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Nas comemorações dos 10 anos do Campus Sorocaba da
UFSCar, papel da Universidade na transformação social é
destacado
Na última quinta-feira, dia 10 de
março, a UFSCar iniciou as
comemorações dos 10 anos do
Campus Sorocaba, com sessão
solene seguida da mesa-redonda
"A Universidade do Futuro". O
evento contou com a presença
do Reitor da UFSCar, Targino de
Araújo Filho; do Vice-Reitor,
Adilson de Oliveira; da Diretora
do Campus, Eli Angela Vitor
Toso; do Reitor da Universidade
à época da criação do Campus,
Oswaldo Baptista Duarte Filho; e
da ex-Deputada Federal Iara
Bernardi, grande apoiadora da
iniciativa, além de pró-reitores, secretários, diretores de Centros Acadêmicos, servidores docentes e
técnico-administrativos e estudantes do Campus.
No Auditório do ATLab lotado, a Diretora de Campus relembrou a trajetória dos 10 anos exaltando o
fortalecimento institucional do Campus e o crescimento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas. Na mesma direção, o Reitor reafirmou o orgulho que a Administração tem
do Campus Sorocaba, que foi o que mais cresceu nos últimos cinco anos. "Hoje, o Campus
Sorocaba conta com mais de três mil alunos, 180 docentes e 110 servidores técnico-administrativos,
todos comprometidos com o desenvolvimento da Universidade e que ajudaram a construir a história
da UFSCar em Sorocaba. O Campus cresceu e não para de se desenvolver, seus cursos de
graduação estão entre os melhores do País, os pesquisadores dos programas de pós-graduação do
Campus são altamente produtivos e, por meio da extensão, já firmamos mais de 400 parcerias com
empresas e outras organizações públicas e privadas de Sorocaba e região. Tudo isso nos enche de
orgulho", afirmou Araújo Filho.
Já na mesa-redonda, Wolfgang Leo Maar – professor titular aposentado do Departamento de
Filosofia e Metodologia das Ciências da UFSCar e pesquisador do Centro de Estudos dos Direitos
da Cidadania (Cenedic) – afirmou que a universidade pública nunca foi tão necessária quanto nos
tempos atuais, como lugar onde a riqueza da diversidade se encontra e o desenvolvimento surge a
partir do respeito pelas ideias do outro. "Temos de lutar pelo protagonismo social da universidade
pública para que ela não submerja à capitalização. Temos de lutar pela democratização plena da
própria Educação com vistas à superação do atraso social brasileiro", defendeu. Citando o livro "A
Universidade Necessária", de Darcy Ribeiro, Maar reiterou a necessidade de uma Academia e de
uma Ciência compromissadas com a formação de uma consciência nacional sintonizada com a
construção de uma sociedade democrática.
Em sua fala, Glaucius Oliva – professor titular da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física
de São Carlos, e ex-presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) – também posicionou a universidade como uma caixa de ressonância para a
transformação da sociedade. "O grande desafio da universidade hoje é estar presente na sociedade,
com a sociedade e para a sociedade. Temos de superar o fosso que separa as comunidades
científicas e acadêmicas do cidadão comum. Precisamos de uma Ciência com real impacto social,
econômico, cultural e tecnológico, e precisamos produzir conhecimento que efetivamente possa ser
revertido em riquezas para o nosso país", destacou.
As comemorações continuam nesta quinta-feira (17/3), com Sessão Solene na Câmara Municipal de
Sorocaba em homenagem à Universidade. E, na próxima terça-feira, 22 de março, a reunião anual

do Conselho de Curadores da Universidade será realizada no Campus Sorocaba. É a primeira vez
que o Conselho se reunirá fora da sede, para prestigiar e homenagear o aniversário do Campus.
Confira
a
programação
completa
dos
10
anos
do
Campus
Sorocaba
no
site www.sor.ufscar.br/10anos.
Foto: Em auditório lotado, convidados debatem a função social da Universidade (Crédito: João Justi
– SeCS-Sor)

Andifes: Em audiência com a Presidência da República, reitores
tratam da continuidade do desenvolvimento das universidades

O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, integrou o grupo de 60 reitores de Instituições
Federais de Ensino Superior que esteve reunido na última sexta-feira (11/3) com a Presidenta da
República, Dilma Rousseff. Participaram também da audiência o Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante; o Secretário Executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa; e o Secretário de Educação
Superior do Ministério, Jesualdo Farias.
Na audiência, os dirigentes entregaram ofício em que destacam o papel da Educação e das
universidades federais em particular no desenvolvimento do País e reiteram a demanda de
consolidação do crescimento vivido nos últimos anos concomitantemente ao equacionamento do
passivo de pessoal e de infraestrutura anterior à expansão. Os reitores também reapresentaram
a Agenda de Desenvolvimento das Universidades Federais e cobraram o envio ao Congresso
Nacional da Lei de Autonomia das Universidades. Em relação às questões orçamentárias, a
Presidenta fez a ressalva de que novas iniciativas terão de aguardar a resolução da crise, mas
afirmou que a intenção é que não haja novos cortes no orçamento da Educação, visando preservar
os ganhos qualitativos e quantitativos dos últimos anos.
"O encontro foi produtivo e sentimos o acolhimento de nossas demandas. Que o momento é difícil
todos nós sabemos, mas foi criada uma comissão com representantes da Andifes [Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior] e do MEC, e o Ministério se
comprometeu em responder os nove pontos que apresentamos em até 20 dias", relata o Reitor da
UFSCar. Dentre esses pontos estão a definição de um programa de modernização da gestão das
universidades; a intensificação da internacionalização; a agilização das pactuações feitas entre o
Governo e as universidades em termos de pessoal e de infraestrutura; e o estabelecimento de um
plano especial de apoio às novas universidades e aos novos campi. A íntegra do documento pode
ser conferida no site da Andifes.
Foto: Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior na audiência no Palácio do Planalto
(Crédito: Roberto Stuckert Filho – Presidência da República)

UFSCar assina convênio de cooperação e de mobilidade
estudantil com universidade holandesa
Na tarde da última terça-feira
(15/3), o Vice-Reitor da UFSCar,
Adilson
de
Oliveira,
acompanhado da Diretora da
Divisão de Convênios para
Relações
Internacionais
da
Secretaria Geral de Relações
Internacionais
(SRInter)
da
Universidade,
Maria
Estela
Antonioli Pisani Canevarolo,
esteve
com
comitiva
da Universidade de Leiden, da
Holanda, para a assinatura de
dois convênios de cooperação.
Os convênios – um geral de cooperação e outro de mobilidade estudantil com a Faculdade de
Humanidades da universidade holandesa – foram assinados pelo Vice-Reitor e pelo Reitor de
Leiden, Carel Stolker. Estiveram presentes também os docentes Wilson Aires Ortiz, do
Departamento de Física (DF), e Leandro Innocentini Lopes de Faria, do Departamento de Ciência da
Informação (DCI), e o pós-doutorando vinculado ao Departamento de Engenharia de Materiais
(DEMa) Douglas Henrique Milanez. Participou também o docente aposentado da UFSCar João
Roberto Martins Filho, responsável pelo contato inicial entre as duas universidades e pelas
articulações que resultaram nas assinaturas, quando, em 2015, ocupou a Cátedra Rui Barbosa de
Estudos Brasileiros em Leiden.
Durante a tarde, a comitiva da universidade holandesa, composta por dirigentes da Instituição e
professores de diferentes áreas do conhecimento, pôde conversar com os representantes da
UFSCar com o objetivo de trocar experiências e estabelecer novas possibilidades de parcerias de
pesquisa. Fundada em 1575, a Universidade de Leiden possui mais de 25 mil alunos e é uma das
mais importantes da Europa. Para o Vice-Reitor da UFSCar, os convênios representam uma grande
oportunidade de formação de estudantes e de fortalecimento da parceria entre as instituições. "A
Universidade de Leiden ministra cursos em mais de 80 línguas e possui uma grande diversidade de
áreas de conhecimento. Acredito que a UFSCar pode aprender bastante com uma instituição tão
antiga, e oferecer aos nossos estudantes e docentes oportunidades de desenvolver excelentes
pesquisas nessa parceria", afirma Oliveira.
Foto: O Reitor da Universidade de Leiden e o Vice-Reitor da UFSCar assinam convênios de
cooperação entres as duas instituições (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

ProPq: Edital de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSCar
recebe inscrições até dia 31
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) da UFSCar, por meio de sua Coordenadoria de Iniciação
Científica e Tecnológica, publicou no início deste mês o edital de seleção para desenvolvimento de
pesquisas de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) na Universidade. O edital compreende as
bolsas de Iniciação Científica do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) – do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), Pibic nas Ações
Afirmativas (PIBIC-Af) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (Pibiti) – e do Programa de Apoio ao Docente Recém-Doutor (PADRD) da
UFSCar.
Neste ano, o edital passa a abranger também as atividades de ICT sem remuneração, que deverão
ter seus projetos submetidos nos mesmos prazos do preenchimento da cota de bolsas, para
vigência de agosto deste ano a julho de 2017. A mudança tem o objetivo de unificar as ofertas e
permitir o melhor acompanhamento institucional das atividades realizadas. Outra novidade do edital
é a possibilidade de orientação por docentes integrantes da carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico (EBTT) e pelos Professores Sênior da Universidade vinculados a unidades
administrativas, reafirmando a importância das duas categorias para o desenvolvimento da pesquisa
e a formação dos estudantes na UFSCar.

Os projetos submetidos ao edital passarão por avaliação de pareceristas, que atribuirão notas a
projeto, orientador e estudante. A soma desses resultados constituirá a nota final, que passará pela
aprovação do Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica (CoICT) da ProPq. Os primeiros
resultados serão divulgados em 15 de junho. Para outras informações, o e-mail da Coordenadoria
é coordic@ufscar.br.
ICT
Na UFSCar, as pesquisas de Iniciação Científica e Tecnológica são organizadas por meio do
Programa Unificado de Iniciação Científica e Tecnológica (Puict), coordenado pela Coordenadoria
de Iniciação Científica e Tecnológica da ProPq. Em 2015, 914 estudantes, de todos os campi da
Universidade, realizaram pesquisas de ICT. No último edital, foram recebidos 775 projetos,
concorrendo às 370 bolsas do CNPq. Além destas, foram concedidas outras 284 bolsas de Iniciação
Científica pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e 31 bolsas de
Iniciação Científica e/ou Tecnológica junto ao CNPq na modalidade balcão, além de 229 projetos de
ICT sem remuneração.
A Coordenadora de Iniciação Científica e Tecnológica da ProPq, Luciana Thie Seki Dias, explica que
a ICT tem o objetivo de estimular os pesquisadores da UFSCar a envolverem estudantes de
graduação nas suas atividades científicas, proporcionando a aprendizagem de métodos de
pesquisa. "A iniciação deve estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade
nas situações criadas pela pesquisa, além de contribuir para a formação acadêmica e profissional
dos alunos de graduação, valorizando a iniciação no processo da pesquisa científica. Isto se dá por
meio da interação com e entre professores e pesquisadores e, sempre que possível, com
profissionais em empreendimentos econômicos diversos e outras organizações sociais no País",
avalia.

ProEx: Editais de apoio às atividades de extensão da UFSCar
distribuirão cerca de R$ 600 mil
Estão abertos os editais de apoio à realização de Atividades Artístico-Culturais, Eventos
Acadêmicos, Atividades de Extensão e do Programa de Qualidade de Vida para o ano de 2016. A
Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) divulgou os quatro editais na última quinta-feira (10/3), após a
aprovação pelo Conselho de Extensão (CoEx).
No total, estão disponíveis R$ 611.884,00, sendo R$ 547.884,00 em bolsas de extensão. Em razão
das restrições orçamentárias, foi feita a opção pelos membros do Conselho pela priorização das
bolsas, reforçando o compromisso da UFSCar com a formação de seus estudantes. "Com um
orçamento menor, aprovado na última reunião do CoEx, foi necessário fazer opções para alocar os
recursos. O Conselho reafirmou de forma consensual que fomentar a participação dos estudantes
nas atividades de extensão é benéfico, tanto para a formação do estudante, como para o sucesso
das atividades, e por isso mais de 60% do orçamento da ProEx para 2016 está alocado para tal fim.
Além da manutenção dos quatro editais já tradicionalmente oferecidos pela ProEx, foi mantido o
apoio aos projetos especiais, que estão consolidados há bastante tempo na Universidade", relata a
Pró-Reitora de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez. A apresentação feita no CoEx – com
resumo da proposta orçamentária para 2016 e os dados da prestação de contas referente ao
exercício de 2015 – está disponível no site da ProEx.
Novidades
Uma das novidades nos editais deste ano é que, excepcionalmente, atividades de extensão que já
estão inseridas no sistema ProExWeb para serem desenvolvidas em 2016 também podem participar
dos editais, conforme as instruções detalhadas no texto dos respectivos editais. Outro destaque
importante refere-se à operacionalização do uso dos recursos financeiros. Há alterações
substanciais em relação aos editais dos anos anteriores, tanto no que se refere à distribuição de
recursos, quanto ao modo de utilizá-los. A ProEx recomenda a leitura atenta de todos os editais aos
quais os proponentes desejam vincular suas propostas, para que conheçam integralmente seu teor.
Pelo fato da prestação de contas e da proposta orçamentária terem sido aprovadas apenas neste
mês, um calendário especial para os editais foi aprovado pelo CoEx. Assim, de forma excepcional,
os servidores docentes e técnico-administrativos da UFSCar interessados em propor atividades de
extensão de diferentes modalidades com o apoio da ProEx devem enviar suas propostas através do
sistema ProExWeb impreterivelmente até 31 de março. Nos próximos meses, ainda serão lançados
pela ProEx os editais para a realização de Aciepes e de Cursos de Especialização para o segundo
semestre de 2016, como já é tradicional. Os editais completos estão disponíveis no site da ProEx.

Para dúvidas ou outras informações, o contato com a ProEx pode ser feito pelo telefone (16) 33518112 ou pelo e-mailproex@ufscar.br.

ProGrad: UFSCar participa de organização de seminário nacional
sobre o acesso ao Ensino Superior
A UFSCar, juntamente com o
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP) e a Universidade
Federal do ABC (UFABC), lidera
a organização do Seminário de
Acesso ao Ensino Superior
(SAES) deste ano. O SAES é um
evento nacional que anualmente
reúne as instituições públicas de
Ensino Superior do País com o
objetivo
de
compartilhar
experiências e firmar parcerias,
na busca do aprimoramento dos
processos seletivos. Em sua 11ª edição, o seminário será realizado entre os dias 24 e 27 de agosto
no campus da UFABC, em Santo André, e no Campus São Paulo do IFSP.
No final do mês passado, Wagner Souza dos Santos e Tainá Veloso Justo, da equipe da
Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), reuniramse com representantes das outras duas instituições para dar início à organização do evento. Na
programação do encontro, que será divulgada em breve, estarão mesas com especialistas e
equipes técnicas de instituições de todo o País, que também realizam concomitantemente suas
reuniões regionais.
Entre os temas a serem debatidos, Justo destaca o ingresso por meio do Sistema de Seleção
Unificada (SiSU) e a evasão no Ensino Médio. "Temos uma expectativa muito grande, pois é o
primeiro ano em que o SAES é realizado no Estado de São Paulo, e por isso é importante que a
UFSCar divida esse papel de liderança na organização do evento. O SiSU é um tema bastante
recorrente nesses encontros, naturalmente, e temos uma grande oportunidade de fazer um balanço
do acesso ao Ensino Superior ao lado das demais instituições. Com a expansão das vagas nas
instituições públicas experimentada nos últimos anos, outros temas se fazem urgentes, como é o
caso da evasão no Ensino Médio. Queremos debater as razões pelas quais mesmo com o acesso
democratizado e mais vagas, ainda temos um número alto de pessoas que saem do Ensino Médio e
não vão para o Ensino Superior", relata.
Foto: Equipes da UFSCar, do IFSP e da UFABC reunidas na ProGrad para elaborar a programação
do Seminário de Acesso ao Ensino Superior (Crédito: Divulgação IFSP)

Equipe da SIn participa de capacitação para compras de bens e
serviços de tecnologia da informação
A equipe da Secretaria Geral de Informática (SIn) da UFSCar
participou no início do mês de atividade de capacitação voltada ao
aprimoramento dos processos de elaboração de termos de
referência para a compra de bens e serviços de tecnologia da
informação. Ministrada pela Diretora Adjunta de Compras de
Tecnologias da Informação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Anne Camila
Domenici, a atividade visou o compartilhamento de procedimentos
e boas práticas adotadas pelo IFSP em todos os seus campi no
que se refere à aquisição de computadores, softwares e outros
itens.
A iniciativa partiu da identificação, pela equipe da Sin, de
dificuldades na elaboração do termo de referência utilizado em
compras por processo de licitação, que depende de
procedimentos bastante específicos na área da informática. A partir disso, foi feito o convite à

gestora do IFSP. Participaram do treinamento as equipes da SIn de todos os campi da Universidade
que contribuem com os processos de aquisição.
Um dos temas abordados no encontro foi a justificativa para realizar a compra. Ao elaborar o termo
de referência, que especifica o item a ser adquirido, recomenda-se a reflexão sobre a necessidade
de cada aspecto do bem ou serviço. Formulários apresentados às equipes contêm questões que
auxiliam os servidores a pesquisar alternativas e verificar questões de sustentabilidade, além de
outros parâmetros que demonstram boa relação custo-benefício. A Chefe da Seção de Suporte
Computacional da SIn, Mesailde Souza de Oliveira Matias, explica que a capacitação contribui para
a melhor compreensão das normativas do Governo Federal para a aquisição de soluções de
tecnologia da informação, bem como com as metas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI) da Universidade. "Pudemos aprender uma forma bastante objetiva e eficaz de reunir
documentos e realizar procedimentos para os processos de compra, inclusive refletindo sobre a
racionalização do uso do recurso público. Enfrentar os gargalos da contratação de bens e serviços é
uma das metas do nosso PDTI, e com esse compartilhamento de experiência acredito que estamos
mais aptos a participar com mais segurança desse processo que é bastante complexo", afirma.
Foto: Capacitação na SIn visa aprimorar processos de compras de tecnologia da informação na
Universidade (Crédito: Arquivo SIn)

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFSCar
realiza sua primeira reunião
"Foi um momento histórico, um
marco na gestão arquivística da
UFSCar", registra a bibliotecária
Vera Lúcia Cóscia ao comentar
a realização da primeira reunião
da Comissão Permanente de
Avaliação
de
Documentos
(CPADoc) da Universidade, que
aconteceu no dia 8 de março.
Criada em setembro de 2014, a
Comissão
tem
a
responsabilidade de orientar e
realizar o processo de análise,
avaliação
e
seleção
da
documentação produzida e acumulada pela UFSCar, tendo em vista a identificação dos documentos
para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.
"A existência da Comissão está prevista na legislação referente à política nacional de arquivos
públicos e privados, que estabelece as regras e procedimentos para a gestão de documentos nas
organizações públicas e, assim, os critérios para a eliminação de documentos, dentre outros. A
realização dessa primeira reunião, além do seu valor histórico, é também uma oportunidade de
divulgar para a comunidade universitária a existência dessa legislação e os cuidados exigidos na
gestão documental", explica Luzia Sigoli Fernandes Costa, Presidente da CPADoc e Secretária
Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais da UFSCar, que é docente do
Departamento de Ciência da Informação (DCI). As principais normas externas referentes à gestão
documental são a Lei 8159, de 1991; o Decreto 4073, de 2002; e a Portaria 1224 do Ministério da
Educação, de 2013.
Em sua primeira reunião, os membros da CPADoc apreciaram e aprovaram a eliminação de dois
conjuntos de documentos, referentes a atividades de reconhecimento de diplomas de pósgraduação emitidos por instituições estrangeiras pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a processos
avaliativos ocorridos no âmbito dos cursos de graduação a distância da UFSCar. A organização
desses documentos é fruto do trabalho de gestão dos acervos documentais acadêmicos e
administrativos da Universidade já divulgado no Boletim da Reitoria no início deste ano. Agora, após
o envio da ata da reunião ao Arquivo Nacional e publicação das deliberações no Diário Oficial da
União, como exige a legislação, os documentos serão encaminhados – após o prazo de 45 dias
para manifestação também previsto na legislação – para fragmentação, e os resíduos serão doados
para projeto de artesanato com papel reciclado.
Além de Cóscia e Costa, a CPADoc é composta também por Ariadne Chloe Mary Furnival e Luciana
de Souza Gracioso, ambas docentes do DCI; pela Chefe de Gabinete da Reitoria, Elisabeth Márcia

Martucci, que é docente aposentada do DCI; pela Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da
UFSCar, Lígia Maria Silva e Souza; e por Ricardo Biscalchin, bibliotecário da Unidade Especial de
Informação e Memória (UEIM). Em parceria com a Secretaria Geral de Educação a Distância
(SEaD), foi produzido vídeo sobre o processo de eliminação de documentos institucionais – que
pode ser conferido aqui –, e dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8198,
na SPDI.
Foto: CPADoc reunida em momento histórico para a gestão documental na UFSCar (Crédito: Acervo
pessoal)

CoG: Conselho debate processo de implantação do SIGA e
destaca esforços das equipes da SIn e da ProGrad
A 58ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, realizada na última
segunda-feira (14/3), apreciou o processo de implantação do Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (SIGA).
Claudia Alvez de Souza Mello, Chefe do Departamento de Planejamento e Implantação de Sistemas
(DePIS) da Secretaria Geral de Informática (SIn), e Rogério Jerônimo Gentil, do Departamento de
Sistemas de Informação Administrativos da SIn, foram convidados para apresentar aos conselheiros
os principais aspectos da implantação. A partir de uma retomada da história dos sistemas de gestão
acadêmica da Universidade, foram destacados os problemas enfrentados com os sistemas
anteriores e o processo de elaboração do SIGA, visando responder às demandas da Universidade.
Em seguida, os conselheiros acompanharam as causas das dificuldades enfrentadas no início do
ano e conheceram as medidas tomadas pela SIn, pela Divisão de Gestão e Registro Acadêmico
(DiGRA) da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e pela ProGrad como um todo, tanto para que os
problemas identificados pelos usuários pudessem ser solucionados rapidamente, como para
assegurar que as contribuições dos usuários integrassem a constituição do Sistema.
Foram destacados durante a reunião o enorme volume de informações processadas pelo SIGA e os
desafios inerentes à implantação de novos sistemas, bem como os ganhos para a comunidade
quando o processo estiver consolidado. Os conselheiros foram unânimes em destacar os esforços e
parabenizar o trabalho das equipes da SIn e da DiGRA para responder aos usuários e solucionar os
problemas. Eles puderam também esclarecer dúvidas sobre a utilização do Sistema e sugerir
alterações para otimização do seu funcionamento.
Como a pauta da reunião não foi esgotada durante o encontro, uma segunda sessão foi marcada
para a próxima segunda-feira (21/3), às 14 horas, no Anfiteatro da Reitoria. Na ocasião, serão
apreciados os temas relativos à educação a distância, à minuta da resolução sobre o trote e ao
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
As pautas e relatos das últimas reuniões do CoG podem ser acompanhadas no Blog da Reitoria.

CoEx: Conselho apreciará criação de novos programas de
extensão
Será realizada hoje (17/3) a 77ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar. Na
pauta estão a criação de sete novos programas de extensão e a celebração de quatro acordos de
cooperação institucional. Durante a reunião, os conselheiros debaterão também alguns tópicos
pendentes da proposta de Regimento Geral da Extensão Universitária, cuja apreciação foi iniciada
em agosto do ano passado. A Reunião acontecerá no Anfiteatro da Reitoria, às 14 horas.
As pautas, atas e deliberações do CoEx podem ser acompanhadas no site da ProEx.
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