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UFSCar divulga programação da SBPC Indígena

Foi divulgada ontem a programação da SBPC Indígena, evento no qual debates dos temas
indígenas estarão articulados com a programação científica e demais atividades da 67ª Reunião
Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), que acontece de 12 a 18 de
julho no Campus São Carlos da UFSCar. Concomitantemente, o evento promoverá fóruns
específicos, abertos ao público, visando fomentar um espaço de discussão sobre as temáticas
indígenas.
A programação da SBPC Indígena conta com minicursos, conferências e mesas redondas
programadas para acontecer de segunda a sexta-feira, que reunirão pesquisadores e lideranças
indígenas e não-indígenas. As atividades ocorrerão também na Tenda Indígena, que está sendo
montada na área Norte do Campus. A Tenda sediará assembleias nos finais de tarde, nas quais os
participantes produzirão coletivamente um documento contemplando as principais discussões
realizadas durante a semana.
Esta é a segunda edição da SBPC Indígena, que teve início na última Reunião Anual da SBPC, em
Rio Branco, no Acre. Para a 67ª Reunião, a programação foi elaborada coletivamente, por meio de
encontros ao longo do ano que reuniram os estudantes indígenas da UFSCar – organizados por
meio do Centro de Culturas Indígenas (CCI) da Universidade –, a Coordenadoria de Ações
Afirmativas e outras Políticas de Equidade (Caape) da Pró-Reitoria de Graduação e docentes que
trabalham questões indígenas.
Para fomentar a participação de grande número de indígenas de todo o País, representando a
diversidade cultural e linguística indígena, assim como as diferentes mobilizações e debates sobre
direitos e inserção no Ensino Superior, os participantes indígenas terão isenção da taxa de inscrição
para a Reunião, além de hospedagem e refeições gratuitas durante os dias de evento. Equipes de
acolhimento específicas farão a recepção dos participantes indígenas e oferecerão também apoio
para a atenção à Saúde. A inscrição desses participantes deve ser feita no site da Reunião
Anual selecionando a categoria "Não-Sócio (Indígena)" do formulário.
A programação completa da SBPC Indígena pode ser conferida em www.sbpc.ufscar.br, onde
também podem ser acompanhadas informações sobre outros eventos que acontecem junto à
Reunião Anual, como a SBPC Inovação, a SBPC Cultural e a SBPC Jovem. No site oficial da 67ª
Reunião está disponível a versão preliminar da programação científica do evento. Os preparativos
para a Reunião também podem ser acompanhados no Facebook.
Foto: Adilson de Oliveira, Vice-Reitor da UFSCar e Coordenador da Comissão Executiva Local da
Reunião, em reunião com estudantes e professores para discutir a realização da SBPC Indígena
realizada em março no Centro de Culturas Indígenas da UFSCar (Crédito: Roseli Rodrigues de
Mello/Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar)

Inauguração dos departamentos de Educação e de Ciência da
Informação marca conclusão das obras do Reuni
Com a inauguração, na última quinta-feira
(11/6),
do
edifício
que
abriga
os
departamentos de Educação (DEd) e de
Ciência da Informação (DCI), a UFSCar
concluiu todas as obras realizadas com
recursos do Reuni (Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais). O novo prédio – que
é compartilhado pelos dois departamentos –
tem 1.350 m2 e custou R$ 2,5 milhões.
Durante a cerimônia de inauguração, tanto a
Chefe do DEd, Maria Cecília Luiz, quanto o
Chefe do DCI, Rogério Ap. Sá Ramalho,
destacaram a dimensão simbólica do novo
espaço, no sentido do reconhecimento das
atividades realizadas e, também, da potencialização das possibilidades de conquista de outros
espaços. Já a Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH), Wanda Ap. Machado
Hoffmann, registrou e agradeceu os esforços de todos os envolvidos na concretização desse novo
espaço para o Centro e, particularmente, destacou o papel do Pró-Reitor de Administração da
UFSCar, Néocles Alves Pereira, na presidência do Grupo de Trabalho do Reuni. "Fico honrado em
falar, na realidade, representando um grande número de pessoas que trabalharam muito para que
pudéssemos ser bem sucedidos na implantação do Reuni. No Grupo de Trabalho, fui apenas um
facilitador, apresentando propostas para que os Diretores de Centro pudessem tomar as decisões.
Apesar de certamente termos enfrentado dificuldades, dada a dimensão do projeto da UFSCar,
reitero que, considerando todo o sistema federal de Educação Superior, nós estamos entre as
instituições mais bem sucedidas, e isto é devido ao envolvimento de um grande número de pessoas
e unidades", avaliou Pereira.
O Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, destacou justamente a ousadia da Universidade ao
elaborar sua proposta ao Reuni, bem como a competência com a qual a Instituição o concretizou. "O
desafio de expandir a Universidade é sempre muito difícil, o primeiro sentimento pode ser o de
conforto com a situação já consolidada, de confiança na excelência nas atividades já estabelecidas.
No entanto, a missão da Universidade é enfrentar desafios, e a UFSCar o faz com muita
competência. Além disso, todo o processo foi conduzido com muito cuidado, o que podemos ver
neste prédio, que materializa a preocupação com condições adequadas de trabalho às pessoas que
constroem, diariamente, a UFSCar", afirmou o dirigente.
Homenagem
Na mesma ocasião, foi inaugurada a sala do grupo PET (Programa de Educação Tutorial), chamada
de "Sala Prof.ª Dr.ª Vera Regina Casari Bocatto" em homenagem à docente do DCI que fundou o
grupo, falecida em 2013. A homenagem contou com a presença de familiares de Bocatto e
relembrou também a sua contribuição enquanto Chefe do DCI. A atual tutora do grupo PET, Luciana
de Souza Gracioso, destacou a relevância da criação do grupo para o curso de Biblioteconomia e
Ciência da Informação e, também, a relação afetiva que Vera Bocatto mantinha com os estudantes.
Foto: Cerimônia foi marcada por menções à relevância de celebrar conquistas coletivas (Crédito:
Mariana Pezzo/AECR)

UFSCar inaugura em Sorocaba sede do Observatório do Turismo
do Estado de São Paulo
No dia 10 de junho, a UFSCar inaugurou
em Sorocaba a sede do Observatório do
Turismo do Estado de São Paulo
(Oturesp), iniciativa que irá levantar,
analisar e gerenciar informações sobre as
potencialidades turísticas das cidades do
Estado. A cerimônia de inauguração
contou com a presença do Secretário de
Turismo do Estado, Roberto de Lucena; da
Pró-Reitora de Extensão da UFSCar,
Claudia Martinez; e da Diretora do Campus
Sorocaba da Universidade, Eli Angela
Toso, além de representantes da
administração
pública
municipal,
vereadores, servidores e estudantes da UFSCar.
Em atividade desde 2012, o Oturesp é um programa de extensão da UFSCar que, desde o ano
passado, está construindo um banco de dados a partir da interlocução com gestores públicos da
área dos 645 municípios paulistas. Com a inauguração da sede, o Observatório deverá, a partir de
agora, "ser um instrumento social facilitador de gestão e debate, 'observando' com visão estratégica
a situação atual e analisando as perspectivas futuras da atividade turística no Estado", avalia a
Coordenadora do Programa, Telma Darn, docente do Departamento de Geografia, Turismo e
Humanidades da UFSCar.
Para Cláudia Martinez, o Oturesp é mais um canal que a UFSCar desenvolve para cumprir sua
missão de produzir conhecimento, formar pessoas e atuar de modo transformador na sociedade.
"Os municípios, muitas vezes, não têm noção das suas potencialidades turísticas e acabam
perdendo oportunidades de desenvolvimento. Nesse sentido, o trabalho do Observatório vem
contribuir com todo o nosso Estado, do ponto de vista econômico, cultural e social, já que a partir
das pesquisas realizadas os administradores públicos poderão tomar medidas mais assertivas no
setor do turismo", afirma a Pró-Reitora.
Já o Secretário de Turismo destaca como o potencial turístico de São Paulo é grande e que o
Estado dispõe de infraestrutura adequada para explorá-lo. "Nosso setor movimenta 56 outros
setores da economia e tem uma pujança impressionante em São Paulo. Faltavam, no entanto, os
dados objetivos, os números, para podermos fazer prognósticos, prospecções, pensar o turismo em
longo prazo", afirmou o dirigente na inauguração, definindo a cerimônia como um "momento
histórico". Eli Toso, por sua vez, caracterizou a nova sede como mais uma conquista para a
Universidade e para a consolidação do Campus Sorocaba.
Também durante a cerimônia, a Coordenadora do Oturesp sinalizou as próximas etapas do trabalho.
"O nosso próximo passo é sistematizar os dados que já levantamos e torná-los públicos, em site e
plataforma física, para que todos tenham acesso, numa comunicação fácil e de simples
entendimento", explicou.
A sede do Oturesp fica no Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura da UFSCar, localizado na Rua
Maria Cinto de Biaggi, 130, no bairro Santa Rosália. Mais informações sobre a iniciativa podem ser
obtidas pelo e-mail oturesp@ufscar.br.
Foto: Cerimônia de inauguração da sede do Oturesp (Crédito: Fernanda Atayde/CCS)

SBPC: Começa o treinamento de 350 monitores para a Reunião
Anual
Começou nesta semana o treinamento dos 350
estudantes da UFSCar que atuarão como
monitores durante a 67ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência em São Carlos. No momento inicial desta
primeira das três etapas de capacitação
previstas, que aconteceu de terça-feira até hoje,
os monitores foram recepcionados pelo ViceReitor da Universidade e coordenador da
Comissão Executiva Local do evento, Adilson de
Oliveira, que fez a apresentação da SBPC e da
Reunião Anual e destacou a relevância para a
vida acadêmica dos estudantes da participação
em um evento dessa magnitude.
Ao longo dos três dias de treinamento, também foram abordados aspectos relacionados à interação
social e profissional e, por meio de parceria com a Divisão de Planejamento Turístico da Prefeitura
Municipal de São Carlos, os estudantes conheceram mais sobre a história do Município e seus
pontos turísticos. Nas próximas etapas, os monitores receberão instruções sobre a operação dos
equipamentos a serem utilizados durante a Reunião e farão o reconhecimento dos espaços onde as
atividades acontecerão.
A programação da 67ª Reunião Anual utilizará diversos edifícios na Área Norte do Campus São
Carlos da UFSCar – teatros, anfiteatros e salas de aula, dentre outros – e uma estrutura móvel com
diversas tendas de até seis mil metros quadrados que já estão sendo montadas. As inscrições
continuam abertas até o dia 6 de julho, nosite oficial do evento, e notícias sobre a programação
podem ser acompanhadas nosite gerenciado pela UFSCar ou na página da Reunião Anual no
Facebook.
Foto: Estudantes da UFSCar durante o treinamento realizado no Anfiteatro da Reitoria (Crédito:
Rogério Gianlorenzo/FAI)

UFSCar constrói coletivamente sua Carta de Serviços ao Cidadão
A UFSCar deu início nesta semana à etapa de coleta de dados para a construção de sua Carta de
Serviços ao Cidadão, instrumento que tem o objetivo de informar todos os interessados sobre quais
são os serviços oferecidos pela Universidade, como acessá-los e quais são os compromissos e os
padrões de atendimento estabelecidos. A Carta está prevista em decreto do Governo Federal que
trata da simplificação e aprimoramento da qualidade do atendimento público prestado aos cidadãos.
Para a elaboração da Carta, foi constituído grupo de trabalho coordenado pela Secretária de
Planejamento e Desenvolvimento Institucionais da UFSCar, Luzia Sigoli Fernandes Costa, e por
Eliane Colepicolo, Chefe da Seção de Acesso a Bases de Dados da Biblioteca Comunitária. "O
principal objetivo desse esforço é ampliar a visibilidade e compartilhar informações relevantes sobre
os serviços oferecidos pela UFSCar. Na primeira etapa do trabalho, buscamos conhecer a
experiência de outras instituições que pudessem servir de referência para a nossa metodologia de
coleta das informações, como, por exemplo, das universidades federais de Lavras, de Brasília,
de São Paulo e do ABC", relata Sigoli. "É importante termos claro que se trata de algo processual,
especialmente considerando a grande quantidade e diversidade das atividades realizadas pela
Instituição. A própria definição do que entendemos por 'serviços' faz parte do processo. É preciso
diferenciar as tarefas e atribuições próprias de cada setor, de cada servidor, dos serviços que são
efetivamente prestados ao público interno e externo à Instituição. Partir de alguns exemplos pode
ser importante, tais como o atendimento oferecido na Unidade Saúde-Escola; as diferentes formas
de interação com públicos diversos a partir dos programas e projetos de extensão; os cursos
oferecidos; o registro de diplomas; a possibilidade de divulgação de informações pelos setores de
Comunicação Social, dentre vários outros. Mas muitos outros podem vir a ser identificados nesse
processo de coleta e sistematização dos dados", avalia a Secretária.
Além de Sigoli e Colepicolo, também integram o grupo de trabalho – que iniciou suas atividades em
abril deste ano – as servidoras Adriana Gonçalves Arruda, da Coordenadoria de Comunicação
Social; Angélica Maria Adurens Cordeiro, Coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar-Saúde;

Dalila Teixeira Lopes, da Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais;
Elisabeth Martucci, Chefe de Gabinete da Reitoria; e Silvana Aparecida Perseguino, Ouvidora Geral
da UFSCar. Nesta etapa de coleta de informações, prevista para acontecer até meados de julho,
estão sendo consultadas as pró-reitorias, secretarias gerais, coordenadorias e demais unidades
vinculadas à Administração Superior. São solicitados dados como descrição do serviço e de seu
público-alvo, locais e horários de atendimento, opções de acesso, dentre outras. Essas informações
serão, posteriormente, disponibilizadas em site elaborado para esse fim. Em uma segunda etapa,
também serão consultadas as unidades acadêmicas da Instituição (departamentos, coordenações
de cursos e programas, laboratórios, dentre outras).

Campus Araras disponibiliza bicicletas para comunidade
universitária e planeja finalização de 2 km de ciclovia
O Campus Araras da UFSCar
disponibilizou
nas
últimas
semanas cinco bicicletas para uso
dentro da Universidade. O Diretor
do Centro de Ciências Agrárias
(CCA),
Jozivaldo
Prudêncio
Gomes de Morais, conta que, a
princípio, as bicicletas seriam
emprestadas apenas nos finais de
semana, quando não há ônibus
circulando dentro do Campus.
Entretanto, o sucesso da iniciativa
motivou a demanda pelo uso diário
do transporte. "Colocamos as
bicicletas em caráter experimental, pensando em avaliar qual seria o interesse da comunidade
universitária por esse meio de transporte nas dependências do Campus. Muito rapidamente tivemos
a resposta positiva, e os estudantes, principalmente, procuraram a Diretoria interessados na
ampliação do serviço. Nos finais de semana, as bicicletas têm sido usadas inclusive para atividades
de lazer, e as pessoas vêm passear e aproveitar as belezas naturais do nosso Campus", relata
Morais.
O Campus Araras já conta com quase 1,5 km de ciclovias, e a finalização dos 500 metros restantes
de ligação entre o Pórtico 2 e o Bloco C, onde está localizada a Diretoria do CCA, está prevista para
o mês de agosto. Desta forma, serão cerca de 2 km de ciclovias, construídas em etapas e
planejadas em diálogo com a comunidade universitária.
As bicicletas podem ser retiradas todos os dias da semana no Pórtico 2 por estudantes e servidores,
mediante apresentação de documento de identificação, e devem ser devolvidas no mesmo local.
Foto: Bicicletas estão disponíveis durante toda a semana para a locomoção dentro do Campus
Araras da UFSCar (Crédito: Gilberto Cioffi / Divisão de Infraestrutura e Desenvolvimento Físico –
Campus Araras)

Campus Lagoa do Sino comemora o Dia Mundial do Meio
Ambiente com atividades para toda a comunidade
No último dia 10, o Campus Lagoa do
Sino da UFSCar comemorou o Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado
em 5 de junho, com uma programação
de
palestras
e
atividades
que
valorizaram a natureza da região. No
começo da manhã, o Campus recebeu
Messias Eugênio Miranda Barboza, que
trabalhou durante muitos anos ao lado
de Raduan Nassar, doador da fazenda
que abriga o Campus. Barboza, hoje
Presidente do Movimento Cidadania
Campina do Monte Alegre, contou a
história da fazenda Lagoa do Sino,
ilustrada por fotos e histórias de
Campina do Monte Alegre e do período
que antecedeu a implantação do Campus. O convidado também debateu com o público presente o
desenvolvimento da região. Foi realizada também a palestra "Dimensões da conservação de
ecossistemas florestais: restauração ecológica e manejo de remanescentes", ministrada pela
pesquisadora Cristina Yuri Vidal, e a Feira da Barganha, com troca e venda solidária de produtos
entre os participantes.
As comemorações contaram também com uma trilha ecológica pelo Campus, orientada por
docentes e estudantes do curso de Engenharia Ambiental, durante a qual os participantes puderam
conhecer as belezas da fazenda e realizar observações de pássaros e pequenos mamíferos.
Estiveram presentes às atividades estudantes, pais e professores das escolas de Campina do
Monte Alegre e de Buri, que participaram do Concurso de Desenhos com o tema "Por que devemos
reciclar?" e do Concurso de Redação. Foram recebidos mais de 200 desenhos feitos por crianças
do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental e outras 200 redações de estudantes do sexto ao
nono ano, avaliadas por estudantes e docentes do Centro de Ciências da Natureza (CCN). Foi
entregue também a premiação do Concurso de Fotos, dirigido aos estudantes e servidores do CCN,
que retrataram as belezas do Campus.
A coordenadora da comissão organizadora do evento, Andreia Pereira Matos, docente do CCN,
explica que as atividades foram pensadas por docentes e estudantes aproveitando a celebração
mundial para valorizar a região do Campus Lagoa do Sino. "Nosso objetivo é envolver os nossos
estudantes e usar essa data comemorada no mundo todo para olharmos ao redor e
homenagearmos as riquezas da nossa região e da fazenda onde temos o Campus. Além disso, é
importante trazermos as crianças para o Campus e despertar nelas as reflexões sobre o meio
ambiente. Assim, conseguimos envolver a comunidade universitária com os moradores da região,
para celebrarmos juntos os espaços onde estamos inseridos", afirma Matos.
Imagem: Desenho feito pela estudante Isabeli Carolini Antônio, premiado com o 1º lugar na
categoria “Primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental” do Concurso de Desenhos em
comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

ProPq: Pró-Reitoria cria comissão para acompanhar atividades
do programa Jovens Talentos para a Ciência
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) criou
uma
comissão
que
realizará
o
acompanhamento das atividades do
programa Jovens
Talentos
para
a
Ciência na
UFSCar.
O
Programa,
financiado
pela
Coordenação
de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), distribuiu desde 2012,
quando foi criado, mais de 700 bolsas
para estudantes de graduação da
UFSCar, que têm a oportunidade de dar
início à trajetória na pesquisa ainda no
primeiro ano do curso de graduação. A
comissão, composta por docentes de diferentes áreas do conhecimento dos campi da UFSCar,
trabalha no momento em uma minuta de regimento para o Programa, que será apreciada pelo
Conselho de Pesquisa (CoPq) da Universidade no segundo semestre deste ano.
A Presidente da comissão, Fernanda de Freitas Aníbal, docente do Departamento de Morfologia e
Patologia (DMP), explica que as discussões avançam na medida em que o Programa amadurece e
cria novas necessidades de avaliação pela Universidade. "Faremos uma retrospectiva do Programa
na UFSCar, identificando sucessos e gargalos na gestão das atividades do Jovens Talentos. É um
momento bastante propício para avaliarmos, uma vez que já tivemos mais de 700 estudantes
contemplados com a bolsa e três anos do início das atividades. O Programa fomenta o primeiro
contato do estudante com a pesquisa na Universidade e promove o amadurecimento desse
estudante, que depois tende a partir para a iniciação científica e aproveitar ao máximo sua
formação", pontua a docente. A comissão planeja também ações de divulgação do Programa em
momentos como a recepção dos novos estudantes no início do ano e discussões com os docentes
orientadores para esclarecer dúvidas e refletir sobre os planos de trabalho em conjunto, dentro das
diretrizes discutidas.
Foto: Fernanda de Freitas Aníbal, docente do DMP, e Francis de Morais Franco Nunes, docente do
Departamento de Genética e Evolução, membros da comissão para o acompanhamento do
programa Jovens Talentos para a Ciência (Crédito: Beatriz Maia/AECR)

PPGQ recebe visita de universidade chilena e fomenta
colaboração com programas de pós-graduação brasileiros e de
outros países

O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da UFSCar recebeu na semana passada a
visita da professora Gloria Jiron-Cardenas, da Universidad de Santiago de Chile, com o objetivo de
estabelecer parcerias entre os programas de pós-graduação em Química das duas universidades. O
encontro foi motivado por visita do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação da UFSCar, Guillermo
Antonio Lobos Villagra, à universidade chilena, ocasião em que o convite à professora foi feito.

Durante os dias em que esteve na UFSCar, Jiron-Cardenas conheceu as linhas de pesquisa do
PPGQ, bem como seus docentes e estudantes, e apresentou sua universidade de origem,
estabelecendo o contato inicial que possibilitará futuras parcerias na pesquisa.
O coordenador do PPGQ, Ernesto Chaves Pereira, explica que a visita é parte de uma série de
ações desenvolvidas para fomentar a colaboração com programas de pós-graduação em Química
em diferentes estágios de consolidação. "Desenvolvemos ações de cooperação com programas
mais consolidados, como de países da Europa e dos Estados Unidos, com o mesmo nível de
consolidação que o nosso, como é o caso da universidade chilena, e com programas em
consolidação no Brasil. Acredito que a boa Ciência é feita de boa conversa, e é uma parte
importante da formação dos nossos estudantes conhecer diferentes realidades da pesquisa na área.
A partir desses contatos, identificamos possibilidades de convênios e cooperações com diversos
segmentos da Química e temos a oportunidade não só de aprender, mas também de contribuir com
outras universidades, bem como de mostrar a pesquisa realizada na UFSCar", afirma Pereira.
Cerca de 15 estudantes de mestrado e doutorado do PPGQ vão anualmente para universidades
estrangeiras e realizam colaborações com laboratórios reconhecidos mundialmente. Além disso, o
Programa realiza as Escolas de Química, que apoiam a ida de docentes da UFSCar a instituições
com programas em consolidação, nas quais, durante uma semana, ministram minicursos para
estudantes de graduação e pós-graduação. No momento, há parcerias da UFSCar com a
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e com a Universidade Federal do Sergipe (UFS).
Pereira destaca os esforços para viabilizar a mobilidade de docentes e estudantes, fortalecendo a
internacionalização da pesquisa em Química. "Conseguimos concretizar essas ações de mobilidade
valorizando o intercâmbio de pesquisadores porque observamos os resultados positivos das visitas.
Anualmente, trazemos quase 20 pesquisadores de renome de universidades estrangeiras, que
passam duas semanas na UFSCar ministrando minicursos e seminários. Por meio dessas
experiências, os estudantes têm a oportunidade de fazer contatos, e muitos já estão nos laboratórios
desses pesquisadores com bolsas-sanduíche", pontua o docente.
Foto: Docentes e estudantes do PPGQ durante a visita da professora da Universidad de Santiago de
Chile (Crédito: Enzo Kuratomi/CCS)

ProACE: Campus Lagoa do Sino realiza atividades de prevenção
e acompanhamento da saúde de sua comunidade universitária
Na última semana, a Seção de Assuntos
Comunitários Estudantis (SeACE) do Campus
Lagoa do Sino da UFSCar realizou testes de
acuidade visual para toda a comunidade
universitária e, também, da região do entorno do
Campus. Foram realizados 60 testes em
estudantes, servidores e visitantes. O exame
realizado aponta se há acuidade visual ou a
necessidade de consulta a um oftalmologista para
exames mais precisos.
A iniciativa é parte das ações da SeACE que
visam a promoção da Saúde no Campus e nas
cidades de seu entorno. Nos meses anteriores,
foram realizadas palestras sobre planejamento
familiar e métodos contraceptivos em escolas da região; curso de urgência e emergência para
leigos, ministrado para os servidores do Campus; palestra sobre o controle da dengue para toda a
comunidade universitária; palestra de prevenção ao uso de drogas; e o passeio ciclístico "Todos
pela Saúde", incentivando a prática de atividades físicas. Além disso, em comemoração ao Dia da
Enfermagem, celebrado em maio, a SeACE realizou uma atividade de motivação e valorização da
profissão dos enfermeiros no Centro de Saúde de Angatuba, município vizinho ao Campus. Para os
próximos meses, estão sendo planejadas atividades de conscientização sobre diabetes e câncer de
mama, dentre outras, em diálogo com os serviços de Saúde dos municípios e com o calendário
nacional do Ministério da Saúde.
Foto: Testes de acuidade visual promovidos pela SeACE envolveram cerca de 60 pessoas do
Campus Lagoa do Sino (Crédito: Tatiane Machado/SeACE – Campus Lagoa do Sino)

CoAd: Conselho aprova estrutura organizacional da Secretaria
Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade
O Conselho de Administração (CoAd) da UFSCar aprovou, na última sexta-feira (12/6), a estrutura
organizacional da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da
Universidade, cuja criação havia sido aprovada pelo Conselho Universitário (ConsUni) em 29 de
maio. Como sugerido pelo ConsUni, a proposta aprovada incorporou a criação do Conselho de
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, de caráter consultivo, cuja composição prevê a
participação de representantes das diversas unidades e categorias de integrantes da comunidade
universitária. Assim, o Conselho será composto pelo Secretário Geral de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade e, também, pelos secretários gerais de Informática, Educação a Distância,
Relações Internacionais e Planejamento e Desenvolvimento Institucionais; pelos pró-reitores de
Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Gestão de Pessoas e Assuntos Comunitários e
Estudantis; pelos diretores de Comunicação Social, do Escritório de Desenvolvimento Físico e do
Sistema Integrado de Bibliotecas; pelo Ouvidor Geral da UFSCar; e por representantes dos
estudantes de graduação, de pós-graduação e dos servidores técnico-administrativos (um de cada
categoria, com seus respectivos suplentes).
Já a estrutura executiva da Secretaria é composta pelas coordenadorias de Relações ÉtnicoRaciais, de Inclusão e Direitos Humanos e de Diversidade e Gênero; por uma Secretaria Executiva;
e pelo Comitê Gestor da Secretaria, composto pelo Secretário Geral, pelos dirigentes das
coordenadorias da unidade e pelos pró-reitores de Graduação, Pós-Graduação, Gestão de Pessoas
e Assuntos Comunitários e Estudantis, ou seus representantes. Será atribuição do Comitê Gestor a
elaboração do Regimento Interno da Secretaria, em um prazo de seis meses a partir de agora.
Na reunião, o CoAd também aprovou o convênio entre a Universidade e a Sociedade de Apoio,
Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde (Sahudes) para operacionalização da
gestão e execução de ações de assistência à Saúde, ensino e pesquisa no âmbito do Hospital
Universitário durante a transição da gestão para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh). Também foram aprovados os laudos técnicos das condições ambientais de trabalho dos
campi Sorocaba e Lagoa do Sino.
As pautas e deliberações do CoAd podem ser conferidas no site da Secretaria de Órgãos
Colegiados.

CoEx: Conselho inicia processo de apreciação do Regimento
Geral das Atividades de Extensão
O Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, em sua 70ª Reunião Ordinária, agendada para esta
quinta-feira (18/6), iniciará o processo de apreciação da proposta de Regimento Geral das
Atividades de Extensão da Universidade. Na reunião, haverá uma primeira apresentação da
proposta e, também, deliberação sobre o cronograma para sua apreciação, que deve prever uma
fase de discussão nos Centros Acadêmicos, departamentos e unidades multidisciplinares de ensino,
pesquisa e extensão. Também na pauta da reunião está a deliberação sobre os resultados dos
editais de apoio às atividades de extensão para o segundo semestre de 2015 (eventos acadêmicos,
Aciepes, cursos de especialização e projetos temáticos de extensão). A reunião acontece às 14
horas, no Anfiteatro da Reitoria. As pautas e atas do CoEx podem ser acompanhadas no site da
Pró-Reitoria de Extensão.
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