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UFSCar conquista R$ 18 milhões para conclusão de obras
relacionadas à infraestrutura de pesquisa da Instituição
A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) divulgou na última
terça-feira (25/8) o resultado preliminar da Carta Convite lançada
em novembro do ano passado para concessão de recursos
adicionais que permitissem a conclusão de obras contempladas
em editais anteriores de apoio à modernização e à ampliação da
infraestrutura de apoio à pesquisa das universidades brasileiras
(CTInfra, Proinfra, Novos campi e Campi regionais). A UFSCar foi
contemplada com R$ 18.021.231, um valor que representa 20% dos recursos distribuídos neste
resultado preliminar. Na Carta Convite, a Finep chamou 117 instituições para submeterem
propostas, das quais 30 foram contempladas neste momento. A instituição contemplada com o
segundo maior volume de recursos, depois da UFSCar, foi a Universidade Federal da Bahia, com
R$ 7.175.548.
A proposta da UFSCar – cuja elaboração foi coordenada pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa da
Universidade, Ronaldo Censi Faria – é composta por 10 obras, incluídas a partir dos critérios
previstos pela Finep, que priorizou as construções iniciadas há mais tempo e que ainda estivessem
com convênios vigentes. Destas, nove foram contempladas no resultado preliminar, e a
Universidade irá recorrer em relação ao subprojeto ainda não aprovado (do Centro de Pesquisa
Integrada da Biodiversidade Tropical – Biotrop –, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde).
Das nove obras já contempladas, as duas com maior valor referem-se à conclusão dos edifícios de
laboratórios de pesquisa nos campi Sorocaba e Araras, que receberão, respectivamente, R$
3.780.400 e R$ 2.586.251. O detalhamento das demais obras pode ser conferido no Blog da
Reitoria.
"Neste momento, não foi avaliado o mérito científico das propostas, uma vez que elas já haviam sido
aprovadas quanto a esse critério. A avaliação foi em relação à viabilidade técnica das propostas e à
adequação da documentação relativa à gestão das obras. Assim, quero registrar o reconhecimento
às equipes da ProPq e da FAI que se dedicaram à elaboração da proposta, especialmente o
Luciano Mitidieri Bento Garcia, Coordenador de Infraestrutura para Pesquisa da Pró-Reitoria; o
Jorge Luis Santilli, da Divisão de Engenharia da FAI; e o José Eduardo Boense Tavares, da área de
Projetos Governamentais da Fundação", registra o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa.
"O reconhecimento, por parte da Finep, das dificuldades relacionadas ao CTInfra, especialmente a
incompatibilidade entre o valor concedido pelo metro quadrado de construção e os valores
efetivamente praticados na construção civil, esteve entre os principais esforços que empreendemos
ao longo do último ano à frente da Andifes [Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior], e a publicação da Carta Convite foi uma conquista muito importante.
Agora, com esse desempenho notável da UFSCar, ficamos ainda mais satisfeitos, e estou certo de
que esses recursos serão fundamentais para alavancar ainda mais a produção de conhecimento por
nossos pesquisadores", comemora o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho.
O resultado preliminar completo pode ser conferido no site da Finep. A previsão é que o resultado
final seja publicado a partir do dia 22 de setembro.

Lançamento do Portal de Periódicos da UFSCar reúne editores de
publicações científicas da Universidade

Na última terça-feira (25/8), a UFSCar lançou seu Portal de Periódicos, plataforma online que reúne
os 23 periódicos editados pela comunidade da Universidade. O Portal foi viabilizado sob a
coordenação de uma comissão composta pelo Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da
Universidade em novembro do ano passado, formada por Ana Paula Malfitano, docente do
Departamento de Terapia Ocupacional e uma das editoras dos Cadernos de Terapia Ocupacional;
Ariadne Chloe Mary Furnival, docente do Departamento de Ciência da Informação; Luiz Fernando
de Oriani e Paulillo, docente do Departamento de Engenharia de Produção e editor da Revista
Gestão & Produção; Eliane Colepicolo, Chefe da Seção de Acesso a Bases de Dados da Biblioteca
Comunitária (SeABD/BCo), e Denilson de Oliveira Sarvo, também da SeABD.
Na cerimônia de abertura do evento, o Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, caracterizou o
lançamento como mais um passo importante na disseminação do conhecimento produzido na
Universidade. "Destaco que todos os periódicos do Portal são de acesso aberto, o que facilita ainda
mais a disseminação do conhecimento e, também, amplia a visibilidade da Instituição. Além disso,
as publicações contam também com artigos de autores externos à Universidade, o que demonstra o
reconhecimento de sua qualidade", avaliou. Já o Reitor Targino de Araújo Filho afirmou que o Portal
agrega ainda mais valor ao conhecimento que já é produzido na UFSCar, além de potencializar essa
produção. "Parabenizo a ProPG e seu Conselho pela iniciativa, a comissão que trabalhou no Portal
e, também, todos os editores, pois sabemos as dificuldades envolvidas na manutenção dos
periódicos", registrou o dirigente.
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Morato Pinto, também destacou a importância das
publicações, bem como as implicações para o fortalecimento da pós-graduação. "Não há pesquisa
sem publicações em periódicos, é parte fundamental da atividade consultar a produção científica e
socializar resultados com amplitude notável. No contexto de financiamento público da pesquisa, não
é só desejável, mas imprescindível tornar público os resultados do investimento público. Boas
revistas científicas certamente fortalecem os programas de pós-graduação e são um indicativo da
evolução de suas atividades. Neste espaço do Portal, a Instituição oferece a toda a sociedade um
retrato dos programas, com acesso facilitado e a visibilidade que essas publicações merecem",
avalia a Pró-Reitora.
Já Ana Malfitano falou sobre a heterogeneidade das publicações reunidas e os desafios das
publicações com menos tempo de existência. "Reunimos periódicos com diferentes histórias e
diferentes níveis de consolidação, o que foi um exercício de entender a realidade dessas
publicações e gerar indicadores sobre áreas do conhecimento, periodicidade, formas de acesso,
fontes de financiamento, idiomas e outros aspectos que nos permitem compreender os desafios
enfrentados. Este foi o primeiro passo para a busca coletiva de caminhos institucionais, e nos traz a
este momento de reflexão sobre quais são os próximos passos, o que queremos construir juntos a
partir desse espaço que dá visibilidade para as publicações", afirmou.
Foto: Pró-Reitora de Pós-Graduação, Vice-Reitor, Reitor, Diretora do Sistema de Bibliotecas e PróReitora de Pesquisa, na abertura do evento (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

Em reunião com a ADUFSCar, Reitoria e Procuradoria Federal
acertam encaminhamentos relativos à ação judicial dos 3,17% de
reajuste
Na última sexta-feira (21/8), o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, reuniu-se com a Diretoria
da Associação de Docentes da UFSCar (ADUFSCar) e um conjunto de cerca de 40 servidores
docentes para esclarecimentos e encaminhamento das questões relativas ao cálculo do valor devido
a cada docente beneficiado pela ação judicial referente à complementação de 3,17% do reajuste
concedido pelo Governo Federal em 1995 (frente à Lei nº 8.880/94), complementação esta
decorrente da diferença entre o índice de reajuste efetivamente aplicado e o legalmente devido.
Também participaram da reunião os procuradores Patrícia Ruy Vieira (Procuradora Geral) e Marcelo
Antônio Amorim Rodrigues, da Procuradoria Federal junto à UFSCar (PF), e o Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes.
Durante a reunião, foi recuperado o histórico do diálogo entre a ADUFSCar e a PF, iniciado em
março deste ano, quando a Associação, a Procuradoria e a Reitoria conversaram pela primeira vez
sobre os cálculos dos valores devidos a cada um dos 615 servidores incluídos na ação judicial. Na
ocasião, a PF se colocou à disposição para mediar o diálogo entre a ADUFSCar e o Núcleo de
Cálculos e Perícias da Procuradoria Seccional Federal de Ribeirão Preto, órgão vinculado à
Advocacia-Geral da União (AGU) e incumbido da verificação de cálculos apresentados em ações
judiciais das quais façam parte a União Federal, suas autarquias e fundações.
O objetivo dessa mediação era buscar uma solução consensual que evitasse a contraposição, pela
PF, aos valores apresentados em Juízo pela ADUFSCar e, assim, mais rapidamente fosse
encaminhado o precatório que permitirá o pagamento dos valores devidos. No entanto, no decorrer
desse processo, foi identificada discrepância entre o índice de correção monetária aplicado pela
ADUFSCar (com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) e aquele
expressamente preconizado pela Procuradoria-Geral Federal/AGU (com base na Taxa Referencial
de Juros – TR).
Como a última comunicação enviada pela PF à ADUFSCar, em julho deste ano, ainda não havia
sido respondida, apenas durante a reunião os procuradores foram informados de que a Associação
já apresentou à Justiça os cálculos elaborados com base no IPCA. "Por parte da Procuradoria, não
há qualquer intenção de colocar obstáculos ao pagamento ágil dos valores devidos, mas estamos
impedidos de aceitar cálculos que se opõem frontalmente aos parâmetros que já foram
expressamente indicados pela AGU, à qual estamos subordinados", afirmou a Procuradora Geral da
UFSCar. Assim, a partir da reunião, foi acordado que a PF e a ADUFSCar retomarão o trabalho
conjunto para verificação das diferenças entre os valores calculados com base nos diferentes
índices e da necessidade de outros ajustes a serem realizados, com vistas a subsidiar a reflexão
sobre a possibilidade de serem apresentados, em Juízo, valores que se compatibilizem com os
parâmetros determinados pela AGU e, sendo assim, que permitam o pagamento mais rápido aos
beneficiados pela ação.

Pró-Reitores da UFSCar apresentam focos de trabalho nas áreas
de Graduação e de Gestão de Pessoas à Diretoria da Andifes
A nova Diretoria Executiva da
Associação
Nacional
dos
Dirigentes
das
Instituições
Federais de Ensino Superior
(Andifes), que tomou posse no
final do mês passado, reuniu-se
na última terça-feira (25/8) com
os presidentes ou coordenadores
dos fóruns e colégios de próreitores vinculados à Associação.
No encontro, os coordenadores
apresentaram as suas principais
pautas, com vistas à composição
da agenda da Andifes para os
próximos meses.

Dois pró-reitores da UFSCar participaram da reunião. A Pró-Reitora de Graduação da Universidade,
Cláudia Reyes, que preside o Colégio de Pró-Reitores de Graduação (CoGrad), elencou cinco eixos
principais de atuação: inserção da extensão nos currículos de graduação, como previsto no Plano
Nacional de Educação; ingresso na graduação (Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e
Sistema de Seleção Unificada, SiSU); educação a distância; flexibilidade curricular; e evasão e
retenção. Já Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas que preside o Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), avaliou como principal avanço do fórum mais
jovem da Andifes a criação do Grupo de Trabalho reunindo a Associação e a Procuradoria-Geral
Federal, que tem como um dos seus focos de atenção justamente à legislação referente às
questões de pessoal.
Além dos pró-reitores da UFSCar, também apresentaram suas pautas o Fórum de Pró-Reitores de
Administração e Planejamento (Forplad), o Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (Fonaprace), o Colégio de Pró-Reitores de Extensão (COEX), o Colégio de Gestores de
Tecnologia de Informação e Comunicação (CGTIC) e o Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (Copropi). O relato completo pode ser conferido no site da Andifes.
Foto: Mauro Rocha Côrtes, Presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas,
durante sua apresentação na Andifes (Crédito: Ascom/Andifes)

ProAd: Em reuniões no CECH e no CCET, Pró-Reitor esclarece
dúvidas sobre o orçamento de 2015
Dando continuidade à participação da Pró-Reitoria de Administração (ProAd) em reuniões dos
Conselhos de Centro da UFSCar, o Pró-Reitor, Néocles Alves Pereira, esteve na última semana nos
Conselhos dos Centros de Educação e Ciências Humanas (CECH) e de Ciências Exatas e de
Tecnologia (CCET), juntamente com outros integrantes da equipe da ProAd.
Nos dois Centros, os integrantes da Pró-Reitoria voltaram a apresentar o orçamento da
Universidade para 2015 e explicar as medidas tomadas frente aos cortes orçamentários, bem como
os impactos da greve sobre a capacidade de processamento dos recursos, como já havia sido
abordado em reunião da Reitoria com os Diretores de Centro e, também, na mesa de negociação
com o Comando de Greve, dentre outras ocasiões. Nos Conselhos, Pereira voltou a destacar que
todas as providências buscaram minimizar os impactos dos cortes sobre a área acadêmica, com
concentração das restrições orçamentárias sobre as unidades vinculadas à Administração Superior
da Universidade.
Nesse contexto, também foi apresentada a atualização do calendário da ProAd, cuja primeira versão
havia sido aprovada pelo Conselho de Administração (CoAd) em novembro de 2014. O calendário
atualizado – também aprovado pelo CoAd em sua última reunião – adequou as datas máximas de
empenho frente a portaria publicada pelo Ministério da Educação no início de julho. "Os prazos da
Universidade seguem aqueles definidos pelo Governo Federal e consideram todo o processo
envolvido desde a elaboração de uma requisição até o seu efetivo processamento. Assim, durante
as reuniões, pudemos alertar os presentes das dificuldades em alterar esse calendário e, também,
reiterar a importância dos Diretores de Centro apresentarem, na mesa de negociações, suas
demandas e prioridades. Isto porque, a cada dia que passa, corremos mais riscos de não conseguir
aplicar os recursos que foram destinados à Universidade", comenta o Pró-Reitor. "Neste ano, a Lei
Orçamentária foi aprovada com grande atraso e apenas no dia 23 de julho, após uma de várias
reuniões do Reitor com a Secretaria de Educação Superior do MEC, pudemos ter mais clareza
sobre o orçamento real da Universidade, embora as negociações ainda continuem. Assim, mesmo
considerando que houve liberação de recursos nos primeiros meses do ano e, também, a
possibilidade de já emitir requisições, em fluxo contínuo, a partir do dia 2 de março, é importante que
a comunidade compreenda as consequências dessa combinação entre a demora na aprovação do
orçamento,
os
cortes
e
a
paralisação
dos
servidores",
complementa.
Outros tópicos abordados durante as reuniões foram as medidas em andamento para
aprimoramento da gestão patrimonial na UFSCar e as ações voltadas à descentralização de
processos administrativos (pagamento de diárias e abertura de processos).
As idas aos Centros Acadêmicos foram iniciadas em maio e, nesta primeira rodada de visitas, está
faltando apenas a participação da ProAd no Conselho do Centro de Ciências da Natureza,
agendada para o dia 3 de setembro. "As visitas estão sendo fundamentais para que possamos
ampliar a transparência de nossa gestão, o compartilhamento de informações, democratizar ainda
mais os processos de tomada de decisão e esclarecer dúvidas. Além de continuarmos com esse
procedimento, a ProAd está à disposição pelo e-mail proad@ufscar.br, e também já estão sendo
programadas, mediante solicitação, novos encontros com o Pró-Reitor Adjunto de Compras,
Contratos, Abastecimento e Patrimônio, para abordagem de situações específicas e orientações

sobre o preenchimento de requisições, dentre outras ações relacionadas aos processos de
compras", registra Néocles Alves Pereira.

ProEx: Pró-Reitoria inicia diálogo com o
especificidades da extensão na área da Saúde

CCBS

sobre

No último dia 19, a Pró-Reitoria de Extensão participou de reunião no Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde (CCBS) com o objetivo de iniciar um debate voltado ao equacionamento de questões
relacionadas à prática da extensão na área da Saúde. A necessidade dessa reflexão foi identificada
no contexto de apreciação da proposta de Regimento Geral da Extensão na UFSCar, atualmente
em curso no Conselho de Extensão.
Na reunião, foram identificados dois conjuntos de pautas: um comum aos diferentes departamentos
e cursos da área da Saúde e outro mais específico da área de Medicina. "As necessidades que
surgiram, no contexto da discussão mais geral desencadeada pelo Regimento, dizem respeito
principalmente aos modelos inovadores de ensino-aprendizagem que vêm sendo implementados na
Universidade. Nesse cenário, é importante que, de um lado, fomentemos a desejável aproximação
entre o ensino e a extensão e, de outro, que cuidemos para que sejam preservadas as identidades
próprias de cada atividade", relata a Pró-Reitora de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez.
"Neste momento, em que estamos próximos dos 40 anos de atuação da Universidade na área da
Saúde e dos 10 anos do curso de Medicina, sentimos a necessidade de justamente rever os nossos
procedimentos de interação com a sociedade na área", complementa.
O detalhamento das pautas de discussão identificadas pode ser conferido no Blog da Reitoria. Para
dar continuidade à conversa iniciada no dia 19, a ProEx está propondo um calendário de reuniões
semanais a serem realizadas durante os meses de setembro e outubro, a partir do elenco de temas
definido no primeiro encontro. "É importante ressaltar que as discussões e a identificação de
demandas produzidas nesses encontros não deverão culminar na elaboração de um política de
extensão para o campo da Saúde apartada do conjunto de normas que regem a extensão
universitária da UFSCar, e sim contribuir para que o Regimento Geral possa contemplar os
procedimentos inovadores de ensino-aprendizagem e interação com a sociedade nessa área de
conhecimento. A expectativa da ProEx é que, nesse processo, possamos conhecer as demandas e,
assim, estabelecer a articulação institucional necessária à consolidação de estruturas mais sólidas
para as ações que envolvem, concomitantemente, a formação dos profissionais – estudantes,
profissionais da Saúde e, também, os próprios servidores da Universidade – e o atendimento à
população", finaliza Martinez.

CoEx: Conselho dá continuidade à apreciação do Regimento
Geral da Extensão
Em sua 71ª Reunião Ordinária, realizada na última quinta-feira (20/8), o Conselho de Extensão da
UFSCar (CoEx) deu continuidade à apreciação da proposta de Regimento Geral da
Extensão, iniciada no dia 13 de agosto.
Os conselheiros deram continuidade às discussões sobre o Capítulo II do Regimento, que trata da
definição das diferentes ações de extensão. Foram apreciados os artigos 9º, 10º e 11º. A principal
discussão referiu-se à preocupação com as possibilidades de participação dos estudantes de
graduação da UFSCar em eventos culturais, científicos, artísticos, esportivos e outros, com definição
de que deve ser assegurada sua participação gratuita. Apenas no caso de eventos científicos,
aprovou-se a possibilidade de limitação das vagas gratuitas nos casos em que a taxa de inscrição
for imprescindível à realização do evento. No entanto, o percentual de vagas gratuitas, nesses
casos, deverá ser proposto pelo coordenador da atividade e ser submetido à aprovação do CoEx.
Os demais artigos aprovados tratam da definição do que é um programa e do que é um projeto de
extensão e da classificação dos diferentes tipos de atividades de extensão universitária. A
apreciação do Regimento continuará na próxima reunião do CoEx, agendada para o dia 17 de
setembro. O calendário de reuniões, pautas, atas e resoluções do Conselho estão disponíveis
no site da Pró-Reitoria de Extensão.

ConsUni: Conselho apreciará criação de novos cursos de pósgraduação e regimentos nesta sexta-feira
Acontece nesta sexta-feira (28/8), às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria, a 213ª Reunião Ordinária do
Conselho Universitário (ConsUni) da UFSCar. Na reunião, o Conselho apreciará as propostas de
criação de sete novos cursos de pós-graduação, já aprovadas pelo Conselho de Pós-Graduação
(CoPG) e que, após a apreciação pelo ConsUni, deverão ser encaminhadas à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Também estão na pauta a homologação do regimento interno do Departamento de Administração,
do Campus Sorocaba, e alteração do regimento interno da Unidade Saúde-Escola, dentre outros
tópicos. A pauta completa pode ser conferida no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.

CoG: Conselho discute capítulos do Regimento Geral dos Cursos
de Graduação referentes à guarda e à responsabilidade de guarda
de documentos
A próxima reunião extraordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, que será realizada
na próxima segunda-feira (31/8), às 14 horas, no Anfiteatro da Reitoria, continuará a discussão do
Regimento Geral dos Cursos de Graduação. Os conselheiros apreciarão os capítulos referentes à
guarda e à responsabilidade de guarda de documentos, observando as normativas nacionais que
regulam o tema. O CoG também retomará os pontos do documento em relação aos quais ainda há
questões a serem discutidas, a fim de concluir o processo de elaboração do Regimento.

CoACE: Conselho discutirá atualização
Assistência Estudantil e Regimento da UAC

do

Programa

de

A 21ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE) da UFSCar,
que será realizada na próxima terça-feira (1/9), apreciará a proposta elaborada pela comissão de
análise da atualização do Programa de Assistência Estudantil da Universidade. Os conselheiros
também irão analisar a proposta de alterações no Regimento Interno da Unidade de Atendimento à
Criança (UAC), também levada ao CoACE por comissão formada no âmbito do Conselho. Outros
temas de rotina do CoACE também estão na pauta da reunião, que acontecerá às 14 horas, no
Anfiteatro da Reitoria.
As atividades do CoACE e outras informações sobre a área de Assuntos Comunitários e Estudantis
podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.
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