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UFSCar recepciona novos servidores dos campi Lagoa do Sino e
Sorocaba
No último dia 15, a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (ProGPe) realizou o evento de
integração de novos servidores dos campi
Lagoa do Sino e Sorocaba, iniciativa que
integra as ações voltadas à valorização dos
servidores da Instituição. O evento, realizado
no Campus Lagoa do Sino, foi direcionado
aos
servidores
docentes
e
técnicoadministrativos que tomaram posse de
outubro de 2014 até agora, sendo 36 em
Lagoa do Sino (12 docentes e 22 técnicoadministrativos) e 11 em Sorocaba (cinco
docentes e seis técnico-administrativos). No
mesmo dia, foi realizado, ainda, café da
manhã em comemoração ao mês do servidor público, celebrado em outubro.
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, deu início às comemorações ressaltando
a importância de promover momentos de integração, e criar oportunidade para que servidores de
diferentes unidades e diferentes campi se conheçam. "Este café da manhã, que realizamos
tradicionalmente no mês de outubro, é uma forma de retribuição ao trabalho de vocês, que não
poupam esforços para fazer com que essa Universidade continue crescendo e se destacando.
omemoramos o dia do servidor público e espero que vocês possam aproveitar para conhecer uns
aos outros, e tornar o ambiente de trabalho cada vez mais agradável", afirmou Côrtes. O Reitor da
UFSCar, Targino de Araújo Filho, felicitou os servidores e destacou a satisfação de realizar o evento
no Campus Lagoa do Sino junto com os servidores do Campus Sorocaba, campi que simbolizam a
expansão da Universidade na última década. "Me orgulha muito o trabalho que todos vocês vêm
realizando, enfrentando os desafios com muita competência. A UFSCar tem uma história de
pioneirismo desde a década de 70, quando defendeu a democracia durante a ditadura, depois
defendendo o princípio do regime de dedicação exclusiva para docentes, e uma série de outros
momentos que contribuíram para criar a identidade que temos hoje. Vocês, que estão chegando
agora, podem aproveitar a experiência que essa Universidade acumulou ao longo dos seus 45 anos,
e esperamos que tragam também suas contribuições, que criem as identidades de seus campi, para
que possamos continuar crescendo sem perder a excelência", declarou o Reitor.
Durante o encontro, os pró-reitores apresentaram as estruturas de suas pró-reitorias, destacando o
papel dos órgãos colegiados e incentivando a participação dos servidores nesses espaços
democráticos de tomada de decisão. A Secretária de Planejamento e Desenvolvimento
Institucionais, Luzia Sigoli Fernandes Costa, apresentou também o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da Universidade, bem como seu Estatuto e Regimento Geral. Os participantes
foram apresentados, ainda, ao Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UFSCar, e às bibliotecas e unidades
da Secretaria Geral de Informática (SIn) de seus campi. Durante as falas, os servidores puderam
tirar dúvidas sobre serviços e fazer sugestões para aprimoramento das atividades.
A "Integração de Novos Servidores 2015" teve outros dois encontros para a realização da segunda
etapa, também no dia 15 em São Carlos, e no dia 20 novamente em Lagoa do Sino. As
apresentações, realizadas pela equipe da ProGPe, abordaram, entre outros temas, noções de
Direito Administrativo, plano de carreira, avaliação de desempenho para fins de progressão, plano
de trabalho, estágio probatório e avaliação de desempenho, afastamentos e licenças, capacitação e
qualificação, os diversos tipos de auxílio, férias e aposentadoria.
Foto: Reitor e pró-reitores da UFSCar dão boas vindas aos novos servidores da Universidade
(Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

UFSCar inaugura seu Observatório Astronômico com
observações celestes, exposição de meteoritos e concerto para
as estrelas
Nesta sexta-feira, a UFSCar irá inaugurar seu
Observatório Astronômico, localizado na área
Norte do Campus São Carlos, e a Praça da
Ciência. A cúpula do Observatório será aberta e
o telescópio principal – com 30 centímetros de
abertura – receberá sua primeira luz. Para
marcar a ocasião, a Orquestra Experimental
fará uma apresentação especial, com repertório
preparado para um "Concerto para as Estrelas",
que terá músicas relacionadas à temática da
Semana e, especialmente, à Astronomia e à
exploração
espacial.
A
apresentação
acontecerá na Praça da Ciência, espaço
construído em frente ao Observatório para
receber eventos de divulgação científica na
Universidade. O evento terá início às 18h, e
contará com a presença do Reitor da UFSCar,
Targino de Araújo Filho, e do Deputado Ivan
Valente, além de outras autoridades locais.
O Observatório recebe também nesta semana a
exposição "Meteoritos: Pedaços do Céu", que
reúne dezenas de amostras de meteoritos
recolhidas em todo o mundo. A exposição conta
com os principais tipos de meteoritos, entre eles
um fragmento do meteorito encontrado na cidade de Uruaçu, no interior de Goiás. Os visitantes
poderão tocar e se surpreender com a peça de mais de 9 kg composta quase que inteiramente de
ferro e níquel. Outro destaque é um fragmento do meteorito que caiu na cidade russa de
Cheliabinsk, em fevereiro de 2013, além de pequenas amostras de meteoritos lunares e marcianos.
Completando os destaques do acervo, também pode ser visto o cristal Tiuterra, produzido pelo
Fórum Espacial Austríaco, que contém amostras minerais de vários locais do planeta, desde o platô
antártico até o leito do Oceano Atlântico.
Os visitantes poderão ainda conhecer a instalação "Memórias de um Carbono", que proporcionará
uma aventura interativa pelo tempo e pelo espaço, onde é possível acompanhar a trajetória dos
átomos de carbono pelo Universo, desde sua gênese no interior de uma estrela até sua chegada ao
nosso planeta depois de bilhões de anos. O público poderá conhecer mais de perto estrelas,
nebulosas, planetas e outros objetos celestes, e, para permitir a imersão dos participantes, são
utilizados vídeos, sensores de movimento e projeções que simulam uma missão espacial. As
exposições ficam abertas ao público de 20 a 23 de outubro, das 14 às 18 horas, no Observatório
Astronômico da UFSCar. Haverá também observações noturnas com telescópios complementares
colocados no terraço do Observatório nos dias 20, 21 e 22.
O edifício do Observatório Astronômico da UFSCar foi construído com recursos da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), de emenda parlamentar do Deputado Ivan Valente e recursos próprios
da Universidade. Já os equipamentos foram adquiridos com recursos do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Programa de Extensão Universitária (ProExt)
e também da Finep, por meio de projetos submetidos por docentes do Departamento de Física da
Universidade.
SNCT
De 19 a 25 de outubro, acontece em todo o Brasil a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
iniciativa coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, desde 2004, busca
aproximar a população do conhecimento científico e tecnológico e das instituições de CT&I. Neste
ano, o tema da Semana é "Luz, Ciência e Vida", em alusão ao Ano Internacional da Luz, celebrado
em 2015.
A UFSCar, sob a coordenação do Vice-Reitor, Adilson de Oliveira, está preparando uma
programação especial para a Semana. A organização é liderada também pela Coordenadoria de
Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Extensão, coordenada pela docente Mirela de Oliveira
Figueiredo, e pela Fundação de Apoio Institucional (FAI), com envolvimento de diversos outros
setores da Universidade envolvidos com esforços de disseminação do conhecimento.

Além da inauguração do Observatório, a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
na UFSCar – elaborada em parceria também com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP) – terá exposições, mostras de CT&I, palestras, mesas redondas,
minicursos e apresentações culturais. A programação completa está disponível no Portal da
UFSCar.
Foto: Vista aérea do Observatório Astronômico da UFSCar (Crédito: Sabiá Imagens Aéreas)

Exposição apresenta atividades que retomam a memória dos 45
anos da UFSCar
Será inaugurada hoje, 22 de outubro, a exposição "UFSCar 45 anos – Memória da extensão",
organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) no âmbito doedital especial para apoio à
realização de atividades de extensão com temática específica sobre a memória da UFSCar. A
exposição divulgará os produtos desenvolvidos pelas atividades de extensão contempladas no
edital, por meio de pôsteres que apresentam as metodologias de realização dos trabalhos. A
iniciativa é fruto ainda dos seminários realizados ao longo do ano, nos quais os proponentes e as
equipes discutiram formas de trabalho, realizaram capacitação e compartilharam as experiências
para tratamento de informações e criação dos produtos.
O Coordenador de Cultura da ProEx, Wilson Alves-Bezerra, responsável pela coordenação da
mostra, explica que os resultados alcançados até o momento com as atividades de extensão que
retomam a memória da Universidade representam diferentes aspectos da história da UFSCar, e
podem ser acompanhados pelo público de diversas formas. "A mostra foi pensada para
compartilharmos os resultados que alcançamos até agora com as atividades do edital, e estamos
bastante satisfeitos. Temos atividades que retomam a memória dos quatro campi da Universidade,
com diferentes abordagens. Durante os seminários, construímos coletivamente as formas de
trabalhar essas informações pela via da extensão. Foi uma experiência bastante positiva de
acompanhamento das atividades, e que resultou nesta mostra", afirma Alves-Bezerra. Além da
exposição, outros eventos foram realizados para compartilhar os resultados, como
as comemorações dos 10 anos da Unidade Saúde Escola (USE), e a Mostra da Imagem e Som.
Está em cartaz também a exposição "A UFSCar que queremos é a UFSCar que construímos",
realizada também no âmbito do edital, na Biblioteca Comunitária (BCo) do Campus São Carlos.
O lançamento da exposição será acompanhado de outras atividades sobre a mesma temática. No
mesmo dia, a partir das 16 horas, acontece o minicurso "Organização de acervos imagéticos
digitais", ministrado pela docente do Departamento de Ciência da Informação (DCI) Ana Carolina
Simionato. O objetivo é ensinar formas de organizar acervos de imagens pessoais para que,
categorizados, sejam localizados de forma mais ágil. Os interessados podem se inscrever antes do
início da oficina, que ocorre no Laboratório de Informática de Ciência da Informação (LICI),
localizado no prédio do DCI, na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. Os participantes
receberão certificados. Ás 19 horas, no Anfiteatro da Reitoria, será realizada a mesa de abertura da
exposição, com a presença da Pró-Reitora de Extensão da UFSCar, Claudia Maria Simões
Martinez, e a Secretária Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, Luzia Sigoli
Fernandes Costa. O tema da mesa será "Resgate e Preservação da Memória da UFSCar", e em
seguida, haverá o coquetel de lançamento da mostra, no mesmo local. O evento integra ainda a
programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que até sexta-feira (23/10) segue com
programação de debates, atividades científicas e culturais. Consulte a programação completa
no Portal da UFSCar.
A exposição "UFSCar 45 Anos – Memória da Extensão" pode ser vista até o dia 29 de outubro, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no saguão da Reitoria, localizado na área Sul do Campus
São Carlos da Universidade. Após esta data, a mostra circulará pelos outros campi da UFSCar. De
10 a 17 de novembro, a exposição é recebida no Campus Araras, e ainda neste ano seguirá para os
campi Lagoa do Sino e Sorocaba.

ProGPe: UFSCar inicia construção de plano de segurança do
trabalho para o Campus Lagoa do Sino
A UFSCar iniciou neste mês o processo de
construção de um projeto para fundamentar a política
institucional de saúde e segurança do trabalho do
Campus Lagoa do Sino. O projeto irá conter um
diagnóstico da realidade do Campus, com os
aspectos gerais e específicos de segurança, além de
procedimentos
indicados
para
os
pontos
identificados nas fases de vistorias e análises. Para
o planejamento do projeto, o Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, se reuniu no
último dia 8 de outubro com o engenheiro da Divisão
de Saúde e Segurança no Trabalho (DiSST) da PróReitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe), Cezar
Augusto Uliana, e com o técnico em segurança do
trabalho do Departamento de Gestão de Pessoas do Campus Sorocaba, Sandro Dellevedove.
Durante a reunião, a equipe acordou a elaboração de um cronograma de ações para os próximos
meses. "É nossa função garantir que os servidores docentes e técnico-administrativos, bem como
os trabalhadores terceirizados, possam desempenhar suas funções com segurança, e com sua
integridade física e psíquica preservadas. Por isso estamos planejando as próximas ações de forma
que acompanhemos de perto tanto o planejamento quanto a execução do plano", afirmou o PróReitor.
O Campus Lagoa do Sino receberá visitas regulares do engenheiro e do técnico em segurança do
trabalho que, após análises, apresentarão uma proposta de projeto piloto, que poderá servir de
modelo para os outros campi e ainda subsidiar a política institucional de saúde e segurança do
trabalho. Neste processo, será utilizada a metodologia que vem sendo desenvolvida no
levantamento das condições de segurança dos laboratórios acadêmicos no Campus São Carlos,
que também conta com a participação do engenheiro da DiSST.
Após a reunião, realizada no Campus Sorocaba da UFSCar, a equipe da ProGPe seguiu para o
Campus Lagoa do Sino, onde reuniu-se com os servidores. "Lagoa do Sino nos traz desafios
específicos, uma vez que a fazenda na qual o Campus foi instalado continua em produção. As
atividades acadêmicas acontecem em paralelo à produção agrícola, o que nos demanda tratamento
particular das questões de saúde e segurança no trabalho", afirmou Uliana. Além disso, o processo
de expansão da estrutura física do Campus, com diversas obras em andamento, demanda atenção
específica a estas questões. Durante a visita, a equipe conversou com os trabalhadores que atuam
nas obras, e também com os responsáveis, a fim de sensibilizá-los sobre a importância do uso
correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva. "Aproveitamos a visita ao Campus para
nos certificar que as normas de saúde e segurança estão sendo cumpridas pela empresa que
realiza as obras, e garantir que estejam todos cientes da importância dos equipamentos de
segurança", disse Dellevedove.
As visitas ao Campus Lagoa do Sino devem se repetir nas próximas semanas e um relatório com
diagnóstico e proposição de novas medidas de segurança do trabalho para o Campus será entregue
à ProGPe até o final do ano.
Foto: Equipe da ProGPe trabalha no levantamento de pontos que irão compor Plano de Segurança
no Trabalho do Campus Lagoa do Sino (Crédito: João Eduardo Justi - CCS/UFSCar)

Instituições de ensino irlandesas visitam UFSCar para divulgar
oportunidades de mobilidade acadêmica
Grupo
composto
por
13
das
principais
universidades,
institutos
de
tecnologia
e
faculdades
privadas de Ensino
Superior da Irlanda
veio à UFSCar na
última sexta-feira,
dia
16,
para
participar do Road
Show - UFSCar e
Education in Ireland. Cerca de 100 pessoas passaram pelo evento, uma iniciativa da Education In
Ireland, órgão do Ministério da Educação irlandês, em parceria coma Secretaria Geral de Relações
Internacionais (SRInter) da UFSCar, e as pró-reitorias de Graduação (ProGrad) e Pesquisa (ProPq).
Os visitantes reuniram-se com a delegação irlandesa para conhecer o acordo de cooperação entre
a Science Foundation Ireland (SFI), uma das agências de fomento à pesquisa científica da Irlanda, e
22 Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil, além da cooperação existente entre SFI e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A representante daEducation In Ireland, Sarah
O'Sullivan, ministrou uma palestra sobre a Irlanda e as oportunidades de estudo no país. Em
seguida, os visitantes expuseram suas instituições de origem em estandes montados no saguão da
Reitoria, onde os estudantes de graduação e pós-graduação puderam tirar dúvidas e conhecer as
oportunidades de mobilidade acadêmica para a Irlanda. Além disso, docentes puderam encontrar
pessoalmente seus parceiros de projetos para discutir possibilidades de mobilidade acadêmica e
pesquisas colaborativas. No encontro, as instituições visitantes divulgaram ainda a oferta de R$ 350
mil em bolsas de estudo para estudantes brasileiros.
Outras informações sobre oportunidades de mobilidade acadêmica podem ser obtidas na SRInter
pelo telefone (16) 3351-8402, pelo e-mail srinter@ufscar.brou ainda pessoalmente na Secretaria,
localizada no prédio da Reitoria, na área Sul do Campus São Carlos.
Foto: Estudantes participam de evento realizado para divulgar oportunidades de mobilidade
acadêmica para instituições irlandesas (Crédito: Izabela Cardoso – CCS/UFSCar)

CoEx: Conselho aprova editais de Aciepes e Cursos de
Especialização para 2016
A 73ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, realizada no último dia 15,
aprovou os editais de Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepes)
e de Cursos de Especialização para o primeiro semestre de 2016. O Conselho deliberou pela não
concessão de bolsas e recursos financeiros para estes editais, em caráter extraordinário, em razão
do contingenciamento de recursos da Universidade. As propostas de Aciepes e Cursos de
Especialização devem ser submetidas à Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) até os dias 6 e 13 de
novembro, respectivamente. Os resultados finais serão divulgados em 11 de dezembro. Os editais
estão disponíveis para consulta no site da ProEx.
Além disso, o Conselho deu continuidade à apreciação da proposta de Regimento Geral da
Extensão da Universidade, iniciada em agosto. Foi debatida a continuação do quinto capítulo da
proposta, que dispõe sobre procedimentos.
As pautas, atas e deliberações do Conselho de Extensão podem ser acompanhadas no site da
ProEx.

CoG: Conselho aprova calendário acadêmico para 2016
A 55ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, realizada na última
segunda-feira (19/10), aprovou o calendário acadêmico dos cursos de graduação para o próximo
ano. Ficaram definidas as datas de início e fim dos semestres letivos para os cursos de graduação
presencial e a distância. Para os cursos de graduação presencial, as atividades letivas terão início
em 29 de fevereiro de 2016, e irão até 2 de julho, concluindo o primeiro semestre. O segundo
semestre terá início no dia 1º de agosto, e terminará em 10 de dezembro. Para os cursos de
graduação a distância, o primeiro semestre letivo será de 17 de janeiro a 26 de junho, e o segundo
semestre de 10 de julho a 11 de dezembro. As demais datas, como digitação de notas e outros
prazos, serão posteriormente definidos pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), e divulgadas
para toda a comunidade universitária.
Durante a reunião, os conselheiros debateram, ainda, a calourada de 2016, evento de recepção e
integração dos novos estudantes. Acordou-se em realizar atividades ao longo de todo ano, a partir
da observação da importância de promover a integração em diferentes momentos, não apenas na
recepção. Para planejar essas atividades, o Conselho formou uma comissão com representantes
dos quatro campi da Universidade, que irão dialogar ainda com as entidades estudantis e propor
programação. As atividades da Universidade Aberta, evento realizado anualmente para apresentar a
UFSCar aos estudantes do Ensino Básico, também foram debatidas no CoG, e outra comissão foi
formada para reavaliar o modelo e propor sugestões de aprimoramento.
As últimas pautas e relatos das reuniões do CoG podem ser consultados no Blog da Reitoria.

CoPq: Conselho inicia discussão do Regimento Geral das
Atividades de Pesquisa
O Conselho de Pesquisa (CoPq) da UFSCar, em sua 46ª Reunião Ordinária, realizada no último dia
20 de outubro, apresentou a proposta de Regimento Geral das Atividades de Pesquisa. O
documento tem como objetivo principal normatizar as atividades referentes à pesquisa no âmbito
administrativo da Universidade, e foi elaborado pela equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq).
Durante a reunião, os conselheiros ainda deram início à apreciação da minuta do Regimento da
Comissão de Integridade Ética na Pesquisa (CIEP). Ambos os documentos serão encaminhados
aos departamentos e centros acadêmicos para discussão, e as contribuições serão levadas ao
Conselho, que deverá fazer nova apreciação na próxima reunião, agendada para dezembro deste
ano.
As pautas e atas do CoPq podem ser acompanhadas na página da ProPq.
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