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Grupo de trabalho inicia elaboração de proposta para o Instituto
de Estudos Avançados da UFSCar
Aconteceu
nesta
semana (no dia 19) a
primeira reunião do
Grupo de Trabalho
que deverá, até o
início do próximo
semestre, apresentar
uma proposta para a
implantação
do
Instituto de Estudos
Avançados
da
UFSCar.
A
constituição do Grupo
– formado pelo Vice-Reitor da Universidade, Adilson de Oliveira, e agora coordenado por Paulo
Cesar de Camargo, Professor Senior da Universidade Federal do Paraná que atua como assessor
da Vice-Reitoria – buscou reunir docentes com vasta e reconhecida experiência em diferentes áreas
do conhecimento. Sua composição completa pode ser conferida na matéria publicada no Blog da
Reitoria.
"É com grandes satisfação e expectativa que começamos a concretizar a ideia do Instituto de
Estudos Avançados, um projeto concebido ainda na gestão anterior, sob coordenação dos
professores Pedro Galetti e Claudio Kiminami, então Vice-Reitor e Pró-Reitor de Pesquisa,
respectivamente. É claro que estamos muito felizes com a possibilidade de conclusão do edifício do
IEA, que será importante na concretização do Instituto, mas o projeto acontece independentemente
do prédio. O IEA é, antes de tudo, uma ideia, um espaço para que formulemos projetos avançados
de pesquisa, fundamentalmente multidisciplinares e que surjam da interface com as grandes
questões e problemas da sociedade", afirma o Vice-Reitor. "A primeira reunião foi marcada pela
grande convergência de ideias, no sentido de olharmos para os grandes desafios do Século XXI, de
buscarmos superar a dicotomia entre Ciência e Cultura, de promovermos as relações entre
Universidade, Governo e Empresas e, assim, de juntarmos pessoas e ideias para a estruturação de
estratégias que nos permitam abordar os grandes temas da atualidade. O Instituto deverá ser
também um espaço importante de formação de pesquisadores, mas, mais do que isso, ele deverá
reunir as futuras gerações, desde crianças até os jovens pesquisadores, uma vez que ele é voltado
justamente para o futuro", avalia, por sua vez, o coordenador do Grupo de Trabalho.
Em sua próxima reunião, o grupo deverá definir a missão do Instituto. Também neste mês de maio,
deverá ser entregue a primeira etapa do edifício que irá sediar o IEA, com uma área total de
1.242,50 m2, divididos em dois pavimentos nos quais serão instalados laboratórios, gabinetes, salas
administrativas e um auditório. "A ideia é que os laboratórios sejam provisórios, que o Instituto
funcione como uma espécie de incubadora de projetos diferenciados de pesquisa que, uma vez
consolidados, possam continuar se desenvolvendo em outros espaços", relata Oliveira. "É muito
importante destacarmos que o IEA não vem competir com aquilo que já está estabelecido na
Universidade, e sim somar. O Instituto buscará justamente fomentar o surgimento de iniciativas em
áreas em que a Universidade poderia – ou, até mesmo, deveria – estar atuando, mas ainda não
está", complementa Camargo.
Nessa primeira etapa do edifício – que fica na área Norte do Campus São Carlos, próximo à
Fundação de Apoio Institucional (FAI) –, foram investidos R$ 1.497.468,67, oriundos de projeto
aprovado em edital do Fundo Setorial de Infraestrutura (CTInfra). Para a conclusão da obra, a
Universidade aguarda agora o resultado da chamada pública feita pela Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) no início deste ano, para destinação de recursos para a conclusão de obras
contempladas em edições anteriores do CT Infra. Porém, a expectativa é que atividades
relacionadas ao Instituto comecem a ser desenvolvidas já no segundo semestre deste ano,

independentemente do espaço físico destinado especificamente ao IEA. Mais informações sobre o
andamento da proposta podem ser obtidas pelo e-mail vicereitoria@ufscar.br.
Foto: Grupo de Trabalho reúne pesquisadores com vasta e reconhecida experiência em diferentes
áreas do conhecimento. (Crédito: Mariana Pezzo / Assessoria de Comunicação da Reitoria da
UFSCar)

Reitor apresenta Diretora do Campus Sorocaba ao Município
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho, passou o dia de ontem (20/5) em
Sorocaba, participando de inúmeras
audiências com o objetivo de apresentar
a nova Diretora do Campus Sorocaba, Eli
Angela Vitor Toso, a lideranças do
Município. A primeira visita foi à sede
do Jornal Cruzeiro do Sul – cujo grupo
responsável
também
mantém
uma
emissora de rádio e produção televisiva –,
onde, além das apresentações, o dirigente
também concedeu algumas entrevistas
destacando a relação da Universidade com
a cidade de Sorocaba. Em seguida, o
Reitor e a Diretora reuniram-se com o
Prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio, em audiência que contou com a presença também
de Flaviano Agostinho de Lima, Presidente doParque Tecnológico de Sorocaba. Mais tarde, os
dirigentes da Universidade estiveram com o Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Cláudio
do Sorocaba I, e, posteriormente, conversaram também com Iara Bernardi. "Fomos extremamente
bem recebidos em todos os encontros que tivemos, nos quais a parceria entre a Universidade e o
município de Sorocaba sempre foi destacada. A nomeação da Direção de Campus visa justamente
estreitar essas relações, dentre outros objetivos, e portanto estamos começando muito bem, com
uma excelente acolhida e as melhores perspectivas para o futuro", avalia o Reitor.
Trevo
No final da tarde, Araújo Filho recebeu da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo a
notícia de que um projeto alternativo deverá solucionar o atual impasse na construção do novo
dispositivo viário de acesso ao Campus Sorocaba. Esta era uma questão que vinha sendo tratada
há cerca de um ano, já que, como a Universidade ainda não tem o registro definitivo da área onde
está instalado o Campus – por uma pendência judicial relacionada à área original da fazenda que foi
desmembrada para a instalação da Universidade, pendência esta sem vínculo com a UFSCar –, há
restrições legais à cessão de uma parte dessa área ao Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), condição para que o projeto original pudesse ser executado. "Ao longo de todo esse tempo,
nós vínhamos – eu, a Procuradoria Federal junto à UFSCar e a equipe da Prefeitura do Campus –
dialogando com o DER e com a Secretaria, expressando nosso total interesse na cessão da área, e
ao mesmo tempo procurando órgãos do Governo Federal, buscando uma solução legal. Neste
momento, a solução proposta pelo DER é que seja executado um projeto alternativo, mais simples e
projetado com vistas à ampliação quando conseguirmos o registro definitivo da área, o que
esperamos possa acontecer em breve. Agora nós vamos conversar com o DER para conhecer os
detalhes desse projeto alternativo", relata o Reitor.
Ainda na visita de ontem, Araújo Filho também esteve reunido com estudantes da Liga de Mercado
Financeiro do Campus Sorocaba, organização de estudantes que atua visando oportunidades de
estágios e trainees na área dos bancos de varejo e investimento, principalmente para alunos dos
cursos de Engenharia de Produção e Economia. O encontro foi motivado por convite de alguns dos
responsáveis pela Liga ao dirigente, em que manifestavam o desejo de apresentar o projeto ao
Reitor.
Foto: Da esquerda para a direita, o Prefeito do Campus Sorocaba, Carlos Marcassa; o Reitor
Targino de Araújo Filho; o Vereador Cláudio; e a nova Diretora, Eli Toso. (Crédito: Divulgação /
Câmara Municipal de Sorocaba)

UFSCar inaugura Laboratório Integrado de Documentação e
Estatísticas Políticas e Sociais
Na última quinta-feira (14/5),
foi inaugurado o edifício do
Laboratório
Integrado
de
Documentação e Estatísticas
Políticas e Sociais (Lideps),
vinculado ao Centro de
Educação
e
Ciências
Humanas (CECH). O prédio,
localizado na área Sul do
Campus São Carlos, foi
construído com recursos do
Fundo
de
Infraestrutura
(CTInfra), em um valor total de
R$ 607.801,60. O espaço
abriga 12 laboratórios multidisciplinares das áreas de Antropologia; Ciência, Tecnologia e
Sociedade; Ciência Política; Comunicação e Linguagem; Educação; e Sociologia.
O líder do Lideps, Thales Haddad Novaes de Andrade, docente do Departamento de Ciências
Sociais da UFSCar, comentou, durante a inauguração, a importância de consolidar um espaço com
as características do Laboratório. "É uma satisfação muito grande inaugurar este espaço que
aglutina pesquisadores das Ciências Humanas, reunidos em torno do mesmo objetivo, que é pensar
a pesquisa e a formação de pesquisadores nessa área. Trabalhamos com a reflexão sobre o
processo de formação e a qualidade da pesquisa, e essa estrutura é fundamental para nos dar
suporte e permitir que juntos nos tornemos referência", afirmou Andrade, resgatando também em
sua fala a relevância da participação do professor Eduardo Garuti Noronha, autor da proposta
encaminhada ao CTInfra, que não pôde estar presente à cerimônia por motivos de Saúde.
Foto: Da esquerda para a direita, Wanda Ap. Machado Hoffmann, Diretora do CECH; Thales
Haddad N. de Andrade, líder do Lideps; o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho; e o ViceReitor da Universidade, Adilson de Oliveira. (Crédito: Beatriz Maia / Assessoria de Comunicação da
Reitoria da UFSCar)

Comissão de Integridade Ética da Pesquisa fortalece práticas
científicas na UFSCar
A Comissão de Integridade Ética da Pesquisa (CIEP), criada no final de 2014 no âmbito da PróReitoria de Pesquisa (ProPq) da UFSCar, tem se reunido para planejar ações que promovam o
constante fortalecimento das práticas científicas com integridade ética na Universidade. A CIEP tem,
dentre os seus objetivos, o de esclarecer a comunidade universitária sobre más condutas científicas
– tais como fabricação e falsificação de dados e plágio –, o que implica em realizar ações educativas
sobre o tema, como cursos e palestras, e divulgar princípios e regras claras da Universidade sobre
ações que ferem a integridade ética da pesquisa. É tarefa da Comissão também fornecer subsídios
para a formulação de uma política da UFSCar em relação à ética na pesquisa, bem como constituirse como órgão consultivo para a comunidade científica da Universidade em todas as áreas do
conhecimento.
A presidente da CIEP e docente do Departamento de Metodologia de Ensino (DME), Ana Silvia
Couto de Abreu, destaca os desafios de pensar a conduta ética na pesquisa enquanto um processo
contínuo, que permeia todas as fases da produção científica. "A construção da Ciência não se
constitui em um esforço individual, mas em um processo coletivo, no qual a questão da ética se
coloca como essencial, pelos seus efeitos, por exemplo, na credibilidade atribuída ao conhecimento
construído. A integridade ética da pesquisa diz respeito a valores, como honestidade intelectual e
responsabilidade, dentre outros, tanto no que se refere à concepção e à realização de pesquisas,
quanto à sua divulgação. É importante situar o campo da produção científica no campo da autoria,
no sentido de que autor é aquele que em um processo de filiação teórico-metodológica constrói um
saber em um determinado campo e se responsabiliza por sua formulação", avalia Abreu.
A CIEP é composta também pelos docentes Leandro Innocentini Lopes de Faria, do Departamento
de Ciência da Informação (DCI), e Monica Jones Costa, do Departamento de Biologia (DBio). No

momento, a Comissão está elaborando seu Regimento Interno e planeja as ações educativas a
serem realizadas neste ano, além de receber as demandas da comunidade da UFSCar. O contato
com a CIEP pode ser feito pelo e-mail ciep@ufscar.br.

Repositório institucional: Especialista do Ministério da Cultura
discutirá direitos autorais e acesso ao conhecimento na UFSCar
no próximo dia 27
Na quarta-feira da próxima semana (27/5), a UFSCar recebe Luís Paulo Bogliolo, Coordenador de
Regulação em Direitos Autorais do Ministério da Cultura (MinC), para palestra, debates e atividades
de trabalho relacionadas à construção do repositório institucional da Universidade. No próprio dia
27, às 19 horas, a primeira atividade será a palestra "A Universidade, os Direitos Autorais e o
Acesso ao Conhecimento", que acontece no Anfiteatro da Reitoria, na área Sul do Campus São
Carlos. O evento é aberto a todos os interessados.
A vinda de Bogliolo – que é advogado, Mestre e doutorando em Direito e integra grupos de pesquisa
sobre cultura digital, democracia e Direito internacional na Universidade de Brasília (UnB) – foi
organizada pelo Grupo de Trabalho que, desde fevereiro deste ano, vem elaborando um projeto
para o repositório institucional digital da UFSCar. O Grupo, coordenado por Luzia Sigoli Fernandes
Costa, docente do Departamento de Ciência da Informação (DCI) e Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento Institucionais, é formado por representantes da Reitoria, da Biblioteca
Comunitária, das secretarias gerais de Informática e de Educação a Distância e dos departamentos
de Ciência da Informação e de Computação. Assim, além da palestra, Bogliolo terá, no dia 28,
momentos de trabalho interno junto ao Grupo, visando o compartilhamento de conhecimentos sobre
a questão dos direitos autorais em repositórios institucionais, particularmente aqueles pautados na
diretriz do acesso aberto, como deve vir a ser o da UFSCar.
Repositório
Um repositório institucional (RI) pode ser definido como um conjunto de serviços a serem oferecidos
pela Universidade para a gestão e disseminação de materiais criados pela Instituição e sua
comunidade, que podem incluir documentos acadêmicos – como artigos, materiais didáticos etc. –,
administrativos e, também, materiais relacionados à história e à memória institucional. Até o
momento, o Grupo de Trabalho que está estudando a implantação do repositório da UFSCar já
avançou no esboço de uma política para o RI e, também, na proposição de modelos para a sua
governança e, nos próximos meses, as propostas deverão ser objeto de discussão na comunidade
universitária.
Saiba mais sobre as características das propostas sendo elaboradas no Blog da Reitoria. Os
interessados em obter mais informações sobre o RI também podem entrar em contato com o grupo
de trabalho por meio da SPDI, no e-mail spdi@ufscar.

ProPq: Mais de 400 trabalhos da UFSCar são aprovados para a
Jornada Nacional de Iniciação Científica, que acontecerá durante
a Reunião Anual da SBPC
Foram 444 os trabalhos de estudantes da UFSCar aprovados para apresentação na Jornada
Nacional de Iniciação Científica (JNIC), que integra a programação da 67ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada de 12 a 18 de julho no
Campus São Carlos da UFSCar. Neste ano, excepcionalmente, a JNIC substitui os tradicionais
congressos de iniciação Científica (CIC) e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) da
Universidade.
Os 444 resumos – de um total de 551 enviados para avaliação – serão apresentados no formato de
pôsteres, em sessões que acontecem ao longo de toda a semana da Reunião, sempre das 13 às 15
horas. A Pró-Reitora de Pesquisa da UFSCar, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, avalia a
participação na Jornada como oportunidade única para que os estudantes da UFSCar envolvidos
com atividades de iniciação científica e em desenvolvimento tecnológico e inovação apresentem
seus trabalhos em um evento de abrangência nacional e em um ambiente extremamente
estimulante. "Nas apresentações, estarão presentes estudantes de todas as áreas do
conhecimento, da UFSCar e de universidades de todo o País, bem como professores,

pesquisadores. Isto certamente dá mais visibilidade para o conhecimento produzido pelos nossos
estudantes de graduação junto com seus orientadores, e é oportunidade para que eles também
conheçam as produções dos outros lugares, troquem experiências e formem suas redes de
contatos. É um momento muito especial, em que uniremos um evento que já é tradicional na
Universidade, de apresentação dos trabalhos de iniciação, a um dos maiores encontros científicos
do País e de toda a América Latina", comenta a Pró-Reitora.
A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade foi responsável pelo recebimento dos resumos dos
estudantes da UFSCar e envio da lista daqueles que apresentarão trabalhos para a SBPC, para que
contassem com isenção da taxa de inscrição na Reunião Anual. Durante a JNIC, haverá avaliação
dos trabalhos pelo comitê do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), bem como pelo Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica (CoICT) da própria UFSCar,
que conta com um representante de cada departamento acadêmico da Universidade. Haverá
também a seleção dos melhores trabalhos para concorrer ao Prêmio Destaque na Iniciação
Científica e Tecnológica do CNPq.
Mais informações sobre a JNIC e a 67ª Reunião Anual da SBPC podem ser conferidas no site do
evento.

ProEx: Seminário reúne equipes de projetos aprovados no edital
de Memória para discutir diretrizes e promover capacitação
No último dia 13, a Coordenadoria de
Cultura (CCult) da Pró-Reitoria de
Extensão (ProEx) promoveu um
seminário que reuniu coordenadores,
bolsistas e demais integrantes dos
projetos aprovados no edital especial
para apoio à realização de atividades
de extensão com temática sobre a
memória da UFSCar. O objetivo do
evento foi discutir diretrizes e
fundamentos
comuns
para
as
propostas, promovendo intercâmbio
de conhecimentos, bem como
oferecer oportunidade de capacitação
dos participantes, que puderam conhecer metodologias e ferramentas para o desenvolvimento dos
projetos, relacionadas aos processos de gerir, produzir, preservar e difundir a informação e o
conhecimento.
O Coordenador de Cultura da ProEx, Wilson Alves-Bezerra, explica que o seminário é uma forma de
potencializar os projetos de extensão realizados no âmbito desse edital e construir uma dinâmica de
trabalho em rede. "As atividades de extensão reúnem pessoas de diferentes áreas do
conhecimento, que se debruçam sobre a história que têm para resgatar, mas não necessariamente
possuem conhecimento específico sobre como fazê-lo. Queremos que esses projetos funcionem
dentro de uma lógica mais ampla, celebrando os 45 anos da Instituição. O processo de discussão
das propostas e os debates sobre as metodologias apresentadas é bastante enriquecedor, uma vez
que as atividades ganham em força e em possibilidades de melhores resultados", avalia o
Coordenador.
Outros seminários estão previstos para este ano, para dar continuidade ao acompanhamento das
atividades. Nas próximas edições, serão viabilizadas oficinas temáticas para promover formações
específicas e novas trocas de experiências e conhecimentos entre os participantes. Os resultados
das atividades darão origem, também, a um livro, integrando as comemorações dos 45 anos da
Universidade.
Foto: Coordenadores e integrantes dos projetos puderam apresentar suas propostas aos demais
contemplados no edital. (Crédito: Heber Macedo / Coordenadoria de Comunicação Social da
UFSCar)

FAI: Conselho Deliberativo aprova prestação de contas relativa
ao exercício de 2014
Na última sexta-feira, dia 15 de maio, o
Conselho Deliberativo da Fundação de
Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar
realizou sua 40ª Reunião Ordinária, ocasião
em que aprovou o Relatório Anual de
Atividades da Fundação relativo ao
exercício de 2014. Durante a apreciação do
relatório, foram apresentados alguns dos
principais
números
alcançados
pela
Fundação, como os 239 novos projetos de
extensão gerenciados durante o ano, além
de seis novos projetos governamentais, ou
seja, que possuem ligação direta com
órgãos e agências do governo, como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Somados aos projetos que já eram
gerenciados até então, são contabilizados 1.013 projetos, sendo 981 de extensão, 29
governamentais e três convênios de cooperação institucional (CCI). O aporte de recursos foi da
ordem de R$ 64 milhões captados e R$ 144 milhões gerenciados.
A Diretora Executiva da FAI, Lourdes de Souza Moraes, destacou o volume de investimentos
realizados ao longo do último ano na estrutura da Fundação, com o objetivo de modernizar o
funcionamento e aprimorar a gestão dos projetos. Um desses investimentos foi o novo sistema
informatizado de gestão integrada, que permite melhor acompanhamento dos processos. Além
disso, destacou-se a implantação do programa de carreira e remuneração, que visa valorizar os
funcionários da Fundação, e a criação da Gerência de Projetos, que cria melhores condições para o
atendimento aos coordenadores de projetos. Foram realizadas, também, mudanças significativas
nos espaços físicos – como reforma das redes elétrica, telefônica e de lógica –, bem como a
intensificação da presença da equipe da Fundação nos campi Araras, Lagoa do Sino e Sorocaba.
O Conselho Deliberativo da FAI é formado por representantes da Administração Superior da
Universidade – Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores – e por três representantes dos servidores
docentes e três dos técnico-administrativos, com seus suplentes, indicados pelos conselhos de
Administração, de Pesquisa e de Extensão da UFSCar dentre os seus membros eleitos pela
comunidade universitária. A presidência do Conselho cabe ao Reitor da UFSCar.
Foto: Roziane Loureiro Barbosa, Secretária Executiva da FAI; Lourdes de Souza Moraes, Diretora
Executiva da Fundação; e o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho. (Crédito: Tatiane Liberato /
Assessoria de Comunicação da FAI)

CoAd: Conselho
administrativos

aprova

descentralização

de

processos

Em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira (15/5), o Conselho de Administração
(CoAd) da UFSCar deliberou sobre a descentralização de dois processos administrativos relevantes
no cotidiano da Universidade: a abertura de processos e a solicitação de pagamento de diárias.
Ambos os temas já haviam sido debatidos nas câmaras de assessoramento técnico vinculadas ao
CoAd e, também, entre os integrantes da Administração Superior e pelos diretores dos Centros
Acadêmicos da UFSCar.
Em relação à descentralização da abertura de processos, o CoAd aprovou a instituição do Sistema
de Protocolo da UFSCar, composto por uma Unidade de Protocolo Central e unidades de protocolo
setoriais. As definições contidas no documento aprovado pelo Conselho – com pequenas
modificações – foram discutidas nas duas primeiras reuniões das câmaras de assessoramento
técnico, realizadas nos dias 7 de abril e 5 de maio. Com a aprovação do CoAd, entra em vigor a
descentralização da abertura de processos, sendo necessária apenas a disponibilização das novas
capas de processo, o que deve acontecer ao longo da próxima semana. Para o início do processo
de descentralização, já foram oferecidos treinamentos nos dias 28 e 30 de abril no Campus São
Carlos, cujas gravações podem ser conferidas no site da Pró-Reitoria de Administração (ProAd), e
ontem (20/5) nos campi Araras e Sorocaba, com a participação de servidores do Campus Lagoa do
Sino na apresentação de Sorocaba. Eventuais dúvidas que possam surgir nesse momento de

transição podem ser encaminhadas ao e-mailaberturaprocessos@ufscar.br. Também podem ser
feitas consultas pelo telefone (16) 3351-8183.
Já a descentralização de procedimentos no âmbito do Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP) foi discutida pelas câmaras no dia 12 de maio. Na reunião do CoAd, o PróReitor de Administração, Néocles Alves Pereira, resgatou que a descentralização da gestão de
recursos é uma demanda das Direções de Centro que começa a ser atendida pelos novos
procedimentos e também voltou a destacar como, com a descentralização no SCDP, os solicitantes
de diárias e passagens finalmente poderão receber os recursos antes de realizarem suas viagens.
Para a implantação efetiva, a partir da aprovação do CoAd, está sendo agendada capacitação junto
àEscola de Administração Fazendária (ESAF), que deverá acontecer até o final do mês de junho,
devido aos prazos de contratação requeridos.
Ainda no CoAd, o Pró-Reitor de Administração fez o convite a toda a comunidade universitária para
que envie sugestões de pautas a serem tratadas nas câmaras de assessoramento técnico. Os
objetivos gerais das câmaras podem ser conferidos em matéria publicada no Blog da Reitoria. A
expectativa é que as sugestões de temas a serem tratados digam respeito a procedimentos
administrativos que venham provocando dificuldades nas diferentes unidades da Universidade. As
sugestões podem ser encaminhadas ao e-mail da ProAd (proad@ufscar.br), com o assunto
"Sugestão para pauta câmaras assessoramento técnico".
As pautas e deliberações do Conselho de Administração podem ser conferidas no site da Secretaria
de Órgãos Colegiados da UFSCar.

CoEx: Conselho delibera hoje sobre novos programas de
extensão e acordos de cooperação
A 69ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx), que será realizada hoje (21/5) às 14
horas, irá apreciar a criação de dois novos programas de extensão e cinco acordos de cooperação
institucional. Durante a reunião, serão feitas também as indicações de membros do CoEx para o
Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio Institucional (FAI) e a Comissão Assessora Mista de
Aciepe (CoAciepe), que atua junto com a Coordenadoria de Projetos Especiais da Pró-Reitoria de
Extensão (ProEx) na análise das Atividades Curriculares de Integração entre Ensino, Pesquisa e
Extensão (Aciepes) propostas semestralmente.
As atividades do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão. A reunião
acontece no Anfiteatro da Reitoria, no Campus São Carlos, com videoconferência para os outros
campi.

CoPG: Conselho terá reunião na próxima quarta-feira e analisará
propostas de novos cursos de pós-graduação
Na próxima quarta-feira (27/5), o Conselho de Pós-Graduação (CoPG) realizará sua 69ª Reunião
Ordinária, que dará início à apreciação e à deliberação sobre propostas de novos cursos de pósgraduação a serem submetidos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). Dez propostas foram protocoladas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) em
fevereiro deste ano e estão em análise pela Comissão Assessora do CoPG, como previsto
em resolução sobre a submissão de propostas de novos cursos. O Conselho analisará o mérito
acadêmico e as condições institucionais para implantação dos cursos propostos, subsidiado pelos
pareceres da Comissão, importante instrumento de apoio às deliberações. Os grupos proponentes
serão convidados a participar da reunião do CoPG para eventuais esclarecimentos solicitados pelos
conselheiros.
No último dia 15, a Capes publicou a portaria definitiva que estabelece o calendário de submissão
de propostas de novos cursos de pós-graduação à sua Diretoria de Avaliação. A apresentação de
novas propostas de mestrado e doutorado acadêmicos deve ser feita entre 13 de julho e 12 de
agosto de 2015. Já as propostas de mestrado profissional e de mestrado e doutorado
interinstitucionais devem ser submetidas entre 8 de junho e 7 de julho. Na UFSCar, o CoPG não
recebeu nenhuma proposta de mestrado profissional, e as propostas dos cursos interinstitucionais
não necessitam de aprovação do Conselho.

O CoPG apreciará também a proposta de nova portaria para regulamentar a participação não
presencial de docentes em bancas, e o padrão de capa de dissertações e teses, bem como os
procedimentos para a impressão dos exemplares.
Todas as atividades do CoPG podem ser acompanhadas no site da ProPG.
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