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Calourada 2016: UFSCar recepciona novos estudantes com
atividades de integração

Na próxima segunda-feira (29/2), terá início o período letivo dos cursos de graduação, quando a
UFSCar receberá quase três mil novos estudantes em seus quatro campi. Para recepcionar os
calouros e promover integração, a tradicional Calourada contará com atividades nos dois primeiros
dias de aula e em outras datas distribuídas ao longo do primeiro semestre. A programação foi
elaborada por comissão formada no Conselho de Graduação (CoG) com representantes dos quatro
campi da Universidade, em diálogo também com as entidades estudantis.
Os novos estudantes serão recepcionados pelas coordenações de seus cursos, momento no qual
receberão orientações básicas para a vida acadêmica. Cada coordenação ficou responsável por
construir sua programação, respeitando as particularidades de cada curso. Além disso, cada um dos
quatro campi promoverá atividades de integração de acordo com seus perfis, para dar as boas
vindas aos calouros. Em São Carlos, haverá atividades como visita noturna ao Observatório
Astronômico e corte de cabelos para doação. Em Araras, os destaques são as apresentações
culturais no Campus e as visitas aos laboratórios acadêmicos. Em Sorocaba, a programação inclui
apresentações sobre a Biblioteca e o Departamento de Ensino de Graduação. Já no Campus Lagoa
do Sino, a Calourada Tropeira voltará a ser realizada, apresentando a cultura da região, além de
palestras sobre a história da fazenda que abriga o Campus, dentre outras atividades.
Ao longo do primeiro semestre, outros dois momentos foram planejados para dar continuidade à
recepção dos calouros. A Feira Acadêmica será realizada pela primeira vez neste ano, reunindo
representantes das pró-reitorias de Graduação (ProGrad), Extensão (ProEx), Pesquisa (ProPq) e
Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE); da Secretaria Geral de Relações Internacionais
(SRInter); do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF); das bibliotecas; e do Programa de
Capacitação Discente para o Estudo (ProEstudo). Com datas marcadas nos quatro campi, a Feira
apresentará aos ingressantes as diversas possibilidades de vivenciar a rotina acadêmica oferecidas
pela Universidade. Nas mesmas datas, o Reitor Targino de Araújo Filho ministrará Aula Magna para
os calouros. Em seguida, a Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) ficará
responsável por palestra sobre Educação Ambiental e pela distribuição de canecas para uso nos
restaurantes universitários. Em outra data, a ProACE promoverá um dia para informar os estudantes
sobre o Programa de Assistência Estudantil; sobre os departamentos da Pró-Reitoria, com
orientações sobre os serviços disponíveis e a quem recorrer para utilizá-los; e atividade de
conscientização sobre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
As datas e outros detalhes sobre a programação da Calourada 2016 em todos os campi da UFSCar
estão disponíveis em www.calourada.ufscar.br.

UFSCar lança programa "UFSCar contra Aedes"
Na última sexta-feira (19/2) – declarada pelo
Ministério da Educação Dia Nacional de
Mobilização da Educação contra o Zika –, a
UFSCar lançou o programa "UFSCar contra
Aedes", que terá ações em curto, médio e
longo prazo em diferentes frentes, envolvendo
desde as orientações para combate aos
criadouros do mosquito Aedes aegypti até a
produção
e
o
compartilhamento
de
conhecimento científico relacionado ao
mosquito e às doenças a ele associadas.
Para marcar o lançamento, docentes da
Universidade estiveram ao longo do dia em
duas escolas do município de São Carlos
conversando com estudantes, professores e outros profissionais da Educação sobre a temática. Nas
próximas semanas, visitas a outras escolas continuarão a ser realizadas, por meio de parcerias com
a Secretaria Municipal de Educação e com a Diretoria de Ensino da Região São Carlos. Além disso,
também estão sendo lançados materiais impressos e audiovisuais com orientações sobre a
prevenção. "Este é apenas o momento disparador de um esforço que deverá durar não um mês ou,
até mesmo, um ano, mas que tem de ser perene para que possamos, de fato, contribuir para
reverter definitivamente uma situação que, apesar de estar tão crítica neste momento, já é grave há
muito tempo", afirma o Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, que está coordenando o
programa juntamente com a Pró-Reitora de Extensão da Universidade, Claudia Martinez.
Para saber mais sobre a organização e o planejamento do programa "UFSCar contra Aedes", visite
o Blog da Reitoria.
Além das ações que serão disparadas a partir do lançamento dessa iniciativa, a Universidade já
conta com ações permanentes de prevenção. Dentre elas está a inspeção rotineira de coberturas de
edifícios com calhas e de locais de armazenamento de materiais que podem acumular água, bem
como das obras em andamento, para adoção de medidas que eliminam eventuais poças de água.
Também foram intensificados os serviços de limpeza (varrição) de áreas urbanas, manutenção de
gramados,
limpeza
de
bueiros
e
de
latas
de
lixo,
dentre
outros.
Os integrantes da comunidade universitária que identificarem, nos campi, locais com acúmulo de
água que sejam potenciais criadouros do mosquito e não possam ser eliminados facilmente, podem
entrar em contato com as prefeituras universitárias para que sejam tomadas as providências
necessárias. Em Araras, o contato deve ser feito pelos ramais 2003 e 2624; no Campus Lagoa do
Sino, pelos telefones 3256-9045 e 3256-9046; em São Carlos, pelo ramal 8162; e, em Sorocaba,
pelos ramais 5924 e 5947.
Dentre as medidas rotineiras a serem adotadas para eliminação de possíveis focos do Aedes
aegypti estão a eliminação de pratos em vasos de plantas (ou a colocação de areia ou execução de
furos nesses pratos); o descarte adequado de recipientes que acumulam água – como latas,
garrafas e materiais descartáveis, especialmente copos plásticos – ou seu armazenamento de boca
para baixo; a eliminação de água acumulada em bambus, bromélias e ocos de árvores; e a troca
diária da água e limpeza de bebedouros de animais. Informações detalhadas sobre a prevenção e
outros aspectos relacionados ao Aedes aegypti e doenças associadas podem ser conferidas em site
elaborado pelo Ministério da Saúde. Integrantes da comunidade universitária que apresentem
sintomas associados a essas doenças podem se dirigir aos ambulatórios dos campi para
orientações.
Foto: Atividade realizada na Escola Municipal Arthur Natalino Deriggi, no bairro Cidade Aracy, no
lançamento do programa "UFSCar contra Aedes" (Crédito: Rogério Gianlorenzo – FAI/UFSCar)

Hospital Universitário implanta melhorias no atendimento e em
infraestrutura
O Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) está
implantando uma série de melhorias tanto no atendimento
como em infraestrutura, incluindo equipamentos para
exames médicos. Em relação ao atendimento aos
usuários, já está em operação a classificação de risco,
ferramenta de organização da espera no serviço de Saúde
que, por meio de cores, orienta a ordem de atendimento.
A análise de prioridades permite maior agilidade de acordo
com a atenção ao grau de sofrimento do usuário. Após dar entrada no Hospital, o usuário é avaliado
por equipe de triagem, que utiliza critérios clínicos para classificar a prioridade do atendimento. O
paciente, então, recebe uma pulseira indicando sua situação clínica.
Em relação à infraestrutura, o Hospital está passando por um processo de intervenções visando
melhorias e adequações em todos os seus ambientes assistenciais e de apoio. A ação é resultado
de levantamento feito pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela
gestão operacional da unidade. Com o nome "Projeto Enxoval", a iniciativa identificou as condições
de funcionamento, apontando necessidades de manutenção, com o objetivo de aprimorar a
organização dos ambientes e contribuir para o conforto de pacientes e profissionais.
O projeto concluiu no final de 2015 a licitação pública para a execução da reforma, com pintura geral
dos ambientes; substituições de rodapés e bate-macas; recuperação de portas, batentes,
fechaduras, forros, vidros e esquadrias; reforma de vestiários e sanitários; e revisões das
instalações elétricas e de lógica, bem como a recuperação da cobertura da edificação para eliminar
infiltrações, totalizando 2.614 m² de intervenções. O conjunto de adequações permitirá elevar o
padrão construtivo da unidade de Saúde, aprimorando condições de higiene, acessibilidade,
salubridade e conforto aos usuários. Os serviços, iniciados em janeiro, estão sendo executados em
etapas, com previsão de término em 90 dias.
O Hospital também está ampliando o número e a diversidade de equipamentos para exames
médicos. O HU conta atualmente com Raio X, Raio X Telecomandado, Tomografia, Ultrassom,
Eletroencefalograma e Eletrocardiograma. Um equipamento para exame de mamografia e outra
unidade de Raio X já foram adquiridos e, em breve, estarão em funcionamento. Além disso, mais de
R$ 12 milhões do Fundo Nacional da Saúde serão utilizados para compra de endoscópio,
gastroscópio, colonoscópio, refrigerador para fármacos, dispensador eletrônico de medicamentos,
broncoscópio e monitor multiparamétrico, que deverão estar em funcionamento em setembro deste
ano.

Presidente da Ebserh visita Unidade de Simulação da Prática
Profissional em Saúde da UFSCar
Na última segunda-feira (22/2), o Presidente da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh), o ex-Reitor da UFSCar Newton Lima
Neto, esteve na Universidade para conhecer a
Unidade de Simulação da Prática Profissional
em Saúde (USPPS). Acompanhado do
Superintendente do Hospital Universitário (HU)
da UFSCar, José Rubens Rebelatto, e de
membros das equipes da Ebserh e do HU, Lima
Neto reuniu-se primeiramente com o Reitor
Targino de Araújo Filho, em conversa sobre
sobre a criação da Unidade, inaugurada em
2013, e sua recente integração à estrutura
organizacional do HU. O Gerente de Ensino e
Pesquisa do HU, Sérgio Luiz Brasileiro Lopes,
apresentou as perspectivas para a USPPS, que deve, no futuro, expandir sua atuação para além
das atividades de ensino de graduação e se configurar como um centro de treinamento continuado
para profissionais de Saúde da região de São Carlos.

Os visitantes, acompanhados do Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, foram em seguida
conhecer as instalações da USPPS. A Coordenadora da Unidade, Andréa Aparecida Contini,
docente do Departamento de Medicina (DMed), apresentou as principais atividades desenvolvidas,
bem como os desafios enfrentados para a expansão da utilização da USPPS. Atualmente, a
Unidade é utilizada por estudantes dos cursos da área da Saúde da UFSCar, que têm contato com
diversos contextos profissionais dentro de um ambiente protegido e com orientação para
exercitarem habilidades, competências e atitudes que serão posteriormente aplicadas no
atendimento aos pacientes durante a prática profissional. O espaço de 1.390 m² conta com unidade
ambulatorial, sala de urgência, enfermaria (internação), centro cirúrgico e cenários que representam
domicílios, todos equipados com manequins e aparelhos que simulam a realidade dos atendimentos
nos diversos contextos da atuação em Saúde.
Foto: Andréa Contini, Coordenadora da USPPS, apresenta ao Presidente da Ebserh um dos
manequins utilizados para a simulação de procedimentos da área da Saúde (Crédito: Beatriz Maia –
AECR/USFCar)

UFSCar cria primeiros cursos de doutorado do Campus Sorocaba
e um novo mestrado em São Carlos
Neste ano, a UFSCar passará a contar com três novos cursos de pós-graduação: os dois primeiros
doutorados do Campus Sorocaba e um novo programa de pós-graduação com mestrado no
Campus São Carlos. Os cursos de doutorado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis e
em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental, bem como o curso de mestrado em Ciência da
Informação, foram aprovados recentemente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), a partir das propostas aprovadas pelo Conselho de Pós-Graduação (CoPG)
no ano passado. Com os novos cursos, a UFSCar soma o total de 42 mestrados acadêmicos, 7
mestrados profissionais e 30 doutorados em seus campi, além da participação em dois outros
mestrados profissionais em rede nacional. Em 2016, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG)
recebeu cinco novas propostas de cursos, sendo dois novos mestrados e três propostas de
doutorado ligadas a mestrados já existentes. As propostas passarão pela Comissão Assessora para
Análise de Propostas de Novos Cursos de Pós-Graduação na UFSCar, que emitirá parecer para
análise do CoPG.
Para a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Cristina Morato Pinto, que se reuniu no início do mês
com o corpo docente dos programas contemplados do Campus Sorocaba, os novos cursos de
doutorado são uma ótima novidade para o Campus e exigirão de todos os envolvidos dedicação
ímpar para oferecer formação de excelência nas duas áreas de conhecimento. "A reunião foi muito
produtiva e tratou das primeiras providências para garantir o início do funcionamento dos dois
cursos ainda no primeiro semestre. As aprovações da Capes mostram a vitalidade das atividades de
pós-graduação na Instituição e significam um passo fundamental para a consolidação da pesquisa e
da formação de profissionais altamente qualificados em Sorocaba", comemora a Pró-Reitora. "O
novo mestrado em Ciência da Informação vem coroar o trabalho dos docentes do Departamento de
Ciência da Informação, que já atuam no ensino, na pesquisa e na extensão há muitos anos, vários
deles já com experiência em pós-graduação. A área do mestrado tem bastante relevância para uma
instituição como a UFSCar e virá contribuir inclusive com muitos projetos de pesquisa em
andamento em outros programas de pós-graduação", complementa.
Saiba mais sobre os novos cursos no Blog da Reitoria.

Docente da UFSCar integra coordenação do Fórum Nacional dos
Mestrados Profissionais
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos
(PPGGOSP) da UFSCar, Maria Cristina Comunian Ferraz, foi eleita Vice-Coordenadora da região
Sudeste do Diretório Nacional do Fórum Nacional de Mestrados Profissionais (Foprof) para o biênio
2016-2017. O Foprof congrega coordenadores de mestrados profissionais de todas as áreas do
conhecimento de todo o País, de universidades públicas e privadas, e é voltado à proposição de
políticas e diretrizes básicas que permitam a institucionalização e a articulação entre os cursos.
Além disso, funciona como interlocutor com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior), encaminhando propostas aprovadas pelo plenário e promovendo constante
diálogo. A Coordenação da Região fica a cargo de Teresa Cristina Janes Carneiro, da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES).
Ferraz explica que a diversidade de áreas do conhecimento e regiões geográficas reunidas no
Fórum proporciona debates ricos, que dão aos coordenadores um extenso panorama do cenário dos
mestrados profissionais no País. "Estamos habituados a discutir com colegas de nossas áreas de
conhecimento, subdivididas pela Capes, nas quais os desafios comuns são debatidos. No espaço
do Foprof, vislumbramos soluções para problemas que por vezes ainda não enfrentamos, e que
podem aparecer no futuro. Além disso, os critérios de avaliação da Capes são diferentes para
mestrados acadêmicos e profissionais, então é importante termos um espaço específico para que
possamos discutir esses critérios, e contribuir para o aprimoramento dessa modalidade de pósgraduação", avalia. De acordo com a definição da Capes, o objetivo do mestrado profissional é
contribuir com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de competitividade e
produtividade a empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas.
Para esta gestão, Ferraz destaca que as formas de financiamento dos mestrados profissionais estão
entre os principais pontos de discussão do Foprof. "Entre os temas que trabalharemos neste biênio
estão, principalmente, as formas de financiamento e as regulamentações federais acerca deste
ponto. Também daremos continuidade aos debates sobre os critérios de avaliação da Capes.
Pretendemos dar início ao que chamamos de consolidação do perfil do egresso, discutindo formas
de avaliar a qualidade da formação oferecida ao aluno. Considero muito importante representar a
UFSCar neste Fórum, pois é mais um espaço em que a Universidade tem a oportunidade de levar
suas propostas e conhecer a diversidade da pós-graduação de nosso país, para seguir contribuindo
com sua experiência e aprendendo junto às demais instituições", avalia Ferraz.

Bibliotecas da UFSCar
gerenciamento do acervo

adotam

novo

sistema online de

Na semana passada, as quatro bibliotecas da UFSCar concluíram a implantação de um novo
sistema online de gerenciamento de acervo, o Pergamum. O software,adquirido no final de 2014
com recursos da ordem de 67 mil Reais, funciona em rede com mais de 400 bibliotecas
universitárias do País. A rede proporciona uma série de ganhos administrativos para as unidades,
operando com a chamada "catalogação cooperativa", na qual as bibliotecas que adotaram o sistema
compartilham as informações sobre os volumes catalogados. Dessa forma, quando um novo livro
chega à biblioteca, é possível consultar o extenso acervo de informações já inseridas no sistema,
em vez de inseri-las manualmente. Outro benefício é a geração de relatórios sobre o acervo da
Universidade, o que é importante para planejar aquisições e ter o melhor aproveitamento dos
volumes disponíveis.
Com o novo software, as quatro bibliotecas da Universidade – Biblioteca Comunitária (BCo),
Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS), Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) e Biblioteca Campus
Araras (B-Ar) – passam a adotar as mesmas regras para empréstimos, padronizando os serviços
prestados à comunidade. Na avaliação da Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da
UFSCar, Lígia Maria Silva e Souza, a implantação do Pergamum representa uma nova fase para as
unidades e consolida a criação do SIBi. "Foram quase 12 meses de muito trabalho para que a
implantação pudesse ser feita, e, neste tempo, promovendo o diálogo entre as equipes das
bibliotecas, pudemos padronizar os serviços e equalizar demandas. O software facilita a integração
de nossas quatro bibliotecas, o que, junto da primeira reunião do Conselho do SIBi, representa um
marco importante da consolidação do Sistema", afirma.
Para os usuários das bibliotecas, o maior refinamento nas buscas e as possibilidades de interação
com o sistema estão entre os maiores benefícios. O sistema envia automaticamente notificações por
e-mail sobre prazos de devolução e aquisição de obras de áreas de interesse selecionadas. É
possível também salvar buscas e inserir comentários nos livros. Além disso, o software possui
interface amigável e versão para smartphones, permitindo que o usuário acompanhe em tempo real
a disponibilidade dos itens.
Transição
A migração dos dados do sistema antigo para o Pergamum foi realizada no período das férias
letivas, quando o movimento nas bibliotecas diminui bastante. Para o início das aulas, o SIBi está
finalizando uma cartilha com orientações, e as unidades dos quatro campi preparam suas equipes
para atender os usuários que possam ter dificuldades. O autoempréstimo se encontra na fase final
de testes e não estará disponível nas primeiras semanas de aula. O treinamento oferecido aos

estudantes ingressantes para a utilização das bibliotecas foi atualizado e está disponível para toda a
comunidade. "É natural que o usuário habituado ao antigo sistema estranhe o novo e tenha alguma
dificuldade. Por isso, o SIBi convida todos a virem até as bibliotecas da UFSCar e conhecerem as
possibilidades que o Pergamum oferece. Os coordenadores de curso que desejarem também
podem agendar treinamentos para calouros e veteranos. Nossa expectativa é que os benefícios
desse novo sistema reflitam em cada vez mais uso das bibliotecas", afirma a Diretora do SIBi.

UFSCar se prepara para a implantação de sistema eletrônico de
gestão de documentos
Nos últimos anos, a Administração da
UFSCar vem adotando uma série de
providências relacionadas à gestão de
documentos que devem resultar na
implantação de um sistema eletrônico de
gestão de documentos até o final de 2017.
Uma das primeiras ações, iniciada em 2013,
foi a organização dos prontuários de todos
os servidores da Instituição – ativos,
aposentados e temporários – segundo
normas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para toda a
Administração
Pública
Federal,
para
posterior
digitalização e
implantação
do Assentamento Funcional Digital (AFD).
"Em outubro do ano passado, a Presidência da República publicou o Decreto nº 8.539/2015, que
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo nos órgãos da
Administração Pública Federal. Quando o sistema eletrônico estiver efetivamente implantado, o que
está inicialmente previsto para acontecer até o final de 2017, os documentos já deverão nascer
digitais, e assim permanecerão ao longo de sua tramitação, até o arquivamento. No entanto, há um
esforço anterior referente a todo o passivo de documentos em papel arquivados e/ou em tramitação
na Instituição, que visa aprimorar o processo administrativo e, também, a preservação e valorização
da memória institucional", explica Luzia Sigoli Fernandes Costa, Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento Institucionais da UFSCar e coordenadora do grupo de trabalho criado no mês
passado para realizar estudos, diagnósticos e propor soluções técnicas e tecnológicas para a
implantação do sistema eletrônico de gestão documental na Universidade.
Assim, além do AFD – uma parceria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com a SPDI –, uma
equipe liderada pela SPDI já vem desenvolvendo trabalhos em um conjunto de acervos documentais
acadêmicos e administrativos, vinculados às atividades das pró-reitorias de Pós-Graduação, de
Graduação e de Extensão, da Secretaria Geral de Educação à Distância e do Departamento
Financeiro da Pró-Reitoria de Administração. "Este é um trabalho minucioso, que envolve a
caracterização dos documentos, sua destinação adequada de acordo com uma tabela de
temporalidade, aprimoramentos da infraestrutura física para seu armazenamento adequado, dentre
outras ações. Também estamos avançando na definição e compartilhamento de procedimentos
adequados para a formação e manutenção dos processos administrativos e no uso da certificação
digital de documentos", relata Costa. "Este é um esforço que acaba não sendo muito visível, mas
que tem impactos imensos tanto na eficiência da gestão quanto na qualidade de vida dos servidores
que trabalham com esses acervos. Além disso, essas são medidas voltadas sobretudo à ampliação
da transparência na gestão pública, já que o sistema eletrônico de gestão documental ampliará
sobremaneira as possibilidades da sociedade acompanhar as ações e decisões da gestão pública",
complementa. Para a realização desses trabalhos, a Secretária de Planejamento – que é docente do
Departamento de Ciência da Informação (DCI) – e a bibliotecária Vera Lúcia Cóscia, também
vinculada à SPDI, envolveram um grupo grande de estagiários do curso de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, que recebem treinamento teórico e prático e, assim, também têm a
oportunidade de aplicar na realidade os conhecimentos que adquirem ao longo de sua formação.
Além de Costa e Cóscia, o grupo de trabalho para implantação do sistema eletrônico de gestão
documental é formado pela Chefe de Gabinete da Reitoria, Elizabeth Márcia Martucci; pelo Chefe do
Departamento de Expedição e Arquivo da ProAd, Carlos Roberto Bedendo; pela Chefe do
Departamento de Planejamento de Implantação de Sistemas da Secretaria Geral de Informática,
Cláudia Alves de Souza Mello; pelo Chefe do Departamento Financeiro da ProAd, Roberto Salles

Damha, e pelo Chefe da Seção de Contas a Pagar do DeFin, Fábio Zuccolotto Ferreira; pelo
servidor do Departamento de Processamento Técnico da Biblioteca Comunitária Ronildo dos Santos
Prado; e pela servidora da ProPG Cilene Cunha Prado. Para este primeiro semestre de 2016, as
ações previstas a partir da criação do grupo são o diagnóstico das particularidades documentais da
UFSCar e o levantamento de experiências similares em outras instituições.
Foto: Estagiária da SPDI trabalha nas estantes deslizantes instaladas no Departamento Financeiro
(Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

CoEx: Conselho aprova criação de novo programa de extensão
A 76ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, realizada na última quintafeira (18/2), aprovou a criação do programa de extensão "Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologias para Cidades Inteligentes". Proposto pelo docente do Departamento de Computação
(DC) Hermes Senger, o programa tem como objetivo desenvolver estudos e projetos na área de
cidades inteligentes, com foco no desenvolvimento e aprimoramento tecnológico de infraestruturas e
serviços para a melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades. O público participante será
composto por órgãos do poder público, nas esferas municipal, estadual ou federal, e empresas do
setor público ou privado que atuem no desenvolvimento de cidades inteligentes. De acordo com o
parecer que subsidiou a decisão do Conselho, a proposta de programa de extensão demonstra
relevância acadêmica e social, uma vez que vincula à extensão o ensino e a pesquisa, considerando
a extensão universitária como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político
que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade,
viabilizando a sua função social.
O CoEx aprovou também 15 acordos de cooperação institucional e quatro termos aditivos a acordos
dessa modalidade. As pautas, atas e deliberações do CoEx podem ser acompanhadas no site da
Pró-Reitoria de Extensão.

CoAd: Conselho apreciará relatório de atividades da Ouvidoria
nesta sexta-feira
O Conselho de Administração da UFSCar (CoAd) estará reunido nesta sexta-feira (26/2), a partir
das 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria. Na pauta estão a apreciação do Relatório de Atividades 2015
da Ouvidoria da Universidade e do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho dos
Ambientes Administrativos da UFSCar, dentro outros pontos de rotina, como adesões ao Programa
de Docência Voluntária e alterações nas denominações de unidades administrativas da
Universidade.
O calendário, pautas e deliberações do CoAd podem ser acompanhados no site da Secretaria de
Órgãos Colegiados.
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