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Reunião Anual da SBPC: Programação da SBPC Cultural tem
mais de 40 atrações musicais, teatrais, de dança, cinema e
literatura
Com a aproximação da 67ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece
de 12 a 18 de julho no Campus São Carlos da UFSCar, estão
sendo fechadas as programações dos vários eventos que
acontecem paralelamente à programação científica da
Reunião, considerada o maior encontro científico da América
Latina. Nesta semana, foi divulgada a programação da SBPC
Cultural, que, com o título de "Luz, Arte e Ação", oferecerá aos
participantes do evento mais de 40 atrações artísticas,
incluindo espetáculos musicais, de dança, teatro, cinema e
literatura, dentre outros.
As atividades acontecem ao longo de todos os dias da
Reunião, na Praça da Cultura que será montada no próprio
Campus e, também, em outros espaços da cidade de São
Carlos. "Além de tornar a Reunião ainda mais agradável, o
objetivo é apresentar a cultura regional para os visitantes, que
virão de todos os lugares do Brasil", conta Ilza Zenker Leme
Joly, docente do Departamento de Artes e Comunicação que
integra a comissão organizadora. Na programação estão
vários artistas de São Carlos e região, como os músicos
André de Souza, Rodrigo Zanc, Sara Donato, Emílio Martins e a banda The Dead Rocks, dentre
vários outros. Também estarão presentes grupos culturais originados na própria UFSCar, como a
Bateria da Universidade, a Orquestra Experimental, o Grupo de Prática e Pesquisa em Danças
Brasileiras Girafulô e os grupos teatrais Ouroboros e Olhares.
Em uma parceria com o SESC São Carlos, o público poderá desfrutar, na noite de quinta-feira (dia
16, às 20 horas), de show com o grupo paulistano Premê, uma das grandes referências do
movimento que ficou conhecido como "Vanguarda Paulista". Criado em 1976, o grupo se apresenta
com a sua formação original, com a participação de Wandi Doratiotto, Mário Manga, Claus Petersen
e Marcelo Galbetti. Outra atração que acontecerá no SESC é o espetáculo multimídia "Nise da
Silveira – Guerreira da Paz", encenação sobre a vida da brasileira que revolucionou a Psiquiatria ao
criar ateliês de arte dentro de hospitais psiquiátricos e lutar contra os tratamentos com eletrochoque
e outros procedimentos violentos usados contra os pacientes na primeira metade do século XX.
A programação completa da SBPC Cultural pode ser conferida em www.sbpc.ufscar.br, onde
também estão disponíveis as informações sobre todos os demais eventos que integram a 67ª
Reunião Anual.

SBPC Inovação: Presidentes do CNPq, Capes, Finep e Fapesp
debatem fomento à inovação na UFSCar
Durante a 67ª Reunião Anual da SBPC, a inovação tecnológica terá um lugar de destaque, com
atividades permeando todo o evento e reunidas sob a alcunha de SBPC Inovação. A Diretora da
Agência de Inovação da UFSCar, Ana Lúcia Vitale Torkomian, que está coordenando essa
programação, comemora a oportunidade. "São Carlos é conhecida como a Capital da Tecnologia.
Temos várias experiências de sucesso por aqui e queremos marcar essa edição da Reunião Anual.
É animadora essa atenção que poderemos dar à inovação, já que a realização da SBPC Inovação
mostra que a comunidade científica valoriza o tema, porque sabe da importância que ele tem para o
País e para o mundo", avalia Torkomian.

A programação da SBPC Inovação terá mesas-redondas, conferências, minicursos, sessões
especiais e visitas técnicas, além de ações voltadas à disseminação das práticas relacionadas à
inovação no estande da UFSCar na feira ExpoT&C. Participam das atividades representantes do
Governo Federal – dentre os quais os ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação
e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) –, de agências de fomento e de
associações como o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
(Fortec), a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei)
e as redes de núcleos de inovação tecnológica dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
No dia 14 de junho, às 15h30, a mesa-redonda "Política de incentivo à inovação tecnológica nas
instituições de Ciência e Tecnologia" reunirá os presidentes da Capes, Carlos Afonso Nobre, do
CNPq, Hernan Chaimovich, da Finep, Luis Manoel Rebelo Fernandes, e da Fapesp, Celso Lafer.
Outros temas que serão abordados são o papel das universidades no sistema nacional de inovação;
os impactos da Emenda Constitucional nº 85, que atualiza o tratamento das atividades de CT&I,
sobre a relação universidade-empresa; o estímulo ao empreendedorismo inovador; e as relações
entre patenteamento e publicação.
A programação completa da SBPC Inovação pode ser conferida em www.sbpc.ufscar.br, bem como
no site oficial da Reunião Anual, integrada à programação científica como um todo, que também já
está definida. Também no site oficial ainda é possível realizar a inscrição na 67ª Reunião Anual, até
o dia 6 de julho.

Em conferência na UFSCar, ex-Diretora da Fundação Ford fala
sobre o combate às desvantagens educacionais
No dia 15 de junho, a UFSCar recebeu a professora e
pesquisadora Joan Rosalie Dassin, para conferência sobre
educação para o desenvolvimento e a inovação e,
também, sobre o programa de bolsas internacionais
da Fundação Ford. O evento foi a primeira iniciativa
voltada à reflexão para o estabelecimento do Instituto de
Estudos Avançados da UFSCar, processo que vem sendo
coordenado por um grupo de trabalho instituído no início
do mês passado.
Dassin, atualmente, é professora da Brandeis University,
nos Estados Unidos. Em sua trajetória na Fundação Ford,
coordenou o escritório brasileiro, com sede no Rio de
Janeiro (de 1988 a 1992), foi Diretora Regional para
programas na América Latina e Caribe (de 1992 a 1996) e
Diretora Executiva do Fundo de Bolsas Internacionais (de 2000 a 2013). No Brasil, também
participou da criação do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) em
São Carlos.
Na conferência, Dassin dissertou sobre a educação enquanto um direito fundamental do ser humano
e sobre o papel que desempenha no desenvolvimento das nações, tendo como pano de fundo
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, compromisso firmado pela Organização das Nações
Unidas (ONU) no ano 2000. A conferencista também apresentou o programa de bolsas
internacionais da Fundação Ford, relacionando a experiência com a iniciativa com o desafio de
formar pessoas para a execução de projetos que lidem com questões da pobreza no mundo.
O relato pormenorizado da apresentação de Joan Dassin pode ser lido no Blog da Reitoria.
Foto: Joan Dassin, da Brandeis University, fala sobre os desafios da educação para a promoção do
desenvolvimento. (Crédito: Beatriz Maia/AECR)

Direções de Campus e dos Centros Acadêmicos debatem espaço
físico para atividades administrativas em Sorocaba
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, reuniu-se no último dia 17 com a Diretora
do Campus Sorocaba, Eli Angela Vitor Toso, e com os diretores dos três Centros Acadêmicos do
Campus, em encontro que, dentre outros temas abordados, deu continuidade ao processo de
redefinição do uso dos espaços físicos iniciado em fevereiro de 2014 e que, em abril deste ano, já
havia resultado na definição do uso dos espaços acadêmicos .
Nesse debate anterior em relação aos espaços acadêmicos, já havia sido definido que todas as
atividades estritamente administrativas já existentes seriam alocadas no edifício de Gestão
Administrativa, que deverá, em breve, também receber escritórios da Fundação de Apoio
Institucional (FAI) e da Agência de Inovação, bem como uma equipe de apoio à interação com a
Fapesp. As mudanças também envolvem o deslocamento das equipes vinculadas à Pró-Reitoria de
Graduação (Departamento de Ensino de Graduação de Sorocaba) para salas mais próximas aos
edifícios de Aulas Teóricas, de forma a facilitar o acesso dos estudantes aos serviços.
"O objetivo é definirmos a melhor divisão possível dos espaços para que as atividades no Campus
possam ser desenvolvidas com eficiência e qualidade", afirmou o Pró-Reitor, registrando que, em
breve, a inauguração de mais três novos edifícios (AT2, PG1 e PG2) elevará para cerca de 48 mil
m2 a área construída no Campus, em uma expansão de cerca de 20%. "Com mais espaço físico,
podemos ampliar também as áreas de atuação do Campus no que diz respeito às nossas atividades
de
ensino,
pesquisa
e
extensão",
avaliou
a
Diretora
do
Campus.
Nesse contexto de discussão sobre a ocupação dos espaços físicos do Campus, foi agendada para
o dia 1º de julho uma apresentação do Zoneamento Ambiental Urbano concretizado do processo de
atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), aberta a todos os interessados. A
apresentação acontecerá às 14h30, no auditório do ATLab.
Além do espaço físico, a reunião também abordou questões relacionadas à gestão de pessoas,
como necessidades de contratação de servidores técnico-administrativos e de dimensionamento da
força de trabalho na Instituição. Também foi feita uma primeira avaliação das ações de articulação
interna e de representação externa já iniciadas pela Direção de Campus, nomeada em maio deste
ano, que foram caracterizadas como muito positivas pelos participantes. "O Campus precisa estar
articulado internamente e conectado com a região que o sedia, para que as nossas iniciativas
acadêmicas e administrativas sejam cada vez mais bem sucedidas. Nesse sentido, o papel da
Direção de Campus é fundamental e já começa a dar resultados", destacou Côrtes.

ProAd: Pró-Reitor participa de reuniões dos conselhos do CCTS,
em Sorocaba, e do CCBS, em São Carlos
Dando continuidade ao calendário de visitas aos conselhos dos Centros Acadêmicos da UFSCar, o
Pró-Reitor de Administração da Universidade, Néocles Alves Pereira, esteve recentemente nos
conselhos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no dia 16 de junho, e do Centro de
Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS), no dia 17.
Em ambas as ocasiões, um dos tópicos abordados pelo Pró-Reitor foi o processo de distribuição
entre os Centros Acadêmicos dos recursos de custeio e capital. Além de falar sobre os índices que
definem a parcela destinada a cada Centro, nos mesmos moldes do que já havia sido apresentado
aos centros de Ciências Humanas e Biológicas e de Ciências em Gestão e Tecnologia no mês de
maio, Pereira mostrou como a maior parte do orçamento destinado à Universidade é empregado no
pagamento de despesas caracterizadas como "destaque", ou seja, que precisam ser consideradas
antes que qualquer distribuição possa ser feita. Dentre essas despesas destacadas, três configuram
61% do total de recursos do Tesouro Nacional (RTN) destinados à UFSCar: limpeza, vigilância e
energia elétrica. "Quando acrescentamos o pagamento de estagiários, dos serviços de manutenção
predial, despesas com recursos de informática e os serviços de portaria, chegamos a quase 80%.
Com isso, vemos que os recursos destinados à área acadêmica são, na verdade, muito superiores
ao que é distribuído entre os Centros, já que todas as atividades demandam energia elétrica,
serviços de limpeza e de manutenção, dentre outros", pondera o Pró-Reitor. Pereira também voltou
a afirmar que, no cenário de contenção de gastos que se configurou em 2015, embora sejam
necessários cortes em todas as áreas, os esforços estão sendo no sentido de concentrar a maior
redução na área administrativa.

CCTS
Na reunião do CCTS, parte do encontro foi utilizada para esclarecer informações equivocadas que
circulavam pelo Campus Sorocaba sobre aplicação de alguns recursos. Um dos casos abordados foi
o da emenda da deputada Iara Bernardi de R$ 1,2 milhão aprovada para o orçamento de 2014, que
também já havia sido detalhado nas reuniões do CCHB e do CCGT.
Outro assunto apresentado diz respeito aos recursos do Convênio de Cooperação Institucional (CCI)
nº 054/06, intitulado "Implantação do Curso de Engenharia Florestal no Campus Sorocaba-SP da
UFSCar". Apesar do título dado ao documento – que foi colocado à disposição dos presentes
durante a reunião –, foi evidenciado que, na descrição do objeto do Convênio, consta que os
recursos também deveriam ser destinados "para consolidar as propostas didático-pedagógicas dos
cursos já iniciados". Assim, além de esclarecer esse ponto, o Pró-Reitor apresentou planilhas
detalhadas com todos os materiais adquiridos – item por item – e todas as obras realizadas com os
recursos do CCI, dentre elas a ampliação do prédio de Gestão Acadêmica, as estufas na Casa de
Vegetação e a construção do ATLab (que contou também com recursos do CTInfra e do Reuni).
"Esperamos, assim, ter desfeito a confusão que infelizmente perdurou devido ao título dado ao
Convênio, que não condiz com a descrição que é feita ao longo de seu detalhamento. Esse CCI
nunca foi destinado exclusivamente ao curso de Engenharia Florestal e pudemos, durante a reunião,
inclusive comprovar, com a apresentação do extrato dos investimentos realizados, como todos os
recursos foram aplicados exatamente no que estava previsto no Convênio", conta Pereira.
"Infelizmente a participação na reunião foi pequena, mas já estamos prevendo uma nova
apresentação, que deve acontecer no início do segundo semestre", complementa.
CCBS
Já no CCBS, as principais dúvidas estiveram relacionadas a processos de compras vinculados a
projetos específicos do Centro. Assim, na reunião, o Pró-Reitor Ajunto da ProAd Roque Nivaldo
Sentanin pôde compartilhar com os presentes algumas informações importantes, por exemplo sobre
a realização dos pregões eletrônicos. Isto porque alguns dos presentes ainda não tinham as
informações sobre as novidades trazidas pela implantação dos pregões. "Antigamente, antes dos
pregões, as empresas entregavam envelopes com as suas propostas para a prestaç ão dos serviços
a serem contratados e, assim, em geral havia diferenças consideráveis entre os valores
apresentados. Com o pregão, as empresas vão dando lances por um determinado período, por meio
de um sistema eletrônico que encerra a fase de apresentação de lances automaticamente, sem a
intervenção do pregoeiro. Por isso, às vezes a diferença entre as primeira e segunda colocadas é
muito pequena, de apenas um Real, por exemplo, que é o que estava causando estranheza. No
entanto, esse sistema visa justamente conferir maior justiça ao processo, evitando qualquer tipo de
favorecimento", explica Pereira.
Os pró-reitores também tiveram a oportunidade de explicar as consequências de, em um processo
licitatório, o interessado optar pela não contratação da empresa que ofereceu o melhor lance. "Às
vezes, outros aspectos além do menor valor precisam ser considerados. No entanto, é preciso que
todos estejam cientes da relevância de apresentar uma justificativa extremamente consistente para
a escolha feita, já que temos de sempre poder responder com segurança aos órgãos de fiscalização
e controle da gestão de recursos públicos", relata Pereira. "Nós estamos tentando, pela participação
nas reuniões dos conselhos e com outras medidas, compartilhar informações que confiram
transparência ao processo de gestão e permitam à comunidade uma melhor compreensão desses
processos. Inclusive, já combinamos com o CCBS a continuidade dessa apresentação sobre
processos licitatórios. No entanto, certamente não é possível esgotar todas as dúvidas em uma
única oportunidade e, assim, a ProAd está à disposição para a apresentação de outros
questionamento, pelo e-mail proad@ufscar.br", finaliza o Pró-Reitor.

ProGPe: Em parceria com a SIn, Pró-Reitoria aprimora sistemas
informatizados e planeja desenvolvimento de novos módulos
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) vem trabalhando junto com a Secretaria Geral de
Informática (SIn) da UFSCar no desenvolvimento e aprimoramento de sistemas informatizados de
controle de processos. Osistema de agendamento de férias, em funcionamento desde 2013, foi o
primeiro da nova fase de informatização e, agora, passa por ajustes que visam contemplar as
necessidades indicadas por usuários e permitir que converse com os novos módulos desenvolvidos.
Já estão em funcionamento também os sistemas que gerenciam a progressão na carreira dos
servidores técnico-administrativos da Universidade, o período de estágio probatório, procedimentos

relacionados a planos de saúde e as carteiras funcionais. Este último, especificamente, deve ser
vinculado ainda neste ano aoSistema de Apoio à Gestão Universitária Integrada (Sagui), iniciativa
que visa integrar, em um único ambiente, os diferentes sistemas informatizados de gestão
administrativa e acadêmica em uso ou a serem desenvolvidos na Universidade.
No momento, as equipes da ProGPe e da SIn estão envolvidas em um esforço conjunto de integrar
informações funcionais, distribuídas em diferentes tipos de registro. Uma vez que grande parte dos
documentos está em papel, as equipes trabalham para reuni-los, checando possíveis
inconsistências e elaborando uma forma única de registro no banco de dados. Esse esforço tornará
possível a criação de páginas das unidades organizacionais da Universidade, bem como páginas
dos servidores, nas quais será possível acessar diversos tipos de informações compiladas, dotadas
de alta confiabilidade e segurança. Para isso, as equipes estão levantando, além do banco de
dados, as necessidades dos usuários, como, por exemplo, que notificações o sistema deveria
permitir, além de trabalharem na padronização das telas, para favorecer a navegabilidade.
Com uma infraestrutura comum a todos os sistemas e bancos de dados, objetiva-se a minimização
do controle manual dos processos, o que também prepara as unidades para futuros crescimentos e
aumento da complexidade das atividades. A iniciativa ocorre, também, em diál ogo com
o mapeamento dos processos da ProGPe.

Programa Escala Docente, que fomenta parcerias com
universidades da Argentina, Chile e Uruguai, tem inscrições
abertas até a próxima terça-feira
Estão abertas até a próxima terça-feira (30/6) as inscrições da convocatória
2015-2016 do programa Escala Docente, que promove o intercâmbio
acadêmico entre professores das instituições filiadas à Associação das
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM). O Programa oferece aos
participantes a oportunidade de desenvolver atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão universitária em uma das instituições do Grupo, que é
formado por mais de 30 universidades de seis países da América do Sul, dentre
elas a UFSCar.
Na convocatória atual, são oferecidas oito vagas para docentes da UFSCar, que
deverão ficar de 5 a 15 dias em universidades de Argentina, Chile e Uruguai entre o segundo
semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Durante o mesmo período, os doc entes também
podem receber na UFSCar um professor da instituição parceira. A Secretaria Geral de Relações
Internacionais (SRInter) da UFSCar faz a gestão do Programa na Universidade, sendo responsável
pela definição das universidades parceiras, acordadas em reunião dos Delegados Assessores da
AUGM, e pelo recebimento e homologação das inscrições.
Octavio Antonio Valsechi, docente do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia
Rural (DTAiSER), já participou diversas vezes do Programa e destaca a oportunidade de
internacionalizar a pesquisa e estabelecer parcerias com laboratórios da América Latina.
"Certamente é uma oportunidade bastante rica, uma vez que conhecemos pesquisas e tecnologias
de outros países e trocamos experiências que contribuem para o nosso trabalho na Universidade.
Recentemente, pude conhecer a experiência argentina com a fermentação de uvas e pudemos
aproximá-la com a pesquisa com cana de açúcar que já é bastante consolidada no CCA [Centro de
Ciências Agrárias], promovendo discussões sobre pontos em comum dos dois materiais na geração
de energia. Além disso, para os nossos estudantes, que têm contato com os professores visitantes,
é uma experiência enriquecedora, uma vez que eles conhecem as diferenças entre as universidades
e aprendem sobre importantes instituições", avalia Valsechi.
Já o docente do Departamento de Ciências Sociais Joelson Gonçalves de Carvalho participou pela
primeira vez na chamada 2014-2015 e retornou recentemente da Universidad de Buenos Aires,
onde conheceu as atividades de empresas recuperadas por trabalhadores na capital argentina.
"Pude conhecer uma experiência que me inquietava e ampliar meus horizontes de pesquisa.
Durante o período de mobilidade, realizei entrevistas com os trabalhadores das empresas e conheci
a região do entorno, que é fundamental para compreender o desenvolvimento local. Em conjunto
com outros pesquisadores, organizamos projetos e estabelecemos uma agenda de pesquisa. Estive
em contato com pesquisadores com premissas semelhantes às que eu já trabalhava e, de volta ao
Brasil, já demos continuidade aos trabalhos que iniciamos em Buenos Aires", relata Carvalho.
As inscrições para o Escala Docente 2015-2016 devem ser feitas na SRInter, no prédio da Reitoria,
na área Sul do Campus São Carlos, ou enviadas para o e-mail srinter@ufscar.br até 30 de junho.

Outras informações sobre o Programa e o edital para a chamada 2015-2016 estão disponíveis
no site da Secretaria.

Conselho Editorial da Rádio UFSCar delineia diretrizes e ações
voltadas à qualidade da emissora
Ao longo das últimas semanas, após encerrar
oprocesso de avaliação de propostas que resultou
em uma nova programação para a Rádio
UFSCar, o Conselho Editorial da emissora
continuou seu trabalho voltado ao delineamento
de diretrizes e ações voltadas ao aprimoramento
constante da qualidade da programação da
Rádio. "Quando foi estabelecido pelo Conselho
de Extensão como seu órgão consultivo, no início
deste ano, a composição do Conselho Editorial foi
definida como provisória e, dentre as suas
atribuições, estão as de proposição de uma composição definitiva e de um regimento. No entanto,
após uma fase de aproximação do cotidiano da Rádio e de diálogo com a equipe e com os
programadores voluntários, percebemos a necessidade de uma série de definições anteriores,
relacionadas a esse cotidiano, sobre as quais vimos trabalhando nas últimas semanas", relata o
Coordenador de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Vice-Presidente do Conselho, Wilson AlvesBezerra.
Dentre as ações em andamento está a elaboração de proposta para a regulamentação da inserção
de apoio cultural na Rádio, a ser submetida ao CoEx. "Esta é uma questão que envolve aspectos
legais, mas, também, uma decisão da Universidade sobre a pertinência do uso do mecanismo do
apoio cultural, que pode ser bastante relevante mas também demanda uma reflexão sobre suas
implicações", esclarece Alves-Bezerra. A proposta deverá ser apresentada ao CoEx no mês de
agosto, juntamente com a demanda do Campus Araras de também contar, no futuro, com
concessão de rádio naquele município. Em relação a essa demanda, algumas ações já estão
programadas, envolvendo um projeto de web rádio que integrará os campi – coordenado pela
professora do Departamento de Artes e Comunicação Débora Burini – e, também, apoio técnico
para a elaboração do projeto de engenharia necessário para solicitar a concessão. "É preciso
também uma reflexão sobre o projeto editorial de uma nova emissora, dentre outros aspectos a
serem considerados. A Direção do Centro de Ciências Agrárias já indicou o desejo de integrar a
programação já estabelecida com produções locais, e estes são justamente os pontos que
deveremos levar para debate no CoEx", afirma o Coordenador de Cultura da ProEx.
Outra frente de atuação do Conselho Editorial tem sido voltada à capacitação dos programadores
voluntários que atuam junto à emissora, bem como à formação dos estudantes que estão inseridos
na Rádio como bolsistas e estagiários. "Estamos encaminhando essa frente por meio de propostas
configuradas como projetos de extensão e, também, da Aciepe 'Comunicação dialógica no rádio: um
estudo sobre a linguagem radiofônica', a ser oferecida no seguinte semestre deste ano. Além disso,
estamos buscando nos aproximar de outros docentes da Universidade que se interessem em atuar
em parcerias com a Rádio, o que é muito importante no processo de formação dos estudantes que
trabalham conosco", conta o Vice-Presidente.
Por fim, o Conselho Editorial também está acompanhando o processo que deverá resultar, ainda
neste ano, na transferência da torre de transmissão da Rádio UFSCar para o Campus São Carlos –
já que, atualmente, ela está localizada na Vila Nery – e no encaminhamento de projeto para
aumento da potência da emissora. "Estas são ações que dependerão da aprovação do Ministérios
das Comunicações, mas que, uma vez concretizadas, resultarão em um imenso ganho de qualidade
das transmissões em FM da emissora", explica Alves-Bezerra.

CoEx: Conselho inicia processo de apreciação do Regimento
Geral das Atividades de Extensão e aprova resultado de editais
para o segundo semestre
O Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, em sua 70ª Reunião Ordinária, realizada na última
quinta-feira (18/6), deu início ao processo de apreciação da proposta de Regimento Geral das
Atividades de Extensão da Universidade. Os conselheiros debateram as formas de avaliar a
proposta, que vem sendo construída pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) desde 2013 e
compreende as normativas legais que regulamentam as atividades de extensão nas universidades.
O processo de análise da proposta terá uma fase de discussão nos Centros Acadêmicos,
departamentos e unidades multidisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. Assim, o cronograma
foi discutido observando a necessidade de que haja tempo hábil para que as discussões possam ser
feitas de forma aprofundada. Essas discussões retornarão ao CoEx para deliberação que deve
acontecer em uma próxima reunião do Conselho. Durante o debate, a Pró-Reitora de Extensão,
Claudia Maria Simões Martinez, colocou a ProEx à disposição para reuniões com os Centros
Acadêmicos, a fim de explicar a proposta.
Na reunião, o Conselho aprovou também os resultados dos editais de apoio às atividades de
extensão para o segundo semestre de 2015. No edital de eventos acadêmicos, foram aprovadas 48
propostas, com mais de R$ 40 mil concedidos. Já no edital de cursos de especialização, que não
prevê a concessão de recursos, foram aprovados seis propostas. Foram aprovados também 27
projetos temáticos de extensão envolvendo docentes de todos os campi, sendo nove destes com
recursos da ordem de R$ 270 mil. No segundo semestre deste ano, a UFSCar oferecerá também 37
Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepes) nos seus quatro
campi, aprovadas com a destinação de cerca de R$ 70 mil reais e 35 bolsistas.
As pautas e atas do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão.

CoPq: Conselho inicia discussões sobre Regimento do Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos e sobre plano de metas
para a pesquisa na Universidade
A 44ª Reunião Ordinária do Conselho de Pesquisa (CoPq) da UFSCar, realizada na última terçafeira (23/6), deu início às discussões sobre o novo Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos (CEP). A proposta do novo Regimento traz como principal mudança a ampl iação da
composição do Comitê, em virtude do grande volume de protocolos de pesquisa avaliados e da
complexidade das áreas que abrangem. Os conselheiros deverão encaminhar à Pró-Reitoria de
Pesquisa (ProPq) sugestões para a proposta e o documento será apreciado novamente na próxima
reunião do CoPq, marcada para agosto.
O Conselho discutiu também a proposta levada pela ProPq de promover um debate com toda a
comunidade universitária sobre as metas para a pesquisa na UFSCar. Levando em consideração o
momento dos 45 anos da Universidade, comemorados em 2015, refletiu-se sobre a oportunidade de
discutir os rumos da pesquisa, a partir de um diagnóstico da história da UFSCar, bem como do
momento atual. Para isso, pautou-se a necessidade de avaliar indicadores, sucessos e gargalos da
pesquisa desenvolvida internamente, para que, coletivamente, a Universidade possa traçar planos
de metas para os próximos anos. Nas próximas reuniões, o CoPq dará continuidade às discussões,
com a responsabilidade de mapear temas relevantes para as diversas áreas do conhecimento.
As pautas e atas do CoPq podem ser acompanhadas na página da ProPq.

ConsUni: Conselho apreciará norma sobre o relacionamento
entre a UFSCar e a Fundação de Apoio Institucional
Acontece nesta sexta-feira (26/6), às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria, a 212ª Reunião Ordinária do
Conselho Universitário (ConsUni) da UFSCar. Dentre os pontos de pauta está a apreciação de
minuta de regulamento da relação entre a Universidade e a Fundação de Apoio Institucional ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI). Também deverão ser apreciados o regulamento
para elaboração das listas tríplices para os cargos de Diretor e Vice-Diretor do Centro de Ciências

da Natureza (CCN), para o período 2015-2019; e a minuta padrão de regimento interno dos Centros
Acadêmicos da Universidade e seus respectivos conselhos. Duas propostas de novos cursos de
pós-graduação - de mestrados acadêmicos em Ciência da Informação e em Educação em Ciências
-, já aprovadas pelo Conselho de Pós-Graduação no dia 27 de maio, também serão apreciadas pelo
ConsUni para posterior encaminhamento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
A pauta completa da 212ª Reunião do ConsUni, bem como pautas, deliberações e atas de reuniões
anteriores, estão disponíveis no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.

CoG: Conselho aprecia capítulos do Regimento Geral dos Cursos
de Graduação relacionados ao controle acadêmico
Em reunião extraordinária agendada para a próxima segunda-feira (29/6), o Conselho de Graduação
(CoG) da UFSCar dará continuidade à apreciação da reformulação do Regimento Geral dos Cursos
de Graduação. Um dos pontos de pauta previstos diz respeito à necessidade identificada na última
reunião extraordinária, em maio, de detalhar algumas definições relativas aos conceitos de
"dispensa de disciplinas/atividades curriculares", "equivalência de disciplinas/atividades curriculares"
e "reconhecimento de atividades curriculares". Além disso, deverá ser apreciado o Título VI do
Regimento, sobre o controle acadêmico, no qual há capítulos sobre procedimentos de matrícula,
inscrição em disciplinas, desempenho mínimo, Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e emissão de
documentos oficiais, dentre outros.
O Regimento Geral dos Cursos de Graduação está sendo elaborado com base no conjunto de
normas já existentes que regem as atividades de graduação. Em fevereiro de 2014, uma versão
preliminar foi disponibilizada no ambiente virtual Moodle, para que os integrantes do CoG pudessem
ter acesso ao documento e incluir contribuições. Ao final do processo de apreciação pelo Conselho,
o documento passará por uma etapa de análise das questões jurídicas e, posteriormente, por nova
submissão ao CoG e encaminhamento ao Conselho Universitário. A reunião de segunda-feira está
agendada para as 13h45, no Anfiteatro da Reitoria.
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