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ProAd e SIn têm mudanças de gestão
A equipe da Administração Superior da UFSCar está passando, neste final do terceiro ano da
Gestão 2012-2016 da Universidade, por duas alterações importantes. Por razões privadas e
incontornáveis, o Pró-Reitor de Administração, Néocles Alves Pereira, e o Secretário Geral de
Informática, Antonio Francisco do Prado, estão se desligado de seus cargos.
Na Secretaria Geral de Informática (SIn), a gestão já está sob a responsabilidade de um novo
Secretário: Hermes Senger, docente do Departamento de Computação, assumiu o cargo no último
dia 16. Senger já vinha atuando junto à SIn, no desenvolvimento do projeto de nuvem computacional
Cloud@UFSCar. "O professor Prado já vinha colaborando conosco desde o final da gestão
passada, e estou certo de que toda a comunidade universitária sabe da qualidade do trabalho que
ele realizou na SIn, já que os impactos positivos podem ser sentidos no cotidiano de cada um de
nós. Neste momento, destaco o modo como ele acreditou que podíamos desenvolver nossos
sistemas informatizados na própria instituição e, dessa forma, proporcionou um salto qualitativo
indescritível em relação à gestão e à segurança das informações na Universidade. Além das
consequências para a Universidade como um todo, ele também promoveu mudanças que
aprimoraram sobremaneira o ambiente de trabalho na própria SIn e, neste momento, aproveito para
agradecer a dedicação de toda a equipe da Secretaria, pela contribuição inestimável que vêm dando
à Universidade", registra o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho. "Agradeço também a
disposição do professor Hermes Senger em dar continuidade a esse trabalho. Nossa expectativa é
que, com a área de desenvolvimento de sistemas tão bem encaminhada, possamos agora enfatizar
o desenvolvimento da rede e, particularmente, a oferta de infraestrutura, aplicações e serviços de
computação de alto desempenho", complementa o Reitor.
Já o Pró-Reitor de Administração permanecerá no cargo até o final deste ano, para acompanhar a
transição da gestão. "O professor Néocles Pereira, por sua vez, já está vinculado à gestão da
Universidade desde 1993, quando dirigiu a SIn na gestão 1993-1996, cargo que voltou a ocupar de
2000 a 2004. Também já havia dirigido a Pró-Reitoria de Administração, de 1996 a 2000. A partir de
2008, foi o grande responsável pela qualidade da implantação do projeto Reuni na UFSCar, que é
singular no contexto do Sistema Federal de Educação Superior. Seu comprometimento é tão
particular que, à frente do grupo de implantação do Reuni, ao identificar a centralidade da gestão
das obras para o sucesso do projeto, solicitou acumular também a direção do Escritório de
Desenvolvimento Físico", resgata Araújo Filho. "A Universidade Federal de São Carlos deve muito
ao Néocles. Porém, para além disso, registro o quanto a nossa gestão, e eu, pessoalmente,
devemos a ele. A forma como ele encarou os desafios que a gestão da ProAd representa, a
verdadeira revolução que ele provocou, a segurança que ele nos proporcionou, nunca poderão ser
fidedignamente descritas", registra o Reitor.
"A capacidade de trabalho do Prado e do Néocles é algo muito raro de encontrarmos. Somam-se a
ela a dedicação e o amor deles à UFSCar. Sem dúvida farão muita falta. De outro lado, a
consistência com que desenvolveram seu trabalho junto à ProAd e à SIn nos dá a segurança de que
os novos gestores terão tranquilidade para dar continuidade a esses esforços e seguir avançando",
conclui Araújo Filho.

Ridesa libera 16 novas variedades de cana-de-açúcar, quatro
delas desenvolvidas na UFSCar
Aconteceu na manhã de
ontem (25/11) evento de
lançamento de 16 novas
variedades
de
cana-deaçúcar desenvolvidas por
sete das 10 universidades
federais que compõem a
Ridesa
(Rede
Interuniversitária
para
o
Desenvolvimento do Setor
Sucroenergético), dentre elas
a UFSCar, responsável por
quatro
dessas
novas
variedades RB, sigla das
cultivares da Rede que, atualmente, representam 68% da área cultivada com cana no Brasil.
Participaram da cerimônia, realizada em Ribeirão Preto, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho; o Secretário de Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edward
Brasil, que presidiu a Ridesa quando era Reitor da Universidade Federal de Goiás; o Coordenador
Nacional da Rede, Edelclainton Daros, da Universidade Federal do Paraná; o Coordenador do
Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da UFSCar (PMGCA), Hermann
Hoffmann, docente do Centro de Ciências Agrárias; e a Diretora Executiva da Fundação de Apoio
Institucional da UFSCar (FAI), Lourdes de Souza Moraes, além de entidades e representantes dos
produtores e usineiros.
O Brasil, que é líder mundial na produção de cana-de-açúcar e seus derivados – açúcar e etanol –,
tem obtido aumentos significativos na produção por hectare por meio de plantas melhoradas
geneticamente. Com a tecnologia, as plantas ganham novas características para se adequarem a
diferentes tipos de clima e solo, ao plantio e colheita mecanizados, dentre outros fatores. "A
inovação tecnológica tem na Ridesa e nas variedades RB um modelo de sucesso. Depois de vários
desafios superados ao longo de seus 25 anos de história, a Rede se consolida como importante
instrumento de parceria entre a academia e o setor privado", salientou o Reitor da UFSCar durante o
lançamento.
As quatro variedades lançadas pela UFSCar atendem a novas demandas do setor sucroalcooleiro.
O Coordenador do PMGCA explica que a variedade RB 975952 é uma planta precoce, cuja colheita
ocorre no início da safra; a RB 985476 tem muita produtividade para o meio da safra; a RB 975242
foi desenvolvida para ambientes restritivos, com baixa fertilidade do solo, e é considerada tardia, ou
seja, a colheita é propícia para o final da safra; e a variedade RB 975201 também é uma planta
tardia, mas para ambientes férteis.
O encontro da Ridesa também marcou as comemorações dos 25 anos da Rede e dos 45 anos das
variedades RB. Nesse contexto, foi resgatada a história do Programa Nacional do Álcool, o
Proálcool, criado em 1975 como alternativa à crise do petróleo de 1973. De lá para cá, foram muitos
os avanços tecnológicos associados à criação da Ridesa, em 1991, quando as variedades RB
respondiam por apenas 9% da área de cultivo de cana no País. Além disso, enquanto em 1970
eram produzidas 50 toneladas de cana por hectare, em 2015 a produção média é de 70,5 toneladas
por hectare, sendo que a produção total passou de 57 milhões para 635 milhões de toneladas no
período. Durante o evento, foi prestada homenagem aos técnicos, pesquisadores e gestores que
ajudaram a construir a Ridesa e as variedades, dentre eles o ex-Reitor da UFSCar, Oswaldo
Baptista Duarte Filho, que presidiu a Rede durante a sua gestão à frente da Universidade.
Foto: Mesa solene da cerimônia de lançamento das novas variedades e comemoração dos 25 anos
da Ridesa (Crédito: Rogério Gianlorenzo – FAI/UFSCar)

Conselho da Andifes debate política nacional de assistência
estudantil, acesso de refugiados à Educação Superior e
indicadores de qualidade
A última reunião do Conselho Pleno da
Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes), realizada nos dias 18 e 19 de
novembro, foi marcada pela realização de
seminário sobre assistência estudantil que
discutiu a definição de indicadores para a
consolidação de uma Política Nacional de
Assistência Estudantil.
Leonardo Barbosa e Silva, atual coordenador
do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Assuntos
Comunitários
e
Estudantis
(Fonaprace), apresentou as propostas do
Fórum para uma Política Nacional que
represente um avanço em relação ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), no
sentido de permitir a concretização das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE),
configurar a assistência estudantil como política de Estado e, assim, promover a estabilização do
processo de democratização da Educação Superior no Brasil. Silva também destacou que há três
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que precisam ser unificados com vistas à
construção de uma proposta comum que parta de consensos em relação aos marcos, alcances e
limites da Política Nacional. Nesse sentido, as demais apresentações do seminário trataram
principalmente de indicadores e modelos de financiamento com vistas à consolidação dessa política.
O detalhamento dessas apresentações pode ser conferido no Blog da Reitoria.
O Conselho Pleno da Andifes também recebeu representantes do Comitê Nacional para os
Refugiados (Conare), vinculado ao Ministério da Justiça, e do Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (Acnur), que apresentaram à Associação a demanda por ações que ampliem as
oportunidades de acesso de refugiados às universidades brasileiras. O Reitor da UFSCar, como
Presidente da Comissão de Relações Internacionais da Andifes, irá dar continuidade ao diálogo com
essas instituições. Uma das primeiras ações previstas é que a UFSCar, juntamente com as
universidades federais do ABC (UFABC) e de São Paulo (Unifesp), lidere a construção de
estratégias que aprimorem a divulgação dessas oportunidades, uma vez que essas três instituições
participam da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, iniciativa da Acnur por meio da qual a UFSCar, dentre
outras ações, realiza anualmente vestibular específico para refugiados que vivem no Brasil.
Por fim, os reitores reunidos no Conselho Pleno também receberam a Diretora de Avaliação da
Educação Superior do INEP, Claudia Maffini Griboschi, que apresentou as mudanças realizadas na
metodologia de cálculo de indicadores do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior), visando seu aprimoramento. Detalhes também podem ser conferidos no Blog da Reitoria.
As apresentações realizadas no Conselho Pleno podem ser consultadas no site da Andifes.
Foto: Reitor e Pró-Reitora de Graduação da UFSCar junto com gestores da UFABC e da Unifesp.
Instituições, que participam da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, construirão estratégias para ampliar
oportunidades de refugiados que vivem no Brasil terem acesso às universidades federais. (Crédito:
Ascom/Andifes)

ProPG: Novos encontros consolidam cooperação entre UFSCar e
Universidad de Playa Ancha, do Chile
Na semana passada, a docente do
Departamento de Fisioterapia (DFisio) e
Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde (CCBS) da UFSCar Ana Beatriz de
Oliveira esteve na Universidad de Playa Ancha
(UPLA), no Chile, para o estabelecimento de
novas fases de cooperação entre a
universidade chilena e a UFSCar. Durante a
viagem, apoiada pela Pró-Reitoria de PósGraduação (ProPG), a docente representou a
UFSCar na continuidade dos esforços de
consolidação da cooperação entre as duas universidades especificamente na área da Saúde.
Oliveira reuniu-se com dirigentes da Instituição e com a comunidade acadêmica da UPLA, que
inaugurou sua Faculdade de Ciências da Saúde recentemente, há cerca de cinco anos, e busca
oportunidades de formação para seu corpo docente. A Diretora do CCBS também ministrou aulas
sobre metodologia de pesquisa; práticas que envolvem ensino, pesquisa e extensão; e
especificamente sobre sua área de pesquisa – processos de avaliação e intervenção em fisioterapia
do sistema musculoesquelético.
A docente explica que a UPLA identificou, a princípio, essa área específica da Fisioterapia, na qual
possui maior concentração de docentes, para dar início à cooperação com o Programa de PósGraduação em Fisioterapia (PPGFt), e que no próximo ano deverão ser consolidados os acordos
que possibilitem a mobilidade de professores entre as instituições. "Estamos dando os primeiros
passos dessa colaboração na pesquisa em Fisioterapia entre a UPLA e a UFSCar, e minha visita à
universidade chilena foi importante para mostrarmos a pesquisa produzida aqui. Os professores da
UPLA já estiveram na UFSCar e têm bastante interesse em realizar suas formações conosco, para
que possamos, juntos, produzir pesquisas internacionais capazes de gerar impacto na sociedade",
afirma Oliveira.
Cooperação
No final de abril deste ano, a UFSCar recebeu comitiva da UPLA para aassinatura de convênio de
cooperação internacional que possibilitará a formação de redes de trabalho e pesquisa
conjuntos entre as universidades. Esta foi a segunda visita de representantes da UPLA à UFSCar, a
partir de um esforço inicial de aproximação liderado pela ProPG, em parceria com a Secretaria Geral
de Relações Internacionais (SRInter). O acordo visa também ampliar a internacionalização do
PPGFt, bem como do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional (PPGTO), dada a
proximidade entre as áreas. Em outubro, o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura
(PPGLit) também recebeu um professor da UPLA, para outras tratativas de cooperação.
Foto: A docente da UFSCar Ana Beatriz Oliveira (no centro) e professores da UPLA em conversa
com professores e estudantes de Playa Ancha (Crédito: Divulgação/UPLA)

ProGPe: Materiais informativos
servidores da UFSCar

reúnem

orientações

para

Durante este ano, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) trabalhou na elaboração da
Cartilha do Servidor, que está sendo distribuída em versão digital para os servidores que tomaram
posse na UFSCar do final de 2014 até o momento. O material traz orientações para os novos
servidores e informações básicas sobre o exercício do serviço público, com explicações objetivas de
direitos e deveres. Informações sobre auxílios, afastamentos e progressão na carreira, por exemplo,
podem ser consultadas de forma simples, bem como os contatos da ProGPe para outras
informações e serviços. Uma das coordenadoras da iniciativa, a Pró-Reitora Adjunta de Gestão de
Pessoas, Márcia Cristina dos Santos Barbosa de Oliveira, explica que a Cartilha é um importante
instrumento não só para o servidor recém-chegado à Universidade, mas para qualquer pessoa que
deseje informações sobre o serviço público. "Realizamos anualmente as atividades de acolhimento
dos novos servidores, quando passamos informações importantes e explicamos o funcionamento da
Universidade, e este material se soma a esses esforços de recebermos as pessoas da melhor

forma. No material, é possível consultar diferentes informações que compilamos com base em
nossas experiências de atendimento na ProGPe, bem como na legislação federal", afirma Oliveira.
O material está disponível para consulta no site da ProGPe.
Com o apoio da ProGPe, outros materiais foram produzidos para subsidiar as atividades dos
servidores da Universidade. Trata-se dos guias de procedimentos das secretarias acadêmicas, um
dos desdobramentos do I Fórum Integração UFSCar, realizado ao longo do ano de 2013. Durante os
encontros do Fórum, os servidores técnico-administrativos que atuam nas secretarias de
departamentos, coordenações de cursos de graduação e de programas de pós-graduação
levantaram a necessidade de sistematizar os procedimentos realizados no dia-a-dia. Organizados
por meio da Comunidade Virtual de Prática (CVP), com o apoio das secretarias Gerais de
Informática (SIn) e de Educação a Distância (SEaD) da UFSCar, os servidores dão continuidade ao
diálogo fomentado pelo Fórum, o que permitiu a confecção dos guias de orientação aos secretários.
"Reunimos nossas experiências de muitos anos nas secretarias e também ouvimos os servidores
mais novos para construir o material. Descrevemos um passo-a-passo de atividades rotineiras e
alguns modelos que podem ser bastante úteis, como formulários e convites. Um programa novo, por
exemplo, que nunca realizou nenhuma defesa de dissertação ou tese, pode consultar o que precisa
ser feito a partir do momento em que o estudante tem todos os requisitos para defender", explica
Roseli Aparecida Gonçalves, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos
Naturais e responsável pela elaboração do guia para as secretarias de pós-graduação. Gonçalves
destaca, também, que o guia deve passar por alterações para acompanhar mudanças nas normas,
e que são esperadas contribuições dos demais colegas, por meio da CVP, para aperfeiçoar o
material.
Ambos os guias estão disponíveis na CVP. Outras informações sobre os materiais podem ser
obtidas pelo e-mail fmcso@ufscar.br ou pelo telefone (16) 3351-6401.

Em novos eventos para comemorar seus 10 anos, Unidade Saúde
Escola promove reflexões sobre pesquisa e extensão
A Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar realizou,
durante os meses de outubro e novembro, dois novos
eventos em comemoração aos 10 anos de sua criação,
como parte da atividade contemplada peloedital
especial para apoio à realização de atividades de
extensão com temática sobre a memória da UFSCar,
coordenada pela Diretora Geral da USE, Márcia Niituma
Ogata.
Na última quinta-feira (19/11), foi realizado evento que
apresentou os indicadores de pesquisa e extensão da
USE, com discussões e mostra de pôsteres sobre as
oito linhas de cuidado que orientam os trabalhos
realizados pela Unidade. Entre os dados apresentados,
destacam-se as 32 pesquisas em andamento no
momento e as 30 atividades de extensão. No período da tarde, a professora da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (USP) Laura Camargo Macruz Feuerwerker ministrou a
oficina "Integração Ensino/Serviço no SUS", durante a os presentes foram provocados a refletir
sobre as conquistas obtidas pela USE nos últimos 10 anos e os desafios a serem enfrentados nos
próximos anos. O detalhamento das discussões pode ser conferido no Blog da Reitoria. Em outubro,
a Unidade havia recebido o professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, para a conferência "Modelos de Atenção: dos
Programas às Linhas de Cuidado".
Na avaliação da Diretora Geral da USE, os eventos marcam um momento de reflexão interna da
Unidade e são uma oportunidade de receber convidados que contribuam para esse processo. "Vejo
que cumprimos os objetivos de nossa proposta inicial, que era celebrar nossas conquistas e
identificar novos desafios, aproveitando este momento de comemoração para reunir os envolvidos
com a USE nessas reflexões. Tivemos a participação de servidores docentes, técnicoadministrativos e estudantes, e de pessoas importantes de fora da Universidade que possuem
trajetórias notáveis na área da Saúde Pública. Encerraremos este projeto no final deste ano, mas o
trabalho em cima do que discutimos está apenas começando. As avaliações nos apontam os
desafios que queremos enfrentar nos próximos anos, e agora temos bastante no que trabalhar para
seguirmos construindo uma Unidade Saúde Escola com cada vez mais qualidade", afirma Ogata.
Em dezembro, a USE realizará o último evento do ano, com a palestra "Aprendizagem

contemplativa e suas aplicações no Ensino Superior para a construção de uma cultura de paz". No
evento, será lançado o documentário que conta a história da Unidade, desenvolvido em parceria
com a empresa junior do curso de Imagem e Som da UFSCar, a ArtCom. A programação completa
está disponível no site da USE.
Foto: A Pró-Reitora de Pesquisa, Heloisa Araújo; a Diretora Técnica da USE, Maristela Adler; e o
Pró-Reitor Adjunto de Extensão, Rodolfo Figueiredo, discutem as atividades de pesquisa e extensão
realizadas no âmbito da Unidade. (Crédito: Izabela Cardoso – CCS/UFSCar)

Agência de Inovação e FAI promovem atividades de divulgação
de suas atividades no Campus Lagoa do Sino
Na última semana, a equipe
daAgência de Inovação (AIn) da
UFSCar esteve no Campus Lagoa do
Sino promovendo atividades com o
objetivo de apresentar a atuação da
Agência e os principais temas
relacionados
à
propriedade
intelectual.
Estiveram
presentes
também
a
Diretora
Executiva
da Fundação de Apoio Institucional
ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico da UFSCar (FAI),
Lourdes de Souza Moraes, e o
Gerente de Projetos da Fundação,
Alexandre Bueno, que apresentaram as principais atividades da FAI.
A Diretora Executiva da Agência de Inovação, Ana Lúcia Vitale Torkomian, conversou com a
comunidade do Campus sobre o trabalho da unidade, que atua como um canal de acesso e
transbordamento para a sociedade do conhecimento produzido na Universidade. Torkomian expôs
as duas grandes linhas de atuação da Agência: o setor de Propriedade Intelectual e o setor de
Transferência de Tecnologia, que são responsáveis pela negociação com empresas, geração de
projetos e pelo registro e licenciamento de patentes. Além disso, foram apresentados os casos de
sucesso da UFSCar, como o licenciamento do papel sintético e das variedades de cana de açúcar e
alfaces. Torkomian abordou também o histórico do trabalho em propriedade intelectual na UFSCar e
sua relação com a entrada em vigor, em 2004, da chamada "Lei de Inovação".
As noções sobre propriedade intelectual no âmbito da Universidade foram apresentadas pela
Coordenadora de Propriedade Intelectual da AIn, Patricia Villar Martins, que falou sobre as
diferentes modalidades, como patentes de invenção, modelos de utilidade, marcas, desenho
industrial, indicação geográfica, direito autoral, direitos conexos, programas de computador e
cultivares. Martins abordou também os requisitos para obtenção de patente, a importância do
registro de marcas e programas de computador, e refletiu com os presentes sobre as relações entre
publicações científicas e registros de patentes. A nova "Lei da Biodiversidade" foi outro tema
abordado no encontro, seguindo o cronograma de apresentações nos campi da Universidade. O
assessor jurídico da AIn, Marcelo Ferro Garzon, discutiu os principais conceitos sobre patrimônio
genético e repartição de benefícios, dentre outros temas, a exemplo do que foi feito no Campus
Sorocaba no mês passado. A equipe da Agência também esteve disponível para atender a
comunidade do Campus Lagoa do Sino, quando pôde esclarecer dúvidas e oferecer outras
orientações para os interessados.
Foto: Diretora Executiva da Agência de Inovação da UFSCar, Ana Torkomian, apresenta a Agência
para a comunidade do Campus Lagoa do Sino (Crédito: Tatiane Liberato – AIn/UFSCar)

ConsUni: Sessão Solene outorgará título de Professor Emérito da
UFSCar ao docente Francisco Tadeu Rantin
Acontece na próxima semana, no dia 4 de dezembro, a Sessão Solene do Conselho Universitário
(ConsUni) da UFSCar que outorgará o título de Professor Emérito a Francisco Tadeu Rantin,
primeiro fisiologista a ser contratado pela Universidade, em 1974, e atualmente Professor Sênior do
Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF) da Instituição.
O título de Professor Emérito é outorgado a docentes do quadro da Universidade que tenham
prestado relevantes serviços à Instituição. A proposta original de concessão da honraria a Rantin
surgiu no DCF e foi ratificada pelo Conselho do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
e, posteriormente, pelo ConsUni. A outorga do título honorífico deve-se à atuação de Rantin na
formação de graduandos e pós-graduandos e na produção de conhecimento, com alta
produtividade; no desempenho de atividades de gestão universitária e participação em órgãos
colegiados de reflexão e tomada de decisões; e, também, na consolidação da área de Ciências
Fisiológicas no País.
Como registrado, Rantin ingressou na Universidade em 1974, no hoje extinto Departamento de
Ciências Biológicas, onde atuou como Professor Auxiliar até 1978, Assistente até 1982 e Adjunto até
1990, quando foi criado o Departamento de Ciências Fisiológicas. O docente, inclusive, atuou
intensamente no processo de departamentalização da área biológica na UFSCar. No DCF, tornouse Professor Titular da UFSCar em 2005, aposentando-se em 2013 e, imediatamente, dando
continuidade às suas atividades como Professor Sênior.
Ao longo de sua carreira, publicou mais de 80 artigos em periódicos internacionais indexados; mais
de 200 resumos, resumos expandidos e trabalhos completos em anais de eventos; orientou 11
trabalhos de conclusão de curso de graduação ou iniciação científica, 19 dissertações de mestrado
e outras 19 teses de doutorado, além de ter supervisionado cinco estágios de pós-doutorado. Ainda
em 1974, quando ingressou na UFSCar, projetou e construiu muitos dos equipamentos necessários
ao desenvolvimento de seu mestrado – concluído em 1978 – e, em 1990, foi um dos criadores do
Laboratório de Zoofisiologia e Bioquímica Comparativa do DCF, hoje uma referência nacional e
internacional.
No que diz respeito a atividades administrativas, coordenou os programas de pós-graduação em
Ecologia e Recursos Naturais (PPGERN) e de Ciências Fisiológicas (PPGCF), sendo que, deste
último, foi o primeiro coordenador, além de ter presidido a comissão de implantação do Programa.
Voltou aos cargos de Coordenador ou Vice-Coordenador do PPGCF em várias outras ocasiões ao
longo dos anos. Também foi Diretor do CCBS de 1987 a 1991. Externamente à UFSCar, foi VicePresidente e Presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia e, desde 2014, é conselheiro do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação.
A Sessão Solene do ConsUni acontecerá às 16 horas, e toda a comunidade universitária está
convidada.

CoEx: Conselho aprova quatro novos programas de extensão e
dá continuidade ao debate sobre o Regimento Geral da Extensão
A 74ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, realizada na última quintafeira (19/11), aprovou as propostas de quatro novos programas de extensão, nas áreas de Artes e
Comunicação; Psicologia; Ciências Ambientais; e Engenharia Civil.
O programa "Música Popular: História, Performance e Ensino", proposto pela docente do
Departamento de Artes e Comunicação (DAC) Thaís dos Guimarães Alvim Nunes, tem como
objetivo divulgar o repertório, contribuir para a formação de cantores e instrumentistas e propiciar
espaço de reflexão estética, histórica e performática sobre a música popular. Já o programa "Libras
em uso: discurso, ensino, tradução e interpretação em ações de formação com as comunidades
surdas", proposto pelo docente do Departamento de Psicologia (DPsi) Marcus Vinicius Batista
Nascimento, busca realizar formação de professores de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em
entidades representativas das comunidades surdas. O programa "Geotecnologias aplicadas ao
planejamento e conservação de paisagens", proposto pela docente do Departamento de Ciências
Ambientais (DCA) Roberta Averna Valente Botezelli Tolini, propõe o desenvolvimento de Aciepes
(Atividades Curriculares de Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão), consultoria e assessoria,
cursos, eventos, projetos, publicações e produtos, envolvendo produtores rurais e moradores de
Unidades de Conservação nas atividades relacionadas ao tema. Por fim, o programa "Estudos,
desenvolvimentos e caracterização de materiais geotécnicos", proposto pelo docente do

Departamento de Engenharia Civil (DECiv) Fernando Henrique Martins Portelinha, tem o objetivo de
integrar as produções da área de Geotecnia da Universidade com empresas do ramo de Engenharia
Civil e Ambiental, bem como com outros institutos de pesquisa e universidades. Nos pareceres
apresentados aos conselheiros, todas as propostas demonstraram relevância acadêmica e social e
a prática da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
O Conselho também deu continuidade ao debate da proposta de Regimento Geral da Extensão
Universitária, cuja apreciação pelos conselheiros foi iniciada em agosto deste ano. Na última
reunião, discutiu-se o Capítulo III, que dispõe sobre as bolsas de extensão.
As pautas e atas do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão.
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