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UFSCar 45 Anos: Em cerimônia de homenagem, Reitor destaca
papel de todos os integrantes da comunidade universitária na
construção da Instituição
Encerrando as comemorações dos seus 45
anos, a UFSCar realizou, na última terçafeira (15/12), cerimônia de homenagem aos
integrantes da comunidade universitária.
Na ocasião, foram homenageados 117
servidores
docentes
e
técnicoadministrativos, estudantes de graduação e
pós-graduação e pós-doutorandos que
tiveram trabalhos premiados ao longo de
2015 e 46 integrantes da comunidade
universitária que contribuíram para o
desenvolvimento da propriedade intelectual
na Universidade, com solicitação de seis
pedidos de patentes, cinco de registros de programas de computador e nove pedidos de registro de
marcas ao longo do ano. Por fim, também foram homenageados os 28 servidores que contribuem
há mais tempo com a Universidade, estando na Instituição há 40 anos ou mais. A lista completa dos
homenageados pode ser conferida aqui.
Em seu pronunciamento durante a cerimônia, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho,
destacou o papel de cada um dos integrantes da comunidade universitária na construção da
UFSCar e no reconhecimento da Instituição como uma universidade caracterizada pela excelência
acadêmica com compromisso social. "Continuamos contando com todos vocês para a continuidade
desse desenvolvimento", afirmou o dirigente. Já o Vice-Reitor, Adilson de Oliveira, destacou como,
no mesmo momento em que são homenageados os servidores com mais de 40 anos de UFSCar, a
Universidade conta com um grande número de servidores que ainda não chegaram aos 40 anos de
idade. "Este é um momento de grandes transformações para a UFSCar, em que mais da metade do
nosso quadro de servidores está na Instituição há cinco anos ou mesmo. Nesse contexto,
destacamos a relevância da inspiração suscitada por esses servidores que há tanto tempo se
dedicam à nossa UFSCar", registrou o Vice-Reitor.
Já a Diretora da Agência de Inovação da UFSCar, Ana Lúcia Vitale Torkomian, chamou a atenção
para o fato de que muitos dos homenageados pelo recebimento de prêmios também o foram por
suas contribuições ao desenvolvimento da propriedade intelectual. "A inovação só é concretizada se
houver conhecimento que a sustente, e essa coincidência entre as homenagens é um indicador
dessa relação. Além desse ponto, acredito que essa cerimônia destaca o caráter multidisciplinar da
UFSCar, por termos homenageados de todos os Centros Acadêmicos, bem como o acolhimento e
reconhecimento da Instituição a todos os engajados em atividades de transferência de tecnologia.
Assim, aproveito a oportunidade para convidar todos os integrantes da comunidade a se
aproximarem da Agência de Inovação", afirmou Torkomian.
Também compuseram a mesa de honra da cerimônia a Diretora do Centro de Ciências Exatas e de
Tecnologia, Sheyla Mara Baptista Serra; o Vice-Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde, Paulo Teixeira Lacava; e, representando a Direção do Centro de Educação e Ciências
Humanas, o docente do Departamento de Ciências Sociais Marcelo Coutinho Vargas. Além das
homenagens já mencionadas, receberam homenagens especiais os docentes do Departamento de
Engenharia de Materiais Edgar Dutra Zanotto e Victor Carlos Pandolfelli, que tiveram trabalhos
premiados incluídos em todas as cerimônias de homenagem desde 2010, quando a tradição foi
inaugurada no marco das comemorações dos 40 anos da UFSCar.
Foto: Equipe que recebeu medalha de ouro em competição internacional de Biologia Sintética
recebe homenagem das mãos do Reitor e do Vice-Reitor da UFSCar (Crédito: Heber Macedo –
Coordenadoria de Comunicação Social/UFSCar)

Com reuniões no CECH e no Campus Lagoa do Sino,
Administração Superior encerra rodada de diálogo sobre ações já
realizadas pela gestão e demandas da comunidade universitária
Com reuniões no Centro de
Educação e Ciências Humanas
(CECH) e no Campus Lagoa do
Sino, o Reitor da UFSCar, Targino
de Araújo Filho, acompanhado de
sua equipe administrativa, encerrou
a rodada de apresentações do
relatório parcial da gestão 20122016, iniciada em outubro com
apresentação
ao
Conselho
Universitário.
No CECH, em encontro realizado
no dia 10 de dezembro, foram
destacadas algumas demandas
particulares relacionadas à natureza das atividades do Centro, como, por exemplo, compras de
materiais específicos e a conclusão de alguns edifícios, especialmente o do Departamento de Artes
e Comunicação. O Reitor explicou como, frente aos cortes orçamentários, foi necessário transferir
recursos da alínea de investimento (destinados a obras e equipamentos) para custeio, visando
garantir o funcionamento adequado da Universidade, o que deve diminuir o ritmo de realização das
obras. "Estamos terminando o estudo da situação financeira e um novo cronograma de obras
deverá ser apresentado ao Conselho Universitário em sua próxima reunião", registrou o dirigente.
Quanto às compras, o Pró-Reitor de Administração, Néocles Alves Pereira, destacou a opção feita
por ampliar o uso das atas de registro de preços, processo que já facilitou e agilizou a aquisição de
vários materiais e que deverá continuar a ser ampliado.
Já no Centro de Ciências da Natureza do Campus Lagoa do Sino, em encontro realizado no dia 14
de dezembro, a ênfase recaiu sobre o próprio processo de implantação do Campus, caracterizado
como um dos principais desafios desta gestão. Após a apresentação, a conversa com a comunidade
do Campus foi marcada pela possibilidade de esclarecimento de dúvidas diversas, relacionadas a
temas como o próprio processo de implantação do Campus, às ações voltadas à capacitação e à
qualificação dos servidores e ao Programa de Ações Afirmativas da UFSCar.
Foto: Reitor apresenta relatório parcial da gestão à comunidade do Campus Lagoa do Sino (Crédito:
Lucas Martins – Estagiário CCN/UFSCar)

Biblioteca Comunitária comemora 20 anos com Concerto de Natal
A celebração pela chegada do fim do
ano na UFSCar já se tornou uma
tradição: todos os anos, a Orquestra
Experimental da Universidade apresenta
seu Concerto de Natal no saguão da
Biblioteca Comunitária (BCo). Neste
ano, a apresentação, realizada no último
dia 9, ganhou mais um motivo para a
celebração: as comemorações dos 20
anos da BCo. "É emocionante relembrar
toda essa história e valorizar a
importância que a BCo conquistou",
registrou Lígia Maria Silva e Souza,
Diretora do Sistema Integrado de
Bibliotecas
(SIBi)
da
UFSCar,
inaugurado em 2015 para integrar as bibliotecas dos quatro campi.
A Biblioteca Comunitária da UFSCar foi a primeira biblioteca universitária a atender a comunidade
externa à Instituição. "E esse trabalho começou a ser gestado ainda em 1970, com a inauguração
da UFSCar", lembrou Lourdes de Souza Moraes, que coordenou a implantação da Biblioteca e,

hoje, é Diretora da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da
UFSCar (FAI). Já o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, reafirmou como a Universidade se
orgulha da BCo. Araújo Filho fez questão também de reconhecer e agradecer o trabalho da
Orquestra Experimental da UFSCar. "A Orquestra mostra como somos uma universidade de
excelência acadêmica com compromisso social e cultural", destacou.
Homenagens
Para marcar as comemorações dos 20 anos da BCo, também foram inauguradas duas exposições
permanentes: "As Bibliotecas na UFSCar" e "Linha do Tempo da trajetória de vida de Florestan
Fernandes", sendo que esta última marca também os 20 anos da morte do sociólogo. Por fim,
colaboradores e servidores da BCo foram homenageados durante o Concerto. Dentre eles, a
Secretária Executiva da Biblioteca Lourdes Bertolote Tagliadelo, pelos 40 anos de dedicação à
UFSCar; o analista de tecnologia de informação José de Carvalho Assumpção Neto, pelos mais de
20 anos dedicados à automação das bibliotecas da Universidade; Vera Lúcia Cóscia, pela
dedicação ao Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais; Maria Emília Marchezin,
representando os servidores aposentados da BCo, e Isabel Cristina Pereira de Souza,
representando os servidores ativos.
Também foram homenageadas todas as diretoras da BCo ao longo de sua história, bem como as
diretoras da antiga Biblioteca Central da UFSCar: Leila Maria Lenk, que exerceu a função em 1970,
ano de criação da Universidade; Claudete Cury Sacomano, Diretora da Biblioteca Central de 1971 a
1993; Lourdes Moraes, Diretora de 1993 a 2005; Lígia Souza, Diretora de 2005 a 2015; e Camila
Cassiavilani Passos, atual Diretora da BCo. Por fim, foram homenageados pelo apoio e parcerias
com a Biblioteca Ilza Zenker Joly, fundadora da Orquestra Experimental; José Antônio Salvador,
docente do Departamento de Matemática; Rosemeire Trebi Curilla, servidora hoje lotada no Núcleo
de Formação de Professores da UFSCar; o Reitor e o Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira; a
Pró-Reitora de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez; e o ex-Reitor Oswaldo Baptista Duarte
Filho.
Foto: Público desfruta da apresentação da Orquestra Experimental da UFSCar nas comemorações
dos 20 anos da BCo (Crédito: Rogério Gianlorenzo – FAI/UFSCar)

Primeira reunião do Conselho do Sistema Integrado de
Bibliotecas da UFSCar valoriza política de formação e
desenvolvimento de coleções

O Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da UFSCar realizou ontem (16/12) sua
primeira reunião, presidida pela Diretora do SIBi, Lígia Maria Silva e Souza. Souza apresentou a
estrutura organizacional do Sistema e do Conselho, bem como suas primeiras atribuições. Dentre
elas, destaca-se o Regimento do SIBi e a política de formação e desenvolvimento de coleções da
Universidade. "A formação deste colegiado demonstra o compromisso da Universidade com suas
bibliotecas e com sua gestão democrática. Construiremos aqui políticas que atendam a todos os
nossos usuários de forma padronizada nos quatro campi, além de facilitar a gestão de pessoas e de
recursos", declarou a Diretora. Além das duas reuniões anuais previstas, uma reunião extraordinária
será agendada em 2016 para avançar na elaboração do Regimento, que terá sua versão preliminar
apreciada pelos conselheiros.

Co/SIBi
Criado em novembro de 2014, a partir da aprovação no Conselho de Administração (CoAd), o SIBi
compreende as quatro bibliotecas da Universidade: Biblioteca Comunitária, Biblioteca do Campus
Araras, Biblioteca do Campus Sorocaba e Biblioteca do Campus Lagoa do Sino. Seu Conselho é o
órgão colegiado do Sistema e tem a finalidade de propor, acompanhar e avaliar a política
informacional e a gestão do SIBi, sugerindo diretrizes e ações para seu aperfeiçoamento. É
composto pela Direção do SIBi; pelos dirigentes das bibliotecas integrantes do Sistema; pró-reitores
de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; diretores dos Centros Acadêmicos;
representantes discentes de graduação e de pós-graduação; representantes dos servidores técnicoadministrativos e docentes; representantes do Departamento de Ciência da Informação (DCI); e
representantes da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD).
Foto: Conselheiros celebram a primeira reunião do Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas da
UFSCar (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

Desafios da informática na gestão multicampi e avanço da pósgraduação são tema de reuniões com representantes da
Administração Superior no Campus Sorocaba

Representantes da Administração Superior da UFSCar estiveram no Campus Sorocaba na última
terça-feira, dia 15, quando se reuniram com a Direção de Campus, com equipes administrativas e
com a comunidade acadêmica para tratarem de temas como os desafios da tecnologia de
informação na gestão multicampi, o mapeamento dos processos das unidades das pró-reitorias
instaladas no Campus e o fortalecimento dos programas de pós-graduação sediados em Sorocaba.
Na parte da manhã, o novo Secretário Geral de Informática, Hermes Senger, e o assessor técnico
da Secretaria, Erick Melo, estiveram reunidos com a Diretora de Campus, Eli Angela Vitor Toso, e
com o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, com o objetivo de debaterem
estratégias para o trabalho em rede que possam contribuir para aprimorar a qualidade dos serviços
de informática em todos os campi da UFSCar. Senger também se encontrou com servidores dos
departamentos de Serviço de Internet, de Suporte Computacional e de Sistemas Computacionais
para alinhar os trabalhos das equipes do Campus Sorocaba com a nova direção da SIn.
À tarde, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, juntamente com a Pró-Reitora de Pós-Graduação,
Débora Cristina Morato Pinto, o Pró-Reitor de Pesquisa Adjunto, Ronaldo Censi Faria, a Diretora do
Campus Sorocaba e o Coordenador de Informação em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Leandro Innocentini Lopes de Faria, conversaram com os coordenadores e vice-coordenadores dos
programas de pós-graduação em atividade no Campus Sorocaba sobre a elaboração de indicadores
de pesquisa e pós-graduação para a construção de estratégias acadêmicas.
Faria, que é docente do Departamento de Ciência da Informação, apresentou aos representantes
dos programas um conjunto de ferramentas disponíveis para o levantamento e a análise de dados
referentes à produção científica dos docentes. "Nossa intenção foi mostrar aos pesquisadores
possibilidades de análises prospectivas que sirvam para o acompanhamento da evolução dos
programas e para apontamento da necessidade de ajustes. A partir de autoavaliações periódicas,
com uso das ferramentas apresentadas, os programas poderão aumentar sua produção acadêmica
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos", afirmou a Pró-Reitora de Pós-Graduação.

Também durante a visita, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e a Diretora do Campus receberam
integrantes da Empresa Líder (empresa júnior do curso de Engenharia de Produção do Campus
Sorocaba), que está começando um trabalho de consultoria para o mapeamento dos processos das
unidades das pró-reitorias instaladas no Campus. O mapeamento visa entender como as diferentes
equipes têm desenvolvido suas funções, identificar pontos críticos, sugerir intervenções para
superá-los e, assim, conferir mais fluidez e eficiência aos trâmites administrativos entre os campi.
Durante todo o ano de 2015, representantes da Administração Superior da UFSCar fizeram visitas
periódicas ao Campus Sorocaba, identificando as demandas específicas dos servidores docentes e
técnico-administrativos e dos estudantes e discutindo com a comunidade ações administrativas e
acadêmicas para impulsionar o desenvolvimento do Campus e integrá-lo de forma mais orgânica
aos demais campi da Universidade. O trabalho deve ter continuidade e ser intensificado em 2016.
Foto: Diretora do Campus e Pró-Reitor de Gestão de Pessoas na conversa com os coordenadores
de pós-graduação (Crédito: João Justi – Seção de Comunicação Social de Sorocaba/UFSCar)

ProGrad: Cursos de graduação da UFSCar ganham vídeos
voltados à sua divulgação junto a estudantes do Ensino Médio
Ao
longo
de
2015,
a
Coordenadoria de Ingresso na
Graduação da Pró-Reitoria de
Graduação (ProGrad) investiu no
aprimoramento das estratégias e
ações de divulgação dos cursos
de graduação da UFSCar junto a
estudantes de Ensino Médio,
potenciais candidatos às vagas
oferecidas no processo seletivo
para ingresso nesses cursos.
Dentre os projetos concretizados,
destaca-se a série de vídeos "Que
Curso Eu Faço?", nos quais, além
de informações institucionais sobre os cursos e apresentações dos docentes envolvidos, são
compartilhados depoimentos dos estudantes da Universidade, visando promover a identificação dos
futuros estudantes com os seus possíveis colegas.
Os vídeos foram produzidos pelo Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do
Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da UFSCar, com apoio da Secretaria Geral de
Educação a Distância (SEaD) e da Assessoria de Comunicação da Reitoria (AECR). Até o
momento, já foram produzidos vídeos sobre todos os cursos dos campi Araras e Lagoa do Sino e
sobre oito cursos oferecidos no Campus São Carlos. O projeto terá continuidade em 2016, para que
todos os cursos de graduação oferecidos pela UFSCar tenham os seus vídeos. O material já
concluído pode ser conferido no canal ClickCiência do YouTube.

UFSCar
licencia
quarta
patente
do
empresa startup apoiada pela Agência de Inovação

ano

para

Neste mês, foi consolidado o licenciamento de exploração da
patente "Micropartículas magnéticas de sílica porosa e
processo de síntese", o quarto realizado pela Agência de
Inovação da UFSCar em 2015. Ao todo, a Universidade soma
21 licenciamentos, entre patentes, marcas e programas de
computador.
A criação dos docentes Fernando Manuel Araújo Moreira, do
Departamento de Física (DF), e Raquel de Lima Camargo
Giordano, do Departamento de Engenharia Química (DEQ), e
de Willian Kopp, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da
UFSCar, foi licenciada para empresa fundada por Kopp, uma startup incubada com o apoio da
Agência. A partir da identificação do desafio do alto custo da etapa de purificação na produção de

produtos biotecnológicos e farmacêuticos – que corresponde no mínimo a 40% do custo total do
processo –, e também do grande consumo de tempo e recursos na etapa de desenvolvimento,
a startup foi criada para solucionar o problema em escala laboratorial e industrial.
De acordo com os inventores, produtos como anticorpos, enzimas e proteínas, após serem
extraídos de seus organismos de origem, muitas vezes necessitam ser concentrados e purificados
em níveis que podem chegar próximos aos 100%. No entanto, as técnicas usualmente empregadas
demandam alto investimento em equipamentos, além da realização de várias etapas, o que contribui
para o seu alto preço. Neste contexto, foi desenvolvido pela UFSCar um processo que torna mais
ágeis e reduz os custos dos processos industriais de purificação de bioprodutos. A patente
licenciada consiste em um novo método para síntese de nanopartículas magnéticas de sílica porosa
com alta resistência química e a temperaturas elevadas. O invento visa beneficiar indústrias de
produção de artigos biotecnológicos, como farmacêuticos e biocombustíveis, podendo também ser
aplicado em áreas como imobilização de enzimas e tratamento de efluentes.
Foto: Os inventores Raquel de Lima Camargo Giordano, docente do DEQ, e Willian Kopp, doutor
pelo PPGEQ da UFSCar (Crédito: Enzo Kuratomi – CCS/UFSCar)

Projeto desenvolvido na UAC gera livros produzidos pelas
crianças
Com o objetivo de
trabalhar textos orais e
escritos com crianças de
até quatro anos, a
docente da Unidade de
Atendimento à Criança
(UAC)
da
UFSCar
Poliana Bruno Zuin,
desenvolveu, ao longo
deste ano, o projeto
"Linguagens
e
Letramentos". Rodas de
conversa diárias foram
realizadas
para
promover a produção de texto oral, nas quais as crianças, com o auxílio da docente e da estagiária
Evelin Daiane Murato, tiveram contato com livros que trabalham diferentes gêneros literários, como
narrativas e bilhetes. A partir de temas selecionados pelas professoras em diálogo com os pais das
crianças, a atividade promoveu estimulação da criatividade, ampliação do vocabulário e apropriação
da escrita. Como resultado, as crianças produziram seus próprios livros, nos quais contaram suas
histórias com desenhos e textos redigidos pelas professoras. Foram realizadas também visitas à
Biblioteca Comunitária e ao Departamento de Produção Gráfica da Universidade, onde puderam ter
contato com livros e aprender sobre o processo de impressão e montagem de produtos gráficos.
Dentre os temas trabalhados, estiveram alimentação saudável e idosos, o que motivou a criação do
livro "As delícias das avós das crianças do grupo 4 da UAC".
Zuin explica que devido à importância dos avós na constituição das crianças, surgiu a ideia de pedir
aos pais que enviassem as receitas, incluídas no livro. "A troca de experiências e de aprendizagem
se mostra de forma concreta nas receitas que são passadas de geração em geração. Por isso, é
fundamental que a criança tenha essas experiências junto aos avós e aos seus pais, e que também
possa guardar suas memórias gustativas e afetivas desses momentos da forma concreta que o
livrinho propicia", afirma. A docente destaca também a importância de trabalhar a linguagem textual
antes da alfabetização formal, de modo que a criança possa entender essa importância.
"Entendemos o uso da escrita como prática significativa e natural, assim como ocorre com a
linguagem oral. Anotar, registrar, ler e tentar escrever deve fazer parte do cotidiano do processo de
aprendizagem de nossos alunos. Por essa razão, os projetos buscam a discussão e a reflexão de
temas importantes na Educação Infantil, bem como o exercício do registro. A criança tem contato
com práticas letradas desde que nasce, e o que buscamos é promover o contato significativo com
escrita e leitura de várias formas, utilizando os instrumentos que ela já tem, seja o desenho ou a
escrita", conta Zuin.
Imagem: Livros produzidos pelas crianças contam histórias e reúnem receitas das avós

Dirigentes da UFSCar prestigiam VI Encontro Regional de Futuros
Cientistas em Sorocaba
Na última segunda-feira, dia 14, foi realizado no
Campus Sorocaba da UFSCar o VI Encontro
Regional de Futuros Cientistas. O evento,
prestigiado pelo Vice-Reitor da UFSCar, Adilson
de Oliveira; pela Direção do Campus Sorocaba, Eli
Angela Vitor Toso; e por representantes das próreitorias de Graduação (ProGrad) e de Extensão
(ProEx), encerrou mais um ano de atividades do
Programa Futuro Cientista (PFC), coordenado por
Fábio Leite, docente do Departamento de Física,
Química e Matemática (DFQM).
O PFC é um projeto de extensão do Campus
Sorocaba que tem como objetivo principal
descobrir futuros talentos para a Ciência entre
jovens dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas e unidades de acolhimento. A partir
da instituição de clubes de ciências nas escolas, o PFC cria uma "Rede de Cientistas" que
interagem entre si e são estimulados a desenvolverem atividades multidisciplinares ligadas ao
conhecimento científico. Além dos clubes, o PFC realiza anualmente a Escola Preparatória para
Futuros Cientistas, durante a qual os jovens aprendem sobre a prática científica, desde a rotina de
um pesquisador até a realização de experimentos. Em 2015, a Escola Preparatória foi realizada no
mês de agosto, quando foi lançado um novo desafio aos participantes – a elaboração de um projeto
científico – a ser apresentado quatro meses depois, justamente durante o VI Encontro Regional de
Futuro Cientistas.
Assim, no encontro do dia 14, os 260 participantes do PFC, oriundos de 13 escolas públicas de 10
cidades da Região Metropolitana de Sorocaba, apresentaram seus trabalhos em temáticas que
envolviam desde Astronomia até Arqueologia. "Os alunos trabalham em suas escolas em grupos de
aproximadamente 20 integrantes e sob a supervisão de estudantes da UFSCar e de um
coordenador local. Neste ano, a escolha do tema para os projetos foi livre e fomos surpreendidos
com a criatividade dos jovens, que produziram maquetes, experimentos e exposições em foto e
vídeo sobre os temas que eles mesmos escolheram", conta o coordenador do PFC.
O Vice-Reitor da UFSCar destaca a expansão do Programa ao longo dos últimos anos e destaca
como sua principal característica o despertar da curiosidade de crianças e jovens para a Ciência.
"Estou certo que muitos dos principais pesquisadores da atualidade, se questionados, relatariam
algum episódio de sua infância e juventude que os inspiraram a seguir carreira em suas áreas de
atuação. Vejo o Futuro Cientista como esse lugar de inspiração, que mostra aos participantes que
eles podem ingressar na Universidade e o quão longe podem chegar", afirma Oliveira. Na mesma
direção, Fábio Leite diz que "a proposta é ampliar as oportunidades para essas crianças e jovens.
Pegá-los pela mão e levá-los até a universidade, uma ‘adoção’ mesmo. Não abrimos mão deles.
Nem eu nem ninguém da equipe", enfatiza.
Foto: Participantes do Programa Futuro Cientista apresentam seus projetos no Encontro Regional
(Crédito: Fábio Leite – DFQM/UFSCar)

CoACE: Conselho aprova calendário da UAC para 2016
O Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE) aprovou, em sua 23ª Reunião
Ordinária, realizada em 9 de dezembro, o calendário da Unidade de Atendimento à Criança (UAC)
para o ano de 2016. O documento prevê 201 dias letivos e 804 horas de trabalho pedagógico,
período de férias dos servidores e crianças atendidas, manutenção e limpeza do prédio, período de
atividades de planejamento, atividades de integração entre a UAC e famílias e comemorações
internas. Por ser constituída como uma unidade acadêmica, também está planejado para o mês de
setembro um evento voltado especificamente à divulgação e à troca de conhecimentos,
considerando a necessidade de contínua formação dos servidores da Unidade.
Nos informes da Reunião, foram destacados a reunião da Associação Nacional do Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), o seminário de atualização profissional da
ProACE, a discussão sobre segurança no Campus São Carlos e as campanhas na área de Saúde

realizadas pela Divisão de Saúde e Esportes (DiSaE), como Outubro Rosa e Novembro Azul.
As atividades e documentos relativos ao CoACE podem ser acompanhados no site da ProACE.

CoEx: Conselho aprova realização
especialização e 29 Aciepes para 2016

de

16

cursos

de

A 75ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx), realizada na última quinta-feira (10/12),
aprovou os resultados dos editais de Cursos de Especialização e de Atividades Curriculares de
Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepes) para o primeiro semestre de 2016. Foram
aprovadas as propostas de 16 cursos e 29 Aciepes. Outras 13 propostas de Aciepes não foram
aprovadas em razão de encaminhamento fora do prazo estabelecido pelo edital, e o Conselho
manifestou sua vontade de que essas propostas sejam encaminhadas à Pró-Reitoria de Extensão
(ProEx) como cursos de extensão, para que sejam viabilizadas e possam ser oferecidas.
O CoEx também aprovou a criação de programa de extensão coordenado pela docente do
Departamento de Psicologia (DPsi) Dileia Aparecida Martins Briega, intitulado "Acessibilidade e
Língua Brasileira de Sinais: dos processos formativos vivenciados na Educação Básica aos recursos
e técnicas para acesso na Educação Superior". O programa tem o objetivo principal de atuar no
apoio e na orientação pedagógica a docentes e estudantes surdos, proporcionando a produção de
materiais didáticos acessíveis de apoio ao ensino e à pesquisa.
Foi aprovada, também, a avaliação dos relatórios de programas de extensão do período 2011-2012
e as datas para envio dos relatórios do período 2013-2014. O Conselho observou a consolidação de
115 programas de extensão na Universidade e o montante da ordem de R$ 90 milhões associados a
atividades de extensão no período. Também foi dada continuidade à apreciação do Regimento
Geral da Extensão, com discussões sobre os capítulos VII e VIII do documento. Às 14 horas de
hoje, no Anfiteatro da Reitoria, será realizada Reunião Extraordinária do CoEx, para retomar a
apreciação do Regimento.
As pautas e atas do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão.

CoG: Conselho cria coordenações para novos cursos do Campus
Lagoa do Sino
A 57ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação da UFSCar (CoG), realizada na última
segunda-feira (14/12), aprovou a criação das coordenações dos cursos de Administração – com
linha de formação em Sistemas Agroindustriais – e de Ciências Biológicas – com linha de formação
em Biologia da Conservação –, ligados ao Centro de Ciências da Natureza (CCN) do Campus
Lagoa do Sino. Os dois novos cursos receberão suas primeiras turmas em 2016, sendo que o
primeiro teve a versão final de seu projeto pedagógico aprovada também na Reunião.
O docente Ricardo Serra Borsatto, Coordenador do Bacharelado em Administração, explica que o
curso tem o objetivo de formar profissionais que possam contribuir nas áreas tradicionais de atuação
do administrador, além de especificidades organizacionais, institucionais e tecnológicas dos
sistemas agroindustriais e suas complexas e diversificadas produções de alimentos. Já o
Bacharelado em Ciências Biológicas, segundo a sua Coordenadora, a docente Giulianna Rondineli
Carmassi, enfoca a conservação da biodiversidade e a gestão dos recursos naturais, em uma
perspectiva de integração do ecossistema e da manutenção da integridade biológica, assegurando,
assim, os princípios da sustentabilidade. "O ambiente favorável da fazenda que sedia o Campus, e a
multidisciplinaridade, que é inerente à Biologia da Conservação, constituem atrativos importantes
para quem almeja ingressar nesse curso. A ideia é explorar ao máximo o 'laboratório a céu aberto'
existente no Campus, bem como em seu entorno", afirma a docente. Com os dois novos cursos, a
UFSCar passa a oferecer 63 cursos de graduação presencial em 2016.
O CoG analisou também a minuta de resolução para proibição de trotes entre os estudantes da
Universidade. O Conselho realizou amplo debate sobre o tema, com destacada participação de seus
representantes discentes. Foram valorizadas as iniciativas positivas de recepção dos calouros, que
produzem práticas solidárias e de acolhimento, e manifestadas as preocupações com violências
físicas e simbólicas que persistem, ainda que não representem a maior parte das atividades. Dando
continuidade às discussões da reunião anterior, os conselheiros refletiram sobre as contradições
entre promover um momento tradicionalmente festivo do ingresso de novos estudantes e o respeito
à individualidade e à dignidade. Dada a impossibilidade de esgotar os debates durante a reunião, o
CoG voltará a apreciar a minuta nas próximas reuniões e reforçou a responsabilidade de seus

membros, bem como de toda a comunidade universitária, de promover bom acolhimento para os
novos estudantes e zelar para que denúncias de quaisquer práticas violentas sejam encaminhadas
à Ouvidoria da Universidade.
Durante a Reunião, também foi aprovado Convênio de Cooperação Internacional com a
Universidade de Limerick, na Irlanda, e apresentado o calendário administrativo da graduação para
o ano de 2016.

CoPG: Conselho apreciará
programas de pós-graduação

procedimentos

de

rotina

dos

Será realizada hoje (17/10) a 75ª Reunião do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar. Na
pauta da reunião está a apreciação de procedimentos de rotina dos programas de pós-graduação da
Universidade. Dentre eles, os conselheiros apreciarão alteração de regimento interno de programa
de pós-graduação, homologação de documentos para expedição de diplomas e recursos de
estudantes. A reunião acontece às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria.
As pautas, atas e atividades do CoPG podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de PósGraduação.

ConsUni: Conselho apreciará relatório orçamentário de 2015 e
proposta orçamentária para 2016 nesta sexta-feira
A 216ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), que acontece a partir das 9 horas
desta sexta-feira (18/12), terá apresentação do relatório orçamentário da UFSCar relativo ao ano de
2015 e apreciação da proposta orçamentária para 2016. Também estão na pauta o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna para o próximo ano e o Regimento Interno da Pró-Reitoria de
Pesquisa, dentre outros temas. A pauta e documentos relacionados podem ser conferidos no site da
Secretaria de Órgãos Colegiados.

Com esta edição, Boletim da Reitoria encerra suas atividades em
2015
Com esta 37ª edição, o Boletim da Reitoria encerra suas atividades em 2015. A publicação volta a
ser editada em fevereiro de 2016. Todas as edições deste primeiro ano da publicação podem ser
conferidas no Blog da Reitoria, que continuará em atividade ao longo desse período, assim como a
Assessoria de Comunicação da Reitoria (AECR), que está a disposição pelo telefone 3306-6573 ou
pelo e-mail aecr@ufscar.br. A equipe da AECR aproveita para agradecer a todos que nos
acompanharam e apoiaram nosso trabalho ao longo deste ano e para desejar um ótimo ano de 2016
a todos os integrantes da comunidade universitária.
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