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IEAE: UFSCar realiza seminário sobre Ciência de Dados e suas
interfaces com diferentes áreas do conhecimento
No próximo dia 12 de setembro, o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar (IEAE)
realiza seminário sobre Ciência de Dados e suas interfaces com diferentes áreas do conhecimento,
como Saúde, Biologia, Computação, Linguística e Estatística. O evento, aberto a todas as pessoas
interessadas, visa o mapeamento das competências e da infraestrutura instaladas na Universidade
no que diz respeito ao tema do seminário e o estímulo à interação entre diferentes áreas do
conhecimento, com o objetivo de concretizar a missão do IEAE de fomentar colaborações fundadas
na construção de visões de futuro.
O seminário terá apresentações de 20 minutos de integrantes da comunidade de pesquisa da
UFSCar que já atuam em temas relacionados à Ciência de Dados. O professor Sérgio Mascarenhas
abrirá a programação com o tema "Sistemas complexos: Cérebro e Saúde". A segunda
apresentação será de Estevam R. Hruschka Jr., docente do Departamento de Computação da
UFSCar (DC), sobre o projeto Never Ending Language Learning (NELL), sistema computacional de
aprendizagem de máquina a partir da leitura da Web desenvolvido em colaboração com a Carnegie
Mellon University (EUA). Ricardo Ferrari, também docente do DC, falará em seguida sobre duas
pesquisas em análise de imagens de ressonância de magnética em desenvolvimento no Grupo de
Processamento de Imagem Biomédica da UFSCar.
Caio C. de M. Freire, docente do Departamento de Genética e Evolução, e Oto Araújo Vale, do
Departamento de Letras, farão apresentações sobre a Biologia e a Ciência de Dados e sobre a
Ciência Linguística e seus Dados, respectivamente. Já Rafael Izbicki, docente do Departamento de
Estatística, abordará algumas formas pelas quais a Estatística pode contribuir com a Ciência de
Dados, com ênfase em ferramentas capazes de fornecer explicações e quantificar incertezas em
problemas de predição. Hermes Senger, também docente do DC e Secretário Geral de Informática
da UFSCar, encerrará as apresentações falando sobre a infraestrutura computacional para Ciência
de Dados disponível na Universidade.
O seminário acontece das 14 às 18 horas, no Auditório do Centro de Ciências Exatas e de
Tecnologia, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. As inscrições, gratuitas, já podem ser
feitas no site do IEAE, onde também está disponível a programação completa, com resumos das
apresentações. Inscrições também poderão ser realizadas antes do início do evento, a partir das
13h30, no local.

Rádio UFSCar comemora nove anos no ar e tem regimento
aprovado, com criação de Conselho Editorial e Gestor e de
Conselho de Programação
Neste mês de agosto, a Rádio UFSCar comemora seu
nono ano no ar. As primeiras transmissões aconteceram
em 23 de agosto de 2007 e, nove anos depois, a
emissora apresenta uma programação comprometida com
seu caráter educativo e com a diversidade cultural. No
primeiro semestre de 2016, a Rádio levou ao ar 52
programas e mais de 20 horas diárias de música e
informação.
Também neste mês, o Conselho de Extensão (CoEx) da
UFSCar aprovou o Regimento Interno da Rádio,
elaborado pelo Conselho Editorial provisório instalado em março do ano passado. No documento,
constam os princípios da emissora, registrando o compromisso de difundir uma programação
"educativa, cultural, jornalística e científica, isenta dos ditames mercadológicos, que contribua para o

fortalecimento da cidadania, com a transmissão de programas culturais qualificados e informação
diversificada, em defesa da difusão da cultura nacional e regional, com estímulo à produção
independente e fomento à cena cultural local". O Regimento destaca também a missão do projeto
de promover o desenvolvimento do saber, produzindo, sistematizando, criticando, integrando,
protegendo, divulgando e difundindo o conhecimento humano.
Um destaque é o estabelecimento da estrutura da unidade, com a implantação de um Conselho
Editorial e Gestor da Rádio UFSCar, órgão deliberativo e fiscalizador; e um Conselho de
Programação, consultivo e fiscalizador para o cumprimento de finalidades, funções, atribuições e
competências da emissora.
Conselho Editorial
Instalado em março de 2015, o Conselho Editorial provisório da Rádio UFSCar é presidido por
Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, docente do Departamento de Engenharia Civil, e
composto pelo Coordenador de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Wilson Alves Bezerra, que
ocupou a Vice-Presidência; por integrantes da equipe da Rádio UFSCar – Cristiano Barbosa do
Amaral e Diego Musarra Doimo –; pelo docente do Departamento de Química da UFSCar Luiz
Carlos Gomides Freitas, responsável pelo programa "Arte do Blues", veiculado na emissora; por
David de Cicco Saidel, representante da comunidade externa à Universidade, responsável pelo
programa "Cordas e Acordeon"; pela Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social da
UFSCar, Gisele Bicaletto; e pela docente do Departamento de Artes e Comunicação Débora Burini.
Com a consolidação do Regimento Interno, essa composição será dissolvida para empossar os dois
novos conselhos que constam no documento.

Andifes: Pesquisa mostra que o conjunto de estudantes das
universidades federais é cada vez mais representativo da
sociedade brasileira
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)
divulgou no último dia 18 os resultados da última pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural
do conjunto de estudantes de graduação das universidades federais brasileiras, que mostram uma
grande transformação no público atendido por essas instituições em relação a pesquisas anteriores,
no sentido de se tornar mais parecido com a composição da população brasileira.
Participaram da pesquisa, cujos dados foram coletados no ano de 2014, 130 mil estudantes de um
universo de 1 milhão. Destes, 47,57% se autodeclararam negras e negros e 45,67% brancas e
brancos. Esse percentual de negras e negros era de 40,80% em 2010, e de 34,20% em 2003. O
documento de apresentação da pesquisa destaca que, em valores absolutos, o número de negras e
negros nas universidades brasileiras triplicou.
A mudança é muito significativa também em relação à renda familiar. Em 2010, a porcentagem de
estudantes com renda familiar de até três salários mínimos era de 40,66%, elevando-se para
51,43% em 2014. A íntegra dos resultados – que pode ser conferida no site da Andifes – detalha e
analisa esses números, bem como uma série de outros indicadores apresentados em 146 tabelas.
O documento também faz uma estimativa em relação ao público com o perfil que é alvo do
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) – estudantes de famílias com renda familiar
de até 1,5 salários –, indicando que esse percentual é de 66,19% do corpo discente. Outros dados
apresentados são que o corpo discente é formado por 52% de mulheres, que 11,78% tem filhos,
60,16% estudou em escolas públicas e 35,39% trabalham.

UFSCar recebe representantes do Instituto de Ciências e
Tecnologias de Paris

Na última quinta-feira (18/8), a UFSCar recebeu no Campus São Carlos representantes do Paris
Tech, Instituto de Ciências e Tecnologias de Paris que reúne 10 institutos franceses de áreas afins.
A Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) da UFSCar organizou dois encontros dos
visitantes com a comunidade da UFSCar, pela manhã com responsáveis pela coordenação de
cursos de graduação e à tarde com coordenações de programas de pós-graduação das áreas que
as duas instituições possuem em comum. Estiveram presentes o representante do Paris Tech no
Brasil, Claude Barbichon, e o Coordenador para a América Latina, Jean François Naviner, com o
objetivo de promover uma primeira aproximação visando o estabelecimento de acordos de
cooperação.
No período da manhã, as coordenações de curso puderam conhecer um pouco da atuação da
instituição francesa, que apresentou o interesse em firmar parcerias para a dupla diplomação. Já no
encontro com as coordenações de pós-graduação, foram apresentadas as linhas de pesquisa dos
cursos da UFSCar, com o objetivo de fomentar colaborações na pesquisa. Os visitantes também
puderam conhecer alguns laboratórios da Universidade, e conversaram sobre possibilidades de
financiamento para mobilidade de pesquisa. Com o sucesso do encontro, está sendo planejada uma
nova visita à UFSCar para o próximo mês, desta vez para o Campus Sorocaba.
Foto: Representantes do Paris Tech reunidos com coordenações de cursos de graduação do
Campus São Carlos para dar início a novas parcerias (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

UFSCar apresenta trabalho sobre políticas de ingresso de
estudantes indígenas e em situação de refúgio em fórum da
Unesco
No início de agosto, a UFSCar esteve
representada
no
"IV
Foro
Regional
Responsabilidad Social Territorial – Tendencias
en America Latina y el Caribe". Organizado pelo
Observatório de Responsabilidade Social para
América Latina e Caribe (Orsalc) da Unesco, o
evento foi realizado na cidade de Cartagena, na
Colômbia, e contou com a participação de
quatro
universidades
brasileiras.
O Coordenador de Ingresso na Graduação da
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da
UFSCar,
Wagner
Souza
dos
Santos,
apresentou trabalho sobre o ingresso de
estudantes indígenas e e em situação de
refúgio na UFSCar, abordando os princípios da diversidade e equidade e destacando o
acompanhamento pedagógico oferecido pela Universidade. O trabalho foi desenvolvido em
coautoria com a Pró-Reitora de Graduação, Claudia Raimundo Reyes, e com a Coordenadora de

Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para Estudantes da ProGrad, Thaís Juliana Palomino.
O convite para a apresentação da experiência da UFSCar surgiu da participação da Universidade no
II Encontro de Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras, realizado em junho.
No Fórum, foram apresentados 103 trabalhos relacionados à temática da responsabilidade social
territorial, com a presença de mais de 450 instituições de 17 países. Os trabalhos foram
enquadrados em cinco temas: Patrimônio, Educação, Equidade, Governança e Meio Ambiente. Ao
final do encontro, foi assinado o Manifesto de Cartagena, com diretrizes para a oferta de Educação
Superior ancorada em princípios que tratam da construção de relações territoriais reumanizadoras e
da valorização de lógicas de convivência.

CoAd: Conselho aprova Regimento Interno da Saade
adequações na estrutura organizacional da Universidade

e

A 36ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da UFSCar (CoAd), realizada na última
sexta-feira (19/8), tratou, dentre outros pontos de pauta, de uma série de adequações na estrutura
organizacional da Universidade. Dentre elas está a criação da Comissão Intercampi de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade no âmbito da Secretaria Geral de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade (Saade). A Comissão foi criada considerando as realidades locais dos
quatro campi da Universidade e a necessidade de realizar diálogos que contemplem as diferentes
demandas que vêm sendo identificadas no processo de construção da política para a área. Desse
processo resultou também a proposta de Regimento Interno da Secretaria, aprovada pelo ConsUni
na mesma reunião. Sobre esse assunto, as pessoas presentes destacaram a importância do
Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Caade), criado pelo Regimento. Composto
por 26 membros efetivos de diversos setores da Universidade, o Caade foi pontuado como elemento
fundamental para o envolvimento de toda a UFSCar com as políticas da Secretaria, permitindo o
acompanhamento de suas ações.
O CoAd aprovou também a renomeação da Coordenadoria de Ações Afirmativas e outras Políticas
de Equidade da Pró-Reitoria de Graduação como Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e
Pedagógico para Estudantes, mantendo a sigla Caape.
Outro ponto de pauta apreciado pelo CoAd foi a oficialização do Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC) junto à Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI). Por fim, o
Conselho foi informado sobre a proposta de resolução que dispõe sobre os procedimentos de
classificação e desclassificação de informações da UFSCar, disponível na página da Secretaria de
Órgãos Colegiados (SOC) para consulta e encaminhamento de sugestões sobre o documento, que
será apreciado na próxima reunião.
As pautas, deliberações e atas do CoAd podem ser conferidas na página da SOC.

CoEx: Conselho aprecia
relacionados à extensão

pauta

diversificada

de

assuntos

Na última quinta-feira (18/8), o Conselho de Extensão da UFSCar (CoEx) realizou sua 81ª Reunião
Ordinária, que aprovou a criação de oito novos programas de extensão e 11 acordos de cooperação
institucional.
Durante a reunião, a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) compartilhou orientações sobre o uso de
recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação para as atividades contempladas pelo Edital
Proext 2016, disponíveis em documento na página da ProEx.
O Conselho apreciou a proposta de vinculação do Observatório Astronômico da UFSCar à ProEx e
recomendou a formação de uma comissão para o acompanhamento do processo, seguindo
orientações da Câmara de Extensão (CaEx), que avaliou anteriormente a proposta. Durante a
apreciação, foi reconhecida a importância da aproximação do Observatório com a política de
extensão da Universidade, e destacadas as inúmeras possibilidades de parcerias que podem ser
fomentadas.
O CoEx também aprovou a proposta de alteração na composição da Comissão Assessora de
Cursos de Especialização (CoACEsp), para melhor contemplar suas necessidades, e discutiu a
proposta de implementação no sistema ProExWeb de categoria específica para classificação de
programas de extensão que não enviaram relatórios bianuais dentro do prazos estabelecidos. Ficou
estabelecido que, a partir de setembro, esses programas passarão a constar como temporariamente

inativos. A medida terá caráter experimental e deverá voltar a ser avaliada um ano após sua entrada
em vigor.
Na pauta do Conselho esteve também a apreciação do Regimento Interno da Rádio UFSCar,
elaborado pelo Conselho Editorial provisório instalado em março do ano passado. O documento foi
aprovado e o Conselho ressaltou a importância e a qualidade do trabalho desenvolvido,
parabenizando todas as pessoas envolvidas, bem como os apoios da ProEx e da Fundação de
Apoio Institucional (FAI) durante todo o processo.
Por fim, o Conselho deu início às discussões sobre minuta de normas para a utilização dos espaços
administrados pela Coordenadoria de Apoio a Eventos Acadêmicos (CAEv). Após reflexões sobre a
racionalização dos agendamentos e melhor utilização dos espaços, o CoEx decidiu pela retomada
da
discussão
na
próxima
reunião,
para
melhor
avaliação
das
contribuições.
As pautas, atas e deliberações do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de
Extensão.

ConsUni: Conselho apreciará regimentos de departamentos nesta
sexta-feira
Acontece nesta sexta-feira (26/8), a partir das 9 horas, a 221ª Reunião Ordinária do Conselho
Universitário da UFSCar (ConsUni). Na pauta está a homologação dos regimentos internos de seis
departamentos acadêmicos, bem como a apreciação de alterações no Regimento Interno da
Unidade Saúde-Escola (USE) decorrentes de alterações na sua estrutura organizacional já
aprovadas pelo Conselho de Administração (CoAd). A pauta completa pode ser conferida no site da
Secretaria de Órgãos Colegiados.
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