Além de contribuir muito para a capacitação de futuras professoras e futuros professores, a
participação de estudantes coloca nas turmas o que há de mais recente na pedagogia do ensino de
línguas no Brasil. O grupo de estudantes está constantemente discutindo metodologias, estratégias
de ensino e outros instrumentos que fortalecem tanto os cursos como suas formações", pontua a
docente.
O Instituto planeja outras ofertas de cursos para o segundo semestre deste ano, em diferentes
modalidades. A partir do diálogo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe), estão sendo
construídas ofertas específicas para o quadro de servidores da Universidade. As línguas já previstas
na proposta original do Instituto – Português, Inglês, Espanhol e Libras – deverão ser ofertadas em
turmas de capacitação de servidoras e servidores. Já a colaboração com o Centro de Culturas
Indígenas (CCI) e o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar "Linguagens, Etnicidades e Estilo em
Transição" (LEETRA) do DL está possibilitando o planejamento de oficinas de línguas indígenas,
nas quais as culturas dos povos indígenas presentes na UFSCar serão compartilhadas por meio do
contato com as línguas. Além disso, está sendo criada uma Rede Colaborativa de Línguas e
Culturas, que pretende reunir integrantes estrangeiros da comunidade universitária ou que tenham
vivências em outros países para pequenos cursos também em forma de oficina. Foi realizado
também um levantamento com estudantes da Universidade para identificar o interesse por cursos de
outras línguas. Na pesquisa, o Francês teve destaque, e já faz parte do planejamento para a oferta
de cursos especiais.
A coordenação do Instituto de Línguas fica na sala 11 do edifício AT10 do Campus São Carlos.
Outras informações podem ser consultadas na página do Instituto no Facebook ou pelo email institutodelinguas@ufscar.br.

UFSCar reúne docentes de diferentes áreas em projeto de
pesquisa sobre o vírus Zika
Docentes de diferentes departamentos da UFSCar reuniramse para a elaboração de uma proposta de projeto de pesquisa
encaminhada à chamada pública da Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) que irá disponibilizar 30 milhões de Reais
para projetos institucionais de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico voltados ao combate ao vírus Zika. Na UFSCar, a
proposta é liderada pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa,
Ronaldo Censi Faria, docente do Departamento de Química,
que desenvolve pesquisa com imunossensores de baixo custo
para diagnóstico sorológico.
Com o lançamento da chamada, a Pró-Reitoria de Pesquisa
(ProPq) da UFSCar entrou em contato com docentes de áreas
afins ao estudo do vírus e suas consequências. A proposta
elaborada a partir desse movimento e encaminhada à Finep
contempla três principais frentes de investigação. Uma delas
explora os mecanismos clínicos, sistêmicos e moleculares da
infecção pelo vírus, a fim de promover melhor qualidade de
vida de crianças no primeiro ano de vida com consequências neurológicas causadas pelo vírus. A
segunda frente busca desenvolver ferramentas para um diagnóstico específico, sensível e de baixo
custo da infecção pelo Zika, e a terceira fornecer subsídios para o desenho de drogas que modulem
a interação vírus-célula visando a inibição da replicação viral.
Colaboram com essas frentes docentes dos departamentos de Fisioterapia (DFisio), Química (DQ) e
Genética e Evolução (DGE). O desenvolvimento de terapias para afecções neurológicas causadas
pelo vírus Zika será coordenado pela docente do DFisio Eloísa Tudella, a investigação da biologia
do vírus na infecção humana por Faria e as abordagens científicas utilizadas para investigar a
interação vírus-célula pelo docente Marcos Roberto Chiaratti, do DGE. No total, estão envolvidas
cerca de 30 pessoas, entre docentes, estudantes, pesquisadoras e pesquisadores, incluindo
integrantes de outras instituições.
O coordenador da proposta explica que a iniciativa agregou grupos de pesquisa que investigam
tanto temáticas afins, quanto temáticas específicas do vírus Zika. "Fizemos essa aposta de reunir
pessoas que desenvolvem pesquisas que podem ser relacionadas ao vírus Zika. A pesquisa sobre o
desenvolvimento motor de crianças com afecções neurológicas, por exemplo, é bastante
consolidada no grupo da professora Eloísa Tudella, e agora passa a ter essa relevância com os
casos de microcefalia causados pelo Zika. Já as duas outras frentes se relacionam mais
especificamente com a temática, pois investigam o próprio vírus, a partir de conhecimentos sobre
sua estrutura e o diagnóstico. A ProPq fez esse esforço de reunir diferentes grupos de pesquisa com
a intenção de abrir portas na Universidade para que cada vez mais pessoas possam trabalhar em
torno desse tema que é tão urgente para o País", registra Faria.
A Finep divulgará os primeiros resultados da chamada no dia 30 deste mês.

UFSCar participa de processo de constituição, em Sorocaba, da
Região Tecnológica em Energias Renováveis
O Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, participou no dia 29 de abril de reunião entre
dirigentes universitários, de empresas, parlamentares e representantes do poder público da região
de Sorocaba e do Estado de São Paulo, realizada com o objetivo de promover a criação da Região
Tecnológica em Energias Renováveis. O encontro aconteceu na sede da Agência Paulista de
Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe SP) e, além do dirigente da UFSCar,
também esteve presente o Reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Julio Cezar Durigan.
A proposta de criação da Região Tecnológica em Energias Renováveis é motivada pela existência,
no território de Sorocaba, de várias empresas atuantes no setor. A partir desse contexto, a ideia é
investir em processos de inovação na área. Durante a reunião, foram apresentadas demandas e
possibilidades relacionadas à interação entre essas empresas e as universidades públicas com
campi em Sorocaba, no que diz respeito à produção de conhecimento e à sua aplicação e, também,
à qualificação profissional.

Um workshop deverá ser realizado em breve para a continuidade do planejamento para a criação da
Região. Integrantes da comunidade de pesquisa da UFSCar interessados na proposta podem entrar
em contato com a Vice-Reitoria pelo e-mail vicereitoria@ufscar.br.

ProGPe: Pró-Reitoria apresenta minuta que regulamenta
concessão de afastamento para qualificação do pessoal técnicoadministrativo
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) apresentou recentemente minuta de documento
com normas e procedimentos para concessão de afastamento de servidoras e servidores técnicoadministrativos para realização de atividades de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado). A minuta, elaborada pela Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, Márcia Cristina
dos Santos B. de Oliveira, e por Ana Ap. Pires Minotto, que chefia o Departamento de
Desenvolvimento de Carreiras da ProGPe, foi redigida com vistas a regulamentar internamente a
possibilidade de afastamento advinda da publicação pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG) da Nota Técnica nº 6197, em 15 de dezembro do ano passado.
"Este é um tema que estava na pauta há anos, durante os quais vimos buscando solução para o
afastamento parcial, que não era reconhecido como uma possibilidade pelo MPOG. Essa
inexistência de uma regulamentação cria dificuldades, já que o tratamento conferido a cada caso
dependia das circunstâncias e das diferentes chefias, por exemplo, dentre outras variáveis", relata o
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes. "Ainda em 2013, foi criado um grupo de
trabalho paritário no Conselho de Administração [CoAd] para estudar o tema, e em 2014, durante as
negociações relativas à greve do pessoal técnico-administrativo, uma outra comissão foi criada com
o mesmo objetivo, mas as restrições normativas dificultavam muito o avanço. A partir da Nota
Técnica, optamos por tratar especificamente do afastamento para realização das atividades de
mestrado e doutorado, o que nos permitiu finalmente avançar", complementa o dirigente.
No início deste ano, a partir da publicação da Nota Técnica – resultante inclusive de gestões do
Forgepe (Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino
Superior – IFES) e da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das IFES) junto ao MPOG –,
Oliveira e Minotto recuperaram as discussões já acumuladas e, também, realizaram levantamento
das soluções adotadas em outras instituições. Com a minuta redigida, a ProGPe convidou as
comissões que vinham estudando o tema para apresentarem suas contribuições. O assunto foi
levado ao Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar (SinTUFSCar), e a PróReitoria aguarda agora os resultados dessa apreciação para, em conjunto com as comissões, dar
continuidade à elaboração e à tramitação do documento, a ser encaminhado ao CoAd para análise e
aprovação. "Uma possibilidade que já estamos estudando é a de contemplarmos também a
realização de atividades de pós-doutorado. A partir das sugestões recebidas, retomaremos o debate
com as comissões para concretizarmos uma redação que reflita os consensos obtidos e finalizarmos
essa etapa, após a qual devemos trabalhar também, em um outro documento, com os demais tipos
de afastamento", explica o Pró-Reitor.

ProGPe e Procuradoria Federal realizam reunião com o conjunto
de pessoas envolvidas em ação do Ministério Público Federal que
solicita anulação de concurso realizado em 2008
Na última terça-feira (10/5), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) e a Procuradoria
Federal junto à UFSCar (PF) estiveram reunidas com o conjunto de 55 servidoras e servidores
técnico-administrativos envolvidos na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal
(MPF) perante a Justiça Federal, a qual pretende obter a anulação de concurso para provimento de
vagas de técnico-administrativos realizado em 2008 pela Universidade. O objetivo do encontro foi
compartilhar informações sobre detalhes da Ação, sua tramitação e a defesa que, oportunamente,
será apresentada pela UFSCar, visando inclusive tranquilizar as servidoras e os servidores após a
divulgação realizada durante o último fim-de-semana pelo próprio MPF e por veículos de imprensa
de São Carlos.
Durante a reunião, foram apresentados, inicialmente, esclarecimentos sobre os fatos que levaram o
MPF a propor a Ação. Além disso, foi destacado que a propositura da Ação perante a Justiça
Federal não implica na anulação do concurso e consequente exoneração das pessoas que, há oito

anos, desempenham suas atividades profissionais na Universidade, uma vez que o pedido do MPF
ainda será objeto de apreciação pela Justiça, com a possibilidade de defesa tanto por parte da
Universidade, quanto individualmente pelas pessoas envolvidas. Nesse sentido, inclusive, a ProGPe
e a PF se colocaram à disposição para o compartilhamento de informações e documentos e para o
trabalho conjunto com a defesa a ser constituída pelas pessoas, individualmente ou em grupo.
"Nós compreendemos a angústia e a ansiedade das pessoas frente à divulgação repentina da Ação
Civil. No entanto, neste momento, é preciso ter tranquilidade para evitar a propagação de boatos
que já vem acontecendo e nos concentrarmos na defesa da Instituição e, principalmente, de cada
servidora e servidor. Estamos confiantes de que teremos sucesso nessa empreitada e evitaremos
os impactos que a anulação do concurso teria na vida de todas essas pessoas e de suas famílias,
bem como no funcionamento da Universidade", registra o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro
Rocha Côrtes.
Durante a reunião, as pessoas presentes apresentaram um conjunto grande de dúvidas relativas às
características da Ação e aos próximos passos, que puderam ser sanadas pelas equipes da ProGPe
e da PF presentes ao encontro. Na ocasião, foi informado que, de acordo com o que consta no site
da Justiça Federal, o Juiz da 1ª Vara Federal de São Carlos determinou que, no prazo de 72 horas,
a UFSCar se manifeste em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
apresentado pelo MPF à Justiça Federal, prazo este que se iniciará com a intimação da
Universidade por meio de Oficial de Justiça. No entanto, até o fechamento desta edição do Boletim
da Reitoria, isto ainda não havia acontecido.
Por fim, ficou acertado que será formada uma comissão para a interlocução entre a Administração
da UFSCar e o grupo de servidoras e servidores, visando permitir o acompanhamento do
andamento da Ação e o compartilhamento de informações e documentos.

UFSCar sediará Mostra de Cinema e Direitos Humanos nos dias
23, 24 e 25 de maio
A UFSCar sediará, de 23 a 25 de
maio, sessões da 10ª Mostra
Cinema e Direitos Humanos no
Mundo. O evento resulta da seleção
da Universidade em edital para
pontos de itinerância da Mostra, que
é uma realização da Secretaria
Especial de Direitos Humanos do
Ministério
das
Mulheres,
da
Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos e da Secretaria do
Audiovisual
do
Ministério
da
Cultura. Na UFSCar, a Mostra é
uma parceria entre a Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Saade) e o
CineUFSCar. Além das exibições programadas para este mês, a Universidade também receberá um
"kit difusão" composto por três longas, um média e dois curtas-metragens da programação da
Mostra.
Todas as sessões acontecerão no Anfiteatro Bento Prado Jr., com exibições seguidas de debates.
Estão previstos recursos de acessibilidade como áudio descrição, legendas e interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante os debates, além do acesso adequado a cadeirantes.
No dia 23, às 16 horas, serão exibidos os curtas-metragens "O Muro é o Meio" – documentário que
aborda pichações de protesto gravadas nos muros da Universidade Federal de Sergipe –, "Abraço
de Maré" – que tem como temáticas o combate à pobreza e o direito à Educação – e "Do Meu Lado"
– que trata da diversidade religiosa. No mesmo dia, às 19 horas, acontece a exibição do longametragem "Porque temos esperança", documentário que trata da jornada de uma mulher
pernambucana pelos presídios de Recife na intenção de que pais reconheçam suas filhas e seus
filhos.
No dia 24, às 9 horas, será exibido o longa-metragem "Félix, o Herói da Barra", outro documentário,
que aborda a história da comunidade de Barra de Aroeira, no Tocantins, e da luta de sua população
afrodescendente pelo direito à terra em que vivem. Às 12 horas, haverá nova sessão com os curtasmetragens e, às 14 horas, a exibição será do longa-metragem "500 – Os Bebês Roubados pela
Ditadura Argentina", que trata do direito à memória e à verdade. No dia 25, às 9 horas, haverá nova
exibição de "Félix, o Herói da Barra".
A programação completa e mais detalhes sobre os filmes estão no folheto da Mostra.

Política
Nos próximos dias, terão continuidade as ações coordenadas pela Saade para a construção
participativa e dialógica da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar e
definição das prioridades da Secretaria para o segundo semestre de 2016.
No Campus Sorocaba, acontece hoje (12/5) nova reunião da comissão para construção da Política,
das 9 às 10 horas, na sala 124 do ATLab. O encontro é aberto a todas as pessoas interessadas e
terá o objetivo de dividir as tarefas de organização dos seminários temáticos previstos para
acontecer no Campus nos dias 31 de maio (Inclusão e Direitos Humanos), 8 de junho (Gênero e
Diversidade) e 13 de junho (Relações étnico-raciais). No dia 19, haverá, também em Sorocaba,
reunião da comissão para estabelecimento das prioridades da Saade, das 10 às 11 horas, na sala
110 do AT2.
Em São Carlos, acontece na próxima terça-feira (17/5) o primeiro dos seminários temáticos
programados pela comissão aberta que está coordenando o processo de construção da Política no
Campus. O evento, que terá o tema "Inclusão e Direitos Humanos", será uma roda de conversa a
partir das seguintes questões disparadoras: "O que se entende por inclusão na universidade?" e
"Que tipo de universidade inclusiva a gente quer construir?". O seminário acontece das 18h30 às 21
horas, no Teatro de Bolso, na área Sul do Campus, e é aberto a todas as pessoas interessadas.
Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria no Blog da Saade, pelo telefone (16) 33519771 ou pelo e-mail saade@ufscar.br.

UFSCar oferece workshop de Escrita Acadêmica
Publicações em Inglês nos campi São Carlos e Sorocaba

para

Nos dias 20 e 21 de maio, os campi Sorocaba e São Carlos sediarãoworkshop de Escrita
Acadêmica para Publicações em Inglês, em uma iniciativa da Secretaria Geral de Relações
Internacionais (SRInter) em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a coordenação do
Idiomas sem Fronteiras (IsF) na UFSCar. A atividade será ministrada pela professora Luciana
Carvalho de Oliveira, do Departamento de Ensino e Aprendizagem da Universidade de Miami,
Estados Unidos. Oliveira desenvolve pesquisas sobre ensino de Língua Inglesa e formação de
professores de Inglês e é autora de diversos livros sobre esses temas.
A atividade foi pensada para estudantes de pós-graduação e docentes da Universidade e irá discutir
as estratégias empregadas na escrita acadêmica de publicações em Inglês, além de abordar os
diferentes gêneros textuais, enfatizando audiência, propósito e estruturas gerais. A professora
também irá enfatizar distinções entre registro e estilo, tais como o desenvolvimento do registro
apropriado utilizado na escrita acadêmica e o desenvolvimento do estilo pessoal do autor, além de
oferecer uma introdução às terminologias acadêmicas utilizadas nas citações, seguida dos resumos
de diversos trabalhos. Entre os objetivos do workshop está ajudar as pessoas participantes a
aprimorarem a escrita ao analisarem produções científicas, ampliando seus conhecimentos tanto
para redações mais claras, quanto para a organização dos textos.
No dia 20 de maio, a atividade ocorrerá em Sorocaba, na sala 17 do ATLab, das 14h às 17h30. No
dia 21, será a vez do Campus São Carlos, das 9h às 12h30, no Anfiteatro da Reitoria. As inscrições
devem ser feitas pelo e-mail academicwriting.ufscar2016@gmail.com para a obtenção de
certificado, e as vagas são limitadas às capacidades das salas. As pessoas inscritas também
concorrerão ao sorteio de livros durante as atividades. Outras informações podem ser consultadas
na SRInter pelo telefone (16) 3351-8402.

CPAD:
Coordenadoria
de
Processos
Administrativos
Disciplinares lança site visando transparência e prevenção de
irregularidades
A
Coordenadoria
de
Processos
Administrativos
Disciplinares
da
UFSCar (CPAD) acaba de lançar seu
site, em www.cpad.ufscar.br. Os
principais objetivos da página são a
transparência
das
atividades
da
Coordenadoria, o compartilhamento de
informações e, assim, também a
contribuição ao aprimoramento do
funcionamento da Universidade.
No
novo
site,
será
possível
acompanhar a tramitação de todos os
processos relacionados à CPAD, que
tem como atribuição coordenar e
apoiar, administrativamente, os trabalhos das comissões de Processos Administrativos
Disciplinares, Sindicâncias e Inquéritos que acontecem na Universidade. Observando
determinações legais relacionadas ao sigilo de parte dessas informações – como, por exemplo, o
nome das pessoas envolvidas –, serão divulgadas informações sobre o andamento desses
processos, tipo de irregularidade apurada e penalidades aplicadas (quando for o caso). "A partir de
agora, com o site no ar, vamos iniciar o carregamento das informações sobre os processos
realizados desde 2013, quando a CPAD foi criada. Essa nova plataforma para publicação dessas
informações conferirá, além da transparência, mais agilidade à condução desses processos. Além
disso, a visibilidade das providências tomadas também permite que a comunidade acompanhe como
as denúncias de irregularidade são, de fato, tratadas na Instituição", relata Valderez de Fátima
D'Onofre Neves, dirigente da CPAD.
A CPAD, vinculada na estrutura organizacional da Universidade à Reitoria, também se relaciona
com o Sistema de Gestão de Processos Disciplinares da Controladoria Geral da União (CGU). Os
processos que a Coordenadoria acompanha estão relacionados a denúncias de irregularidades
envolvendo servidoras e servidores e estudantes da Instituição, em consonância com o disposto na
Lei nº 8.112/90 – no caso do pessoal docentes e técnico-administrativo – e no Regimento Geral da
UFSCar – no caso de estudantes. No novo site, também estão disponíveis outras legislações
relacionadas à sua área de atuação, bem como manuais, relatórios de indicadores, notícias e
sugestões de links, dentre outras informações. "As atividades de controle interno e correição têm
também uma função importante de conscientização sobre direitos, deveres e responsabilidades no
âmbito do serviço público e, assim, de prevenção de irregularidades. Além disso, durante a
realização das atividades de apuração, é frequente que identifiquemos a necessidade de
aprimoramento de determinados procedimentos institucionais. Assim, nossa expectativa, com mais
esta ferramenta de acesso à informação, é que possamos ampliar ainda mais essas nossas
possibilidades de contribuição para o aprimoramento da gestão pública", avalia a Coordenadora da
CPAD.
Além do site, o contato com a CPAD também pode ser feito pelos telefones (16) 3306-6650 e 33066713 ou pelo e-mail cpad@ufscar.br.

CoEx: Conselho de Extensão aprova resultados dos Editais
ProEx 2016
Na última quinta-feira (5/5) o Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar realizou reunião
extraordinária para deliberar sobre os resultados dos Editais ProEx 2016 de apoio à realização de
Atividades Artístico-Culturais, Atividades de Extensão, Programa Qualidade de Vida e Eventos
Acadêmicos. Ao todo, foram 324 propostas aprovadas, em um investimento de recursos da ordem
de 400 mil Reais, que contemplam também 184 bolsistas de extensão. O prazo para interposição de
recursos vai até as 17h30 de hoje.
A partir deste ano, a forma de execução dos recursos concedidos pelos editais terá alterações. As
compras de serviços e materiais serão feitas exclusivamente pela Fundação de Apoio Institucional
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar). A mudança acompanha as alterações
nas normativas federais que regem as relações entre universidades e suas fundações,
regulamentadas na UFSCar pelo Conselho Universitário (ConsUni). A partir de agora, a efetivação

das aquisições pela FAI será realizada no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do recebimento
de formulário de solicitação de compra, que deverá ser preenchido pela coordenação da atividade
de extensão e encaminhado para a ProEx.
As orientações para uso de recursos estão disponíveis no site da Pró-Reitoria, e devem ser lidas
atentamente. A equipe da ProEx também reafirmou, durante a reunião, que está à disposição para
resolver quaisquer dúvidas pelo telefone (16) 3306-8112 ou pelo e-mail proex@ufscar.br.
As pautas, deliberações e atas do CoEx podem ser acompanhadas no site da ProEx.

ConsUni: Conselho dá continuidade à apreciação dos
procedimentos a serem adotados no processo de escolha da
Gestão 2016-2020 da UFSCar
Na última sexta-feira (6/5), o Conselho Universitário da UFSCar (ConsUni) deu continuidade à sua
219ª Reunião Ordinária, cuja primeira sessão aconteceu em 29 de abril, quando foi iniciada a
apreciação dos procedimentos a serem adotados no processo de escolha da Gestão 2016-2020 da
Universidade.
Na sessão do dia 6, o Conselho iniciou o debate das normas elaboradas pela comissão eleitoral
formada em 1º de abril, que tratam da pesquisa eleitoral paritária que tradicionalmente subsidia o
ConsUni nos processos de sucessão à Reitoria na UFSCar.
Dentre outras definições, já ficou estabelecido o cronograma para a realização da pesquisa junto à
comunidade universitária. O primeiro turno acontecerá no dia 23 de junho nos quatro campi da
Universidade e, caso haja mais de duas chapas inscritas, o segundo turno está previsto para o dia
30 de junho. A inscrição de chapas deverá ser feita no dia 20 de maio, das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas, na Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC), com indicação das candidaturas para a
Reitoria, Vice-Reitoria e pró-reitorias, currículos e programa de gestão. Também foi definido que,
nesta pesquisa, serão mantidas as listas de controle de votantes – servidoras e servidores docentes
e técnico-administrativos e estudantes de graduação e pós-graduação – e a votação em papel,
considerando a inexistência de tempo hábil para o desenvolvimento de ferramentas de votação
eletrônica que garantam a segurança desejada. No entanto, o Conselho indicou a pertinência de
avançar, para processos eleitorais futuros, no desenvolvimento dessas ferramentas. Outra decisão
já tomada é que haverá dois locais de votação no Campus São Carlos e um em cada um dos
demais campi, nos quais o horário de votação será das 9 horas às 21h30.
Como não houve tempo para a conclusão da apreciação das normas, uma terceira sessão do
ConsUni será realizada nesta sexta-feira (13/5), a partir das 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria. Na
sessão da última sexta-feira, o Conselho também aprovou o encaminhamento à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de propostas de criação de dois novos
cursos de mestrado acadêmico e três de doutorado; o Regimento Interno do Centro de Educação e
Ciências Humanas (CECH); e a homologação do Regimento Geral da Extensão da UFSCar, com
exceção do item a do Artigo 42, que voltará para discussão no Conselho de Extensão. A pauta
completa e documentos relacionados estão disponíveis no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.
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