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Cerimônia de inauguração do Departamento de Filosofia destaca
relevância da defesa da universidade pública e das práticas
democráticas
Foi inaugurado na última sexta-feira (12/8) o novo
edifício do Departamento de Filosofia e Metodologia
das Ciências (DFMC), localizado na área Sul do
Campus São Carlos. O prédio, com 961,74 m2, é
resultado de investimentos em um total de R$
1.299.444,05. A cerimônia de inauguração contou
com a presença do Reitor da UFSCar, Targino de
Araújo Filho; do Vice-Reitor, Adilson de Oliveira; da
Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas
(CECH), Wanda Aparecida Machado Hoffmann; da
Chefe do DFMC, Mônica Loyola Stival; e do
Professor Titular do Departamento Wolfgang Leo
Maar, além de integrantes da equipe da
Administração Superior da Universidade, servidoras e
servidores docentes e técnico-administrativos e
estudantes.
Stival, em seu pronunciamento, destacou a
relevância do espaço para a vida acadêmica de todas
as pessoas que se relacionam com o DFMC e
homenageou um conjunto de profissionais que
participaram
e participam
da
história
do
Departamento. Já a fala de Maar fez uma
retrospectiva histórica da presença da Filosofia na UFSCar, destacando a vinda do professor Bento
Prado de Almeida Ferraz Júnior para a Universidade, em 1977. "Foi a professora Carolina Bori,
então Diretora do CECH, que o trouxe, para a primeira universidade pública a recontratar
professores aposentados e cassados pela Ditadura, como era o caso de Bento Prado. A isto se
deve a existência da Filosofia na UFSCar, a esta vocação democrática e de compromisso com a
diversidade, a pluralidade, o conhecimento. O Departamento, fundado em 1986 sob a liderança do
professor Bento, tem esse laço inaugural com a resistência democrática e com a perspectiva de
prática participativa, assim como a Filosofia nasce junto com a democracia, da qual é
conceitualmente inseparável. Por tudo isso, minha expectativa é que este edifício abrigue atitudes
práticas que façam frente às graves ameaças à universidade pública e à democracia que temos no
horizonte neste momento", registrou Maar, destacando também a relação entre a conquista do novo
edifício e as políticas de ampliação e democratização da Educação Superior pública implementadas
pelos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, bem como a força empregada na
própria UFSCar para tanto, sob a liderança da Reitoria.
Em consonância com as falas anteriores, o Reitor da UFSCar fechou a cerimônia também
destacando, de um lado, a perspectiva histórica e a conquista do edifício e, de outro, o momento
difícil pelo qual passa o País. "Foi em 2008, ano em que iniciei minha primeira gestão, que
começamos o movimento de levar a área da Saúde para o Norte do Campus, um ciclo que
conseguimos concluir. Ao longo de todos esses anos, foram muitas as decisões tomadas, e hoje
avalio que esta de construir o Departamento de Filosofia foi uma das mais acertadas. Hoje é um dia
de muita satisfação, de celebrarmos uma grande conquista para a UFSCar", afirmou. "No entanto,
também é um momento em que não temos dúvidas sobre os tempos difíceis que teremos pela
frente. A situação do País mudou muito rápido, a continuidade da expansão prevista no Plano de
Desenvolvimento das Universidades ruiu, temos um corte brutal nos recursos previstos para o
próximo ano e não temos tido sucesso nas tentativas de diálogo com o Ministério da Educação.
Teremos de voltar ao trabalho de defesa da Educação Superior pública que fazíamos nas décadas
de 1980 e 90, mas tenho certeza de que vamos conseguir, com essa comunidade universitária
renovada, profundamente transformada pelos avanços dos últimos anos. Foram nosso movimento

de resistência, nossa luta, que trouxeram essas possibilidades, e vamos continuar lutando",
concluiu.
Foto: Momento do descerramento da placa comemorativa da inauguração (Crédito: Mariana Pezzo –
AECR)

Política Institucional de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade da UFSCar entra em consulta pública nesta quinta-feira
A partir de hoje (18/8) e até o dia 7 de setembro, está disponível para consulta pública a proposta de
Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, construída coletivamente desde
abril deste ano. A manifestação poderá ser feita por todas as pessoas interessadas, por meio
de aplicativo online disponível no Blog da Saade (Secretaria Geral de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade (Saade), no qual é possível indicar a manutenção de diretrizes, modificação
(indicando a sugestão de nova redação) ou exclusão (com justificativa). Também é possível sugerir
a inclusão de novas diretrizes.
O processo de construção da Política foi coordenado pela Saade, dando continuidade e ampliando
um trabalho que a Universidade já vem desenvolvendo no âmbito das ações afirmativas. Construiuse uma proposta metodológica para esse processo – aprovada pelo Comitê Gestor da Saade em
maio deste ano –, que tem como princípio ampliar a participação da comunidade da UFSCar na
elaboração de políticas institucionais. Essa participação foi iniciada com a constituição de comissões
abertas nos quatro campi, que se responsabilizaram pela definição e execução das etapas em cada
campus.
De maio a junho, sob a coordenação dessas comissões e da Saade, foram realizados seminários
temáticos sobre Inclusão e Acessibilidade, Relações Étnico-Raciais e Diversidade e Gênero nos
campi São Carlos e Sorocaba, aos quais pessoas da UFSCar e da comunidade externa puderam
trazer suas reflexões, contribuições e demandas para a Política. Parte deles foi registrada em vídeo
e está disponível no Blog da Saade. Nos campi Araras e Lagoa do Sino, os seminários acontecerão
neste mês de agosto.
As diretrizes, agora em consulta pública, foram sistematizadas pela equipe da Saade a partir dos
relatórios dos seminários – sendo que as contribuições dos eventos em Araras e Lagoa do Sino
serão incorporadas durante a consulta pública. Também foram incorporadas contribuições do
Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, relacionadas, principalmente,
às ações e aos projetos que são realizados pelos diversos setores administrativos da Universidade
que visam o fortalecimento da diversidade e a promoção da equidade.
Após o período da consulta, serão realizados, em setembro, quatro fóruns (um em cada campus),
com o objetivo de dar uma devolutiva pública do processo de construção, bem como debater sobre
perspectivas para a concretização da Política no cotidiano da Universidade. O texto finalizado será
encaminhado para apreciação pelo Conselho da Saade e pelo Conselho Universitário.
Para dúvidas durante a consulta, o contato com a Saade pode ser realizado pelo email saade@ufscar.br ou pelo telefone (16) 3351-9771. A participação de todas e todos é
fundamental para que esta etapa complemente as anteriores, tornando o processo de construção
cada vez mais democrático.

UFSCar organiza seminário nacional sobre ingresso no Ensino
Superior que acontece na próxima semana
Na próxima semana, entre os dias 24 e 27 de agosto, a UFSCar
irá participar da 11ª edição do Seminário de Acesso ao Ensino
Superior (SAES). 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
SAES, evento nacional que anualmente reúne instituições
públicas de Ensino Superior do País. O evento tem o objetivo
de compartilhar experiências e firmar parcerias na busca do
aprimoramento dos processos seletivos das instituições, e será
realizado no campus da UFABC, em Santo André, e no

Campus São Paulo do IFSP. Representantes de mais de 30 instituições de todas as regiões do País
inscreveram-se para participar das mesas que reúnem especialistas e equipes técnicas
responsáveis pelas políticas de ingresso.
Wagner Souza dos Santos, Coordenador de Ingresso na Graduação (CIG) da Pró-Reitoria de
Graduação (ProGrad) da UFSCar, e Tainá Veloso Justo, da equipe da Coordenadoria, participam
desde fevereiro das reuniões com representantes da UFABC e do IFSP para organizar o evento.
Santos explica que as discussões realizadas durante o Seminário pautam outros fóruns, como o
Colégio de Pró-Reitores de Graduação (CoGrad) da Associação Nacional de Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). "O SAES surgiu com finalidades mais técnicas,
como um espaço para a discussão do trabalho das pessoas responsáveis pelo ingresso. Com as
mudanças nos processos seletivos, a criação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e a evolução
das políticas de ações afirmativas, as discussões sobre as políticas de ingresso passaram a ser
incorporadas. Dessa forma, convidamos para esta edição um representante do Ministério da
Educação para discuti-las com o grupo, além de outras pessoas especialistas em temas que são
caros ao Ensino Superior, como a responsabilidade social."
Entre os destaques da programação está a mesa com o Diretor de Políticas e Programas de
Graduação do Ministério da Educação, Vicente de Paula Almeida Júnior, que discutirá propostas de
utilização das vagas remanescentes nas instituições. Além disso, a programação conta com debates
sobre temas como os desafios do Ensino Médio e suas interfaces com o Ensino Superior e políticas
de ingresso para pessoas refugiadas, com deficiências e afrodescendentes. A programação
completa do Seminário está disponível no site do evento.

Instituto de Línguas oferta novo ciclo de cursos de diferentes
idiomas
O Instituto de Línguas da UFSCar iniciará nas próximas semanas um novo ciclo
de oferta de cursos para os públicos interno e externo à Universidade. P arceria
com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) permitiu que os cursos de
capacitação para o quadro de servidores, que já incluíam aulas de Inglês e
Espanhol, fossem incorporados ao Instituto, que passará a contar também com
o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, as ofertas
regulares dos cursos de Espanhol serão retomadas, e as turmas já previstas de
Inglês, Libras e redação acadêmica terão início.
Um dos diferenciais do Instituto é o oferecimento de cursos a partir de
demandas identificadas na própria Universidade, como é o caso da primeira
turma de Revisão de Texto, que propõe formação inicial sobre práticas de
correção de textos. Com duração de três meses, o curso foi pensado para
contribuir com a formação profissional de pessoas que já atuam na área sem a
formação específica, bem como para estudantes de cursos afins. A turma
recebeu mais de 200 inscrições para as 20 vagas ofertadas, confirmando a alta demanda por esse
tipo de serviço na Universidade.
Uma consulta informal realizada com estudantes identificou também a demanda por cursos de
línguas que não fazem parte da formação oferecida pelas licenciaturas da UFSCar, como o Francês.
Para isso, o Instituto está fazendo uma parceria com o grupo Enactus de empreendedorismo social
da UFSCar, que colabora na mediação do contato com estudantes que vêm de países francófonos
ou que tenham vivências nesses países. Essas pessoas integrarão a Rede Colaborativa de Línguas
e Culturas, para a oferta de pequenos cursos em forma de oficina. "Temos estudantes do Haiti e de
países africanos que têm o Francês como idioma, e essas pessoas irão colaborar com pequenas
oficinas, nas quais será possível se aproximar da língua por meio da cultura de países francófonos.
Dessa forma, conseguimos atender a um desejo da comunidade universitária pelo contato com o
Francês, e ampliar o modelo para outras línguas", afirma a Diretora do Instituto, Fernanda dos
Santos Castelano Rodrigues, docente do Departamento de Letras (DL).
Já a parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) está avançando para implantar a
elaboração de exames de proficiência em Espanhol, Inglês e Português para grandes áreas de
conhecimento e/ou para programas de pós-graduação específicos. A oferta desses exames deverá
ter início ainda neste semestre, com a expectativa de consolidação a partir do primeiro semestre de
2017.

Instituto de Línguas
Criado em março deste ano a partir de proposta que vinha sendo elaborada por docentes do DL
desde 2013, o Instituto acaba de iniciar as aulas das três turmas de Espanhol para estudantes de
graduação e pós-graduação. Os cursos são coordenados por docentes do DL e ministrados por
estudantes de licenciatura em Letras da UFSCar, o que, além de contribuir para a formação de
futuras professoras e futuros professores, coloca nas turmas o que há de mais recente na
pedagogia do ensino de línguas no Brasil.
A coordenação do Instituto de Línguas fica na sala 11 do edifício AT10 do Campus São Carlos.
Informações sobre ofertas de cursos podem ser consultadas na página do Instituto no Facebook ou
pelo e-mail institutodelinguas@ufscar.br.

ProGPe: Pró-Reitoria
relacionadas à saúde

lança

guia

ilustrado

sobre

licenças

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) lançou recentemente o"Guia de Boas Práticas –
Licenças relacionadas à saúde para os servidores docentes e técnico-administrativos". A publicação
detalha as normas e procedimentos a serem seguidos para a solicitação dos quatro tipos de licença
previstos: tratamento da própria saúde; por motivo de doença em pessoa da família; licença à
gestante; e licença por acidente em serviço.
As informações apresentadas são uma releitura de outras já publicadas no Blog Saúde e Segurança
do Trabalho da ProGPe, reorganizadas na forma de diálogo entre três personagens. O Guia,
ilustrado, também tem seções como "Mural de Recados", "Jornal Saiba Mais" e "Fique de Olho", que
sintetizam as principais informações, destacam detalhes importantes ou registram os contatos a
serem feitos para cada procedimento, dentre outras funções.
A assistente em Administração da Pró-Reitoria Adjunta de Gestão de Pessoas Luciana Gobato
Pedrosa, uma das autoras do Guia, explica quais foram as motivações e inspirações para a
publicação. "Apesar de nós termos o Blog e das informações também estarem disponíveis
na Cartilha do Servidor, é muito frequente que as pessoas entrem em contato com dúvidas sobre os
procedimentos, as perguntas em geral são comuns, e também temos muitas pessoas novas na
Universidade. Durante um curso que fiz na Escola Nacional de Administração Pública [ENAP], tive
contato com esse formato de diálogo entre personagens, e avaliamos que seria algo que
poderíamos tentar utilizar para contemplar as diferentes situações relacionadas às licenças", relata.
O Guia foi elaborado também por Mônica Jordão de Souza Pinto, servidora da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), que passou um período em colaboração na UFSCar, e contou com a
colaboração da Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas da Universidade, Marcia Cristina dos
Santos Barbosa de Oliveira.
O "Guia de Boas Práticas – Licenças relacionadas à saúde para os servidores docentes e técnicoadministrativos" pode ser conferido no site da ProGPe.

ProGPe: Pró-Reitoria tem nova logomarca
A Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (ProGPe) está
utilizando
uma
nova
logomarca
em
seus
documentos e publicações
oficiais. O novo símbolo,
criado pela Coordenadoria
de Comunicação Social
(CCS) da Universidade,
expressa os princípios da
Pró-Reitoria, que preza pela
gestão com pessoas e pela
valorização do quadro de
servidoras e servidores. O
lançamento da logomarca aconteceu em meados de maio, reunindo toda a equipe da ProGPe, que
pôde conhecer o processo criativo do desenho e as orientações para a utilização em documentos
oficiais, sites, assinaturas e outros.

CoEx apreciará Regimento do Conselho Editorial da Rádio
UFSCar
Acontece hoje (18/8) a 81ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar. Na
pauta da reunião está a apreciação da criação de oito novos programas de extensão e da
celebração de 11 acordos de cooperação institucional. O Conselho também apreciará as propostas
de normas para a utilização dos espaços administrados pela Coordenadoria de Apoio a Eventos
Acadêmicos (CAEv) e de Regimento do Conselho Editorial da Rádio UFSCar. A reunião acontecerá
no Anfiteatro da Reitoria, às 14 horas.
As pautas, atas e deliberações do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de
Extensão (ProEx).

CoAd: Conselho apreciará diversas adequações na estrutura
organizacional da UFSCar
A 36ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da UFSCar (CoAd), que acontece nesta
sexta-feira (19/8) a partir das 9 horas, tratará, dentre outros pontos de pauta, de uma série de
adequações na estrutura organizacional da Universidade. Dentre elas está a criação da Comissão
Intercampi de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade no âmbito da Secretaria Geral de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade (Saade), além da proposta de Regimento Interno da Secretaria;
a renomeação da Coordenadoria de Ações Afirmativas e outras Políticas de Equidade da PróReitoria de Graduação como Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para
Estudantes, com ajustes em suas atribuições; e a oficialização do Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC) junto à Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI).
As pautas, deliberações e atas do CoAd podem ser conferidas napágina da Secretaria de Órgãos
Colegiados.
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