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Saade: Secretaria realiza reuniões abertas em todos os campi
para construção da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade da UFSCar
A partir da próxima semana, a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar
(Saade) realizará uma série de reuniões nos quatro campi da UFSCar para dar início à construção
da Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Universidade, de forma participativa e
dialógica. Nos encontros, serão apresentadas a estrutura organizacional e a metodologia de gestão
que sustentam as ações da Saade, bem como os canais de comunicação com a Secretaria.
Também serão formadas, em cada campus, duas comissões: uma para contribuição ao processo de
construção da Política e outra para o processo de definição das prioridades de ação da Saade para
o segundo semestre de 2016.
A formação dessas comissões abertas integra as ações da Saade voltadas à construção do diálogo
com um conjunto diverso de grupos e pessoas neste seu momento de instalação, como noticiado na
última edição do Boletim da Reitoria. Assim, elas deverão ser constituídas por pessoas que
representem as diversidades existentes na UFSCar, com participação de estudantes de graduação
e pós-graduação, servidoras e servidores docentes e técnico-administrativos, integrantes das
equipes que prestam serviços terceirizados na Universidade e demais pessoas que acessam os
diversos serviços disponibilizados pela Instituição à sociedade em geral. As pessoas interessadas
que não puderem estar presentes neste primeiro momento das reuniões poderão integrar as
comissões em outros momentos.
No Campus São Carlos, a reunião acontece na próxima terça-feira (26/4), às 17h30, no Anfiteatro 3
da Biblioteca Comunitária. No Campus Lagoa do Sino, o encontro acontece no dia 27 de abril, às 14
horas, na sala 102. Em Sorocaba, a reunião acontece no dia 28, às 10 horas, no auditório do edifício
do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT). No Campus Araras, a reunião será
agendada para o início de maio, em data e local a serem divulgados.
Nas reuniões, serão apresentados materiais e documentos que visam orientar os trabalhos das
comissões que serão formadas. Parte desses materiais já pode ser consultada no blog da Saade,
acessível em http://blog.saade.ufscar.br. O contato com a Secretaria também pode ser feito pelo
telefone (16) 3351-9771 e pelo e-mail saade@ufscar.br.
Nas últimas semanas, a Secretaria já realizou seminários de formação que abordaram aspectos
históricos, políticos e conceituais de suas diferentes áreas de atuação, organizadas nas
coordenadorias de Diversidade e Gênero; de Relações Étnico-Raciais; e de Inclusão e Direitos
Humanos. Um breve relato das apresentações feitas nos seminários e os links para a cobertura em
vídeo na íntegra podem ser conferidos no Blog da Reitoria.

Reitor da UFSCar participa da 1ª Conferência da Universidade em
Rede do BRICS
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho,
participou da 1ª Conferência da Universidade em
Rede do BRICS, realizada de 6 a 9 de abril na
Universidade Federal dos Urais, em Ekaterinburgo,
na Rússia. Este foi o primeiro encontro entre as
universidades do Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul selecionadas para a primeira fase de
estabelecimento da Universidade em Rede, durante a
conferência que contou com a participação também
de representantes dos ministérios da Educação dos
países participantes. Araújo Filho integra o Comitê
Coordenador Nacional representando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições

Federais de Ensino Superior (Andifes) e, assim, participa também do Comitê de Governança Global
(IGB – International Governing Board, do Inglês) da iniciativa.
A Conferência foi iniciada pela apresentação das universidades selecionadas em cada uma das seis
áreas temáticas prioritárias da Universidade em Rede: Energia; Ciência da Computação e
Segurança da Informação; Estudos sobre o BRICS; Ecologia e Mudanças Climáticas; Recursos
Hídricos e Tratamento da Poluição; e Economia. No Brasil, a seleção foi concretizada pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e resultou na habilitação de 12
programas de pós-graduação de nove universidades brasileiras. Para cada uma dessas áreas foi
estabelecido um Grupo Temático Internacional (ITG – International Thematic Group).
"Esta foi, de fato, a primeira oportunidade de contato multilateral entre o grupo de participantes dos
cinco países. Consolidou-se a diretriz de que a Universidade em Rede deverá ir além da simples
mobilidade, com o estabelecimento de programas de pós-graduação internacionais em cada uma
das áreas temáticas. Agora, com esse princípio consolidado, os ITGs continuarão trabalhando ao
longo dos próximos meses no detalhamento da organização e dos projetos pedagógicos desses
programas", relata o dirigente da UFSCar. A expectativa é que os resultados desse trabalho sejam
apresentados em encontro de ministros da Educação do BRICS agendado para acontecer em
outubro na Índia. As atividades dos programas deverão ser iniciadas em 2017.

Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas avança em debates
sobre pontos importantes das carreiras docente e de técnicoadministrativos
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar, Mauro Rocha Côrtes, presidiu a quarta reunião
ordinária do Conselho Pleno do Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Instituições
Federais de Ensino Superior (Forgepe), que aconteceu 5 a 7 de abril em Brasília. Dentre outros
temas, o grupo de dirigentes deu continuidade ao diálogo com a Procuradoria-Geral Federal sobre
demandas jurídicas das IFES – com destaque àquelas relacionadas aos adicionais de insalubridade
e periculosidade – e aos esforços de integração entre o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo
Federal (Sigepe, implantado em substituição ao Siape) e seus correspondentes nas diferentes
universidades, bem como às ações voltadas à definição de modelos de dimensionamento interno da
força de trabalho nas instituições. Outro ponto importante da reunião foi a apresentação da
participação do Forgepe no GT "Acordo de Greve" instituído pelos ministérios da Educação (MEC) e
de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em decorrência da greve de 2015.
Durante a reunião, o Forgepe também deu continuidade aos trabalhos relacionados à contribuição
do Fórum para o debate sobre o aprimoramento da carreira de técnico-administrativos e, em relação
à carreira docente, deliberou pelo encaminhamento à Andifes de solicitação para integrar o grupo de
trabalho que congrega o Ministério da Educação e representantes das entidades sindicais que
representam o corpo docente das IFES. Essas discussões acontecem como encaminhamentos de
reuniões entre o Forgepe e entidades representativas de técnico-administrativos e docentes em
dezembro do ano passado.
"O evento representou mais um passo na consolidação deste Fórum que, cada vez mais, se
constitui como referência institucional das universidades na temática de gestão de pessoas junto
aos órgãos governamentais e entidades sindicais. Temos a perspectiva de continuarmos avançando
nesta direção e, com isso, contribuirmos para o aprimoramento das carreiras e das práticas de
gestão de pessoas nas universidades", avalia o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar.
Mais detalhes da 4ª Reunião Ordinária do Forgepe podem ser conferidos no Blog da Reitoria. Mais
informações sobre o Forgepe também podem ser acompanhadas no site do Fórum.

UFSCar tem mais de mil inscrições em concurso público para
preenchimento de 15 vagas em seu quadro técnico-administrativo
A UFSCar recebeu mais de mil inscrições no concurso público para preenchimento de 15 vagas em
seu quadro técnico-administrativo, para cargos de nível Intermediário e Superior em seus quatro
campi. As inscrições foram encerradas no dia 1º de abril, com a confirmação de 1.031 candidatas e
candidatos no total. As vagas são de reposição de servidoras e servidores que se aposentaram,
tiveram exoneração ou faleceram, bem como de concursos anteriores em que não houve
habilitações.
Para as 10 vagas do Campus São Carlos – para profissionais de Engenharia Civil; Física;

Bibliotecárias e Bibliotecários; Tecnólogas e Tecnólogos em Biotecnologia; Técnicas e Técnicos em
Tecnologia da Informação, em Mecânica e em Telefonia; e Técnicas e Técnicos de laboratórios de
Edificações, de Microbiologia e de Biologia – , foram 903 inscrições. No Campus Lagoa do Sino, as
vagas para Bibliotecárias e Bibliotecários e profissionais de Medicina atraíram, respectivamente, 33
e 4 pessoas inscritas. Em Araras, 39 pessoas concorrem à vaga de Técnica ou Técnico em
Agropecuária, e, em Sorocaba, há 26 pessoas inscritas para as duas vagas disponíveis, de Técnica
ou Técnico de Laboratório de Geografia e de Contabilidade.
A primeira fase do concurso, com a realização da prova objetiva, será no dia 1º de maio, e o
resultado final oficial será divulgado em 22 de julho. Mais informações podem ser acessadas no
edital do concurso, disponível em www.concursos.ufscar.br.

ProPq recebe mil projetos no Edital de Iniciação Científica e
Tecnológica
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) da UFSCar, por meio de sua Coordenadoria de Iniciação
Científica e Tecnológica, recebeu exatas mil submissões de projetos para o edital de seleção para
desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) na Universidade. Foram
905 submissões para concorrer às bolsas, e 95 inscrições para desenvolver as atividades sem
remuneração.
No ano passado, a ProPq recebeu 775 projetos para concorrer às bolsas, e 669 em 2014. O
aumento no número de inscrições, na avaliação da equipe da ProPq, é devido a algumas novidades
do edital de 2016, como o fim da limitação de três projetos por docente e a possibilidade de
orientação por docentes integrantes da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT), bem como por Professoras e Professores Sênior da Universidade com vínculo
com unidades administrativas. Além disso, as submissões de estudantes dos primeiros cursos do
Campus Lagoa do Sino, neste momento em seu terceiro ano de funcionamento, também
alavancaram o número de projetos encaminhados.
O edital compreende as bolsas de Iniciação 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 RecémDoutor (PADRD) da UFSCar.
Neste ano, a ProPq investiu na contratação de um sistema online de gerenciamento do registro das
atividades de iniciação científica e tecnológica na Universidade, o que agilizou os fluxos de trabalho
na Pró-Reitoria e facilitou o processamento das informações, mesmo com o aumento da demanda.
Os projetos submetidos ao edital passarão por avaliação de pareceristas, que atribuirão notas a
projeto, orientadora ou 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.
Com inscrições encerradas no último dia 31, os primeiros resultados serão divulgados em 15 de
junho. Para outras informações, o e-mail da Coordenadoria é coordic@ufscar.br.

ProEx: Fórum de Debates "O que está acontecendo no Brasil?"
realiza quinto encontro e disponibiliza vídeos das edições
anteriores
A Coordenadoria de Cultura (CCult) da PróReitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar anuncia
nesta semana uma nova edição do Fórum de
Debates "O que está acontecendo no Brasil?",
juntamente com as gravações em vídeo das quatro
primeiras edições. Em parceria com o
Departamento de Letras (DL), a iniciativa busca
fomentar a reflexão sobre o atual momento do
País, sempre com pessoas convidadas diferentes
e com espaço reservado para contribuições do público.
Na próxima terça-feira, 26 de abril, às 19 horas, no Teatro Universitário Florestan Fernandes, o
jornalista Luiz Carlos Azenha falará sobre o tema "O papel das mídias alternativas e webrádios para

o debate atual". Com mais de 30 anos de carreira, Azenha já trabalhou nas principais emissoras de
televisão do País, e é fundador do blog viomundo.com.br, referência nacional entre as iniciativas de
jornalismo independente. O evento da próxima semana conta também com o apoio do projeto
temático de extensão "Os processos comunicacionais em rede: o Rádio na formação e
democratização da informação nos quatro campi da UFSCar", coordenado pela docente do
Departamento de Artes e Comunicação Débora Burini.
Edições anteriores
O Fórum recebeu nas últimas semanas os docentes da UFSCar Gabriel de Santis
Feltran e Jacqueline Sinhoretto, do Departamento de Sociologia (DS), e Vera Alves
Cepêda e Joelson Gonçalves de Carvalho, do Departamento de Ciências Sociais (DCSo).
Para o Coordenador da CCult, Wilson Alves-Bezerra, o Fórum de Debates, projeto que existe na
UFSCar desde 1993, conseguiu catalisar o desejo da comunidade de São Carlos de debater a
conjuntura política atual. "Tivemos até o momento quatro sessões com excelente presença e
participação do público. Contamos com a participação de especialistas em Política, Economia e
Sociologia, que situaram o panorama atual em um marco mais ampliado. Foram aulas de Sociologia
e de Cidadania, acima de tudo. A partir da quinta edição, teremos a participação de especialistas de
outras áreas, como no caso do jornalista Luiz Carlos Azenha, que já trabalhou tanto em grandes
veículos da mídia, como num site alternativo do qual é fundador", afirma Alves-Bezerra. As
gravações dos encontros estão disponíveis no canal da CCult no Youtube.
A série de debates "O que está acontecendo no Brasil?" continuará com outros eventos ao longo do
semestre, sempre abertos ao público e sem necessidade de inscrição prévia. As informações ficam
disponíveis na página da CCult no Facebook. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone
(16) 3351-8112.
Foto: O Coordenador da CCult, Wilson Alves-Bezerra, e a professora Jacqueline Sinhoretto, durante
a última edição do Fórum de Debates, sobre o tema "Estado penal, polícia e política no Brasil
contemporâneo" (Crédito: Divulgação)

SeaD: Oficinas capacitam docentes para o uso do Moodle,
visando aprimorar estratégias de ensino-aprendizagem em
plataformas virtuais
Desde o início deste ano, a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da UFSCar, por meio
de sua Coordenadoria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional (CoDAP), está
oferecendo oficinas de capacitação e aperfeiçoamento para uso do Moodle, ambiente virtual de
aprendizagem utilizado em atividades acadêmicas nos cursos presenciais e a distância. Até agora,
já foram oferecidas a docentes as oficinas de Introdução à edição do Moodle 2.4; Tarefa do Moodle:
configurações, usos e avaliação avançada; Questionário e Banco de questões do Moodle:
configurações e usos; Fórum, Diário e Chat do Moodle: usos e configurações; Base de dados e
Glossário do Moodle: explorando formas de compartilhamento de conteúdos; Laboratório de
avaliação do Moodle: explorando a autoavaliação e a avaliação por pares; Lição do Moodle:
construindo trilhas flexíveis de apresentação e avaliação de conteúdos; e Pesquisa, Pesquisa de
Avaliação e Escolha do Moodle: possibilidades de surveys, consultas e enquetes.
No próximo dia 28, será ofertada a oficina "Wiki e Etherpad do Moodle: possibilidades de trabalho
colaborativo". São 10 as vagas oferecidas e as inscrições podem ser feitas até a véspera do
encontro, via formulário online. As atividades são presenciais e são realizadas no Laboratório
Integrado de Formação em Educação e Tecnologias (LaIFE-SEaD), no edifício AT3, no Campus
São Carlos. Todos os treinamentos devem ser reofertados no segundo semestre de 2016.
O objetivo da iniciativa é incentivar docentes a fazerem um uso cada vez mais integral e eficiente do
Moodle, explorando com propriedade todos os recursos do ambiente virtual. "A nossa intenção é
ajudar a incrementar as disciplinas presenciais por meio das ferramentas virtuais disponíveis no
Moodle, em um esforço para tornarmos os processos de ensino-aprendizagem sempre mais
qualificados e sintonizados com a realidade cultural e tecnológica que vivemos", afirma Aline Reali,
Secretária Geral de Educação a Distância da UFSCar. As oficinas, que integram o Programa de
Formação para Educação e Tecnologias da SEaD, também fazem parte de um esforço maior da
Secretaria em identificar os desafios e as possibilidades de aproximações entre educação presencial
e educação a distância, em prol de uma educação de qualidade. "Temos realizado estudos sobre
como implantar propostas educacionais híbridas e, também, reflexões sobre a docência a partir das
possibilidades tecnológicas atuais e do uso de tecnologias em processos formativos coletivos. São

discussões importantes para que o ensino oferecido pela UFSCar acompanhe as aceleradas
transformações sociais que atravessamos", diz Reali.
A SEaD também dispõe de um serviço contínuo de apoio aos usuários do Moodle, com
atendimentos presenciais e online que podem ser solicitados pelo SAM – Serviço de Apoio Moodle,
além de materiais para consulta disponíveis na sala Tutoriais para o Moodle e na sala Portfólio de
Atividades e Recursos do Moodle. Também foi disponibilizada uma FAQ para as principais dúvidas
sobre o Moodle.

SIBi: Biblioteca do Campus Araras realiza Semana Acadêmica e
promove capacitações
A Biblioteca do Campus Araras (B-Ar)
realizou na semana passada sua 1ª
Semana Acadêmica, oferecendo três
minicursos para a comunidade do
Campus. A iniciativa partiu de uma
demanda
vinda
principalmente
de
estudantes por mais oportunidades de
qualificação
nos
temas
afins
às
bibliotecas. Para a responsável pela
Chefia da Biblioteca, Alini Cristiani De
Carli Demarchi, o evento é uma
oportunidade
de
mostrar
para
a
comunidade acadêmica que a Biblioteca
oferece mais do que o empréstimo de
livros. "Optamos por assuntos comuns a todas as áreas da Ciência, que contemplassem as
necessidades de todos os cursos. Como já organizamos outras capacitações semelhantes, nos
procuram com frequência com pedidos de mais atividades similares, e daí veio a iniciativa de
organizarmos uma Semana", conta.
O primeiro minicurso abordou o tema "Otimize suas pesquisas e trabalhos acadêmicos com o Portal
de Periódicos da Capes", ministrado pela responsável pela Seção de Acesso a Bases de Dados
(SeABD) da Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade, Eliane Colepicolo. Nos dias seguintes,
foi a vez dos minicursos "Estratégias e procedimentos de revisão em artigos científicos", com o
professor Marco Donizete Paulino da Silva, doutorando no Programa de Pós-Graduação em
Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, e "Apresentando-se bem com o Currículo Lattes", com
o bibliotecário Eduardo Graziosi Silva, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da
Universidade de São Paulo (USP).
Com o sucesso da primeira Semana, os planos da Biblioteca são de realizar o evento anualmente.
"Tivemos um retorno muito positivo, contando com a participação de estudantes e servidoras e
servidores docentes e técnico-administrativos do Campus. Desde então, já recebemos, inclusive,
sugestões de temas e nomes para as edições futuras. Outro aspecto interessante foi a procura de
pessoas de fora da Universidade, que a princípio não faziam parte do nosso público-alvo. Isto nos
motiva a pensar em fazer eventos maiores e mais abertos nos próximos anos, e consolidar essa
política da Biblioteca do Campus Araras de promover eventos para a sua comunidade", avalia
Demarchi.
Foto: Minicursos ofereceram capacitação em áreas da escrita científica no Campus Araras (Crédito:
Alini Demarchi – B-Ar)

CoG: Conselho discute solicitação de alinhamento de cadastro
do MEC
A 59ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, realizada no dia 11 de abril,
aprovou a solicitação do Ministério da Educação (MEC) de alinhamento de cadastro de cursos de
graduação. A solicitação abrange cursos com entrada única e opção posterior de grau, habilitação
ou turno. O Conselho tomou conhecimento das demandas do MEC e deliberou pela formalização da
distribuição de vagas que já é praticada pelos cursos de graduação.

O CoG foi apresentado também às recentes discussões realizadas pela equipe da Pró-Reitoria de
Graduação (ProGrad) junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a resolução de julho de
2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada. A Diretora da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico
(DiDPed) da ProGrad, Meire Moreira Cordeiro, apresentou os principais impactos da resolução na
Universidade, discutidos em reunião no CNE na semana passada, e destacou o trabalho das
pedagogas da DiDPed para que as normativas sejam contempladas.
As pautas e relatos das últimas reuniões do CoG podem ser acompanhadas no Blog da Reitoria.

CoEx: Conselho aprova editais de Aciepes e cursos de
especialização para o segundo semestre, com novidades em
relação a edições anteriores
Na última quinta-feira (14/4), o Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar realizou sua 78ª Reunião
Ordinária, que aprovou os editais de cursos de especialização e de Aciepes (Atividades Curriculares
de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) para o segundo semestre deste ano.
Neste edital de Aciepes, a forma de tramitação das propostas foi alterada experimentalmente,
visando solucionar problemas relacionados à inabilitação por atraso na tramitação nos setores
envolvidos. Neste novo processo, todas as propostas serão automaticamente encaminhadas para
análise da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) imediatamente após a sua aprovação pelo setor de
origem, paralelamente ao seguimento de sua tramitação nos demais setores envolvidos. Ao ser
aprovada pelo CoEx, serão excluídos automaticamente todos os setores, e respectivos conjuntos de
servidores, que não tenham ainda registrado sua aprovação no sistema.
Já no edital de apoio aos cursos de especialização, a novidade fica por conta da possibilidade de
início do curso no primeiro semestre de 2017. A possibilidade foi incluída nesta oferta também em
atendimento às demandas da comunidade universitária, visando oferecer mais tempo para que se
possa
organizar
a
oferta
dos
cursos
e
receber
inscrições
de
estudantes.
As propostas de Aciepes devem ser submetidas no sistema ProExWeb até 29 de abril, e as de
Cursos de Especialização até 6 de maio, e passarão pela deliberação do CoEx na reunião de 16 de
junho. Outras informações podem ser conferidas nos documentos dos editais, disponíveis no site da
ProEx.
Bolsas
O Conselho foi apresentado também aos primeiros resultados da comissão para a revisão da
planilha de cálculo de orçamento e da tabela de bolsas, criada na última reunião. A comissão
apresentou os principais pontos nos quais se baseou para rever os documentos, e recebeu
sugestões do Conselho.
A tabela de bolsas de extensão está sendo organizada em sete faixas, com critérios descritos e
maior flexibilidade para a coordenação dos projetos de extensão aplicar os valores. Já a nova
planilha orçamentária deverá unificar os dois modelos já existentes, e está sendo elaborada pela
comissão em constante diálogo com a Fundação de Apoio Institucional (FAI) da UFSCar. A
comissão apresentou, também, o cronograma das próximas reuniões, e comprometeu-se a
compartilhar com o CoEx as etapas intermediárias de desenvolvimento dos documentos.
O CoEx também foi apresentado ao Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn), que apoia a
execução das atividades de extensão para 2016. O ProDIn foi elaborado pela equipe da ProEx, e
compartilhado durante a reunião com o objetivo de fornecer subsídios para que os departamentos
acadêmicos possam elaborar seus próprios projetos.
Como é da rotina do Conselho, foi aprovada a criação de quatro novos programas de extensão, e a
celebração de três convênios de cooperação institucional.
As pautas, atas e deliberações do CoEx podem ser acompanhadas no site da ProEx.

CoAd: Conselho estará reunido neste quarta-feira, 20 de abril
O Conselho de Administração (CoAd) da UFSCar realizará sua 34ª Reunião Ordinária nesta quartafeira, 20 de abril, às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria.
Na pauta está a apreciação da proposta encaminhada pela comissão responsável pela atualização
do Manual de Siglas da UFSCar, criada no contexto das mudanças recentes na estrutura

organizacional da Universidade decorrentes de sua expansão, da organização e do processo de
internacionalização, dentre outros fatores. Também será apreciada a proposta de criação da
Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais, elaborada frente à identificação da
necessidade de qualificar e dar tratamento editorial padronizado para as publicações oficiais e
institucionais da UFSCar, inclusive para disponibilização no Repositório Institucional da
Universidade. Outros pontos de pauta são a criação da Seção de Comunicação Social do Campus
Lagoa do Sino e a regulamentação da propositura e tramitação de Projetos de Desenvolvimento
Institucional (ProDIn) pelas unidades acadêmicas da Instituição.
A pauta e toda a documentação relacionada à 34ª Reunião Ordinária do CoAd podem ser conferidas
no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.
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