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Pró-Reitora da UFSCar assume presidência do Colégio de PróReitores de Graduação da Andifes e recebe novo Secretário de
Educação Superior do MEC
No início da semana passada, nos dias 18 e
19 de maio, o Colégio de Pró-Reitores de
Graduação
(CoGrad)
da
Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes)
realizou sua 30ª Reunião, na sede da
Andifes, em Brasília. A Reunião contou com
a presença do Secretário de Educação
Superior do Ministério da Educação (MEC),
Jesualdo Pereira Farias, que assumiu o
cargo na semana anterior ao encontro com
o CoGrad. O Colégio apresentou suas
pautas ao novo Secretário e retomou a
agenda de discussões sobre as temáticas
da graduação nas Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES). Dentre os temas discutidos, tiveram destaque a proposta de programa de
apoio acadêmico, que visa o aprimoramento do acompanhamento pedagógico nas IFES, o avanço
na discussão sobre o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e a regulação do acompanhamento da
mobilidade acadêmica. Foi discutida também a proposta do CoGrad de institucionalização dos
cursos de graduação a distância oferecidos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
O Colégio reuniu-se também com representantes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão
(ForProEx), para dar continuidade à discussão sobre a inserção das atividades de extensão nos
currículos dos cursos de graduação. Os pró-reitores refletiram sobre as diretrizes para as ações de
extensão universitária, respeitando os princípios de interação dialógica; interdisciplinaridade;
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; impacto na formação; e impacto na
transformação social.
O CoGrad recebeu também representantes do Fórum dos Comitês Gestores de Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Comfor), para discussão sobre o
financiamento dos cursos ofertados no âmbito da Rede Nacional de Formação Continuada de
Professores na Educação Básica (Renafor). Na ocasião, foi composto um grupo de trabalho para
discutir as ações do Comfor, bem como seu papel na política de formação docente. Teve
continuidade também à discussão sobre a formação para a docência no Ensino Superior, observada
a obrigatoriedade do oferecimento de formação para os docentes das IFES durante o período de
estágio probatório. Quatro universidades apresentaram suas experiências, entre elas o Espaço de
Desenvolvimento Docente da UFSCar.
Ao final da Reunião, o Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Ceará, Custódio Luís
Silva de Almeida – que está se afastando do cargo em sua Universidade –, entregou a presidência
do CoGrad à Pró-Reitora de Graduação da UFSCar, Claudia Raimundo Reyes, que ocupava a vicepresidência do Colégio, agora assumida pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação da Universidade
Federal de São João del-Rei, Marcelo Pereira de Andrade.
Foto: Claudia Reyes, Pró-Reitora da UFSCar e nova Presidente do CoGrad, Jesualdo Farias,
Secretário de Educação Superior do MEC, e Custódio Almeida, ex-presidente do Colégio, durante a
30ª Reunião. (Crédito: Ascom/Andifes)

Reitor da UFSCar avança em negociações com a Finep e com a
ANP
Dando continuidade a
um diálogo iniciado em
abril deste ano, o Reitor
da UFSCar, Targino de
Araújo Filho, esteve no
Rio de Janeiro na última
quinta-feira (21/5), em
audiências
com
o
Presidente
da
Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), Luis
Manuel
Rebelo
Fernandes, e com a
Diretora
Geral
da
Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard. Nas audiências, Araújo Filho
apresentou demandas da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), da qual é Presidente.
Com o Presidente da Finep, o Reitor conversou sobre a Carta Convite que irá selecionar propostas
para concessão de recursos adicionais destinados à conclusão de obras iniciadas a partir de editais
anteriores do Fundo Setorial de Infraestrutura (CTInfra). O diálogo buscou, mais uma vez, evidenciar
a relevância desses recursos para as IFES e permitir que as necessidades e especificidades das
diferentes instituições possam ser contempladas. Já na ANP, compuseram a pauta os programas de
monitoramento da qualidade dos combustíveis e lubrificantes e de formação de recursos humanos,
no âmbito dos quais a Agência firma parcerias com as IFES. "A Diretora Geral nos informou que os
programas serão mantidos, ainda que, neste ano, o ritmo precise ser diminuído, frente aos cortes
devidos à necessidade de ajuste fiscal", informa o dirigente.
"Quero inclusive aproveitar a oportunidade para informar à comunidade da UFSCar que, apesar da
publicação do decreto de reprogramação orçamentária e financeira na última sexta-feira, ainda não
temos precisão em relação aos impactos sobre o Sistema Federal de Educação Superior, o que
devemos obter ao longo da próxima semana, inclusive junto ao Ministério da Educação", explica o
Reitor.
Foto: Além do Presidente da Andifes e da Diretora Geral da ANP, também participou da reunião a
Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Agência, Tathiany Moreira.
(Crédito: ANP)

Gestão de Pessoas: Fórum Nacional de Pró-Reitores conclui
documentos sobre aposentadorias especiais e racionalização de
cargos técnico-administrativos
O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), vinculado à Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), esteve reunido
extraordinariamente no último dia 14, ocasião em que concluiu o debate e aprovou documentos
relativos a dois temas de extrema relevância na área: o direito à aposentadoria especial e a
racionalização de cargos no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
(PCCTAE).
Em relação à questão da aposentadoria especial, o documento do Forgepe traça um histórico do
problema e reitera questionamentos anteriores feitos pelo próprio Fórum e pela Andifes à revisão
das aposentadorias já concedidas, determinada pelas orientações normativas nº 15 e nº 16,
publicadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em dezembro de 2013.
Além disso, é apresentada demanda pela regulamentação do artigo constitucional que trata da
aposentadoria especial, para que a insegurança jurídica em relação ao tema seja equacionada
definitivamente. O documento –que é apresentado com mais detalhes no Blog da Reitoria – será
entregue à Presidência da Andifes, atualmente exercida pelo Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho, de modo a apoiar e subsidiar a Associação em suas negociações junto ao MPOG e outras

instâncias.
Já o segundo documento aprovado pelo Forgepe trata da racionalização de cargos no âmbito do
PCCTAE a partir de uma análise da proposta apresentada por um grupo de trabalho composto por
representantes do Governo Federal, da Fasubra (Federação de Sindicatos de Trabalhadores
Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil) e do Sindicato
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe). No
documento do Forgepe, além das contribuições referentes à proposta já apresentada, o Fórum
apresenta duas novas sugestões: de criação de um cargo genérico que permita a adequação do
quadro de pessoal às necessidades de cada instituição e de inclusão do campo "Competências
Pessoais" na descrição dos cargos. Tais contribuições do Forgepe deverão agora subsidiar a
Andifes no diálogo no âmbito da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, vinculada ao
Ministério da Educação e composta por representantes do Governo, dos dirigentes das IFES (via
Andifes e Conif – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica) e das entidades sindicais (via Fasubra e Sinasefe). Detalhes sobre as
propostas do Forgepe também podem ser conferidos no Blog da Reitoria.
"A conclusão desses dois documentos é um marco na atuação do Fórum, criado há menos de um
ano, já que, além da relevância dos temas tratados, ilustram como se concretizam os principais
objetivos estabelecidos para o Forgepe, especialmente o de constituir um espaço para reflexão e
proposição de políticas institucionais para a área de gestão de pessoas, bem como para
interlocução institucional com ministérios e outras instâncias do Governo Federal e com o
Congresso Nacional", avalia Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar e
Presidente do Forgepe na gestão 2014-2016.

Reunião Anual da SBPC: Programação científica preliminar tem
57 conferências e 52 mesas-redondas, dentre outras atividades
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
divulgou na última sexta-feira (22/5) a versão preliminar da
programação científica de sua 67ª Reunião Anual, que acontece no
Campus São Carlos da UFSCar de 12 a 18 de julho. Está prevista a
realização de 57 conferências e 52 mesas-redondas sobre temas em
todas as áreas do conhecimento, além dos minicursos, sessões de
pôsteres, simpósios, assembleias, encontros e sessões especiais.
A programação começa no domingo, dia 12, às 18 horas, com uma
sessão solene de abertura. De segunda a sexta-feira, os trabalhos
começam às 8 horas, com os minicursos, que vão até as 10 horas
(exceto na segunda, quando as atividades começam apenas às
10h30, com as conferências). A faixa das 10h30 às 12 horas é
ocupada pelas conferências; das 13 às 15 horas acontecem as
sessões de pôsteres; das 15h30 às 18 horas as mesas-redondas e
simpósios; e, das 18 às 20 horas, as assembleias, encontros e sessões especiais. No sábado, dia
18, a programação é dedicada pelo Dia da Família na Ciência, voltado à disseminação do
conhecimento científico e tecnológico junto à população de São Carlos e região.
Além da programação científica, a Reunião Anual conta com eventos paralelos nas chamadas
SBPC Jovem, SBPC Indígena, SBPC Cultural e SBPC Inovação, cujas atividades estão sendo
organizadas pela própria UFSCar e serão divulgadas em breve. A programação científica pode ser
conferida no site gerenciado pela SBPC. Já as novidades sobre os demais eventos, bem como
outras informações sobre a operacionalização da Reunião podem ser conferidas no site
recentemente lançado pela Comissão Executiva Local. Acompanhe os preparativos também
na página do evento no Facebook.

Em reunião com o Senai, Vice-Reitor inicia processo voltado à
consolidação de parcerias
O Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, esteve na sede do Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) em São Paulo na última quinta-feira (21/5), em reunião com o Diretor
Técnico Ricardo Figueiredo Terra, o Gerente de Inovação e Tecnologia Carlos Alberto Pereira

Coelho e Márcio Vieira Marinho, Diretor do Senai em São Carlos. Originalmente, o objetivo da
reunião era tratar da participação das escolas do Senai na 67ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) – que acontece no Campus São Carlos da UFSCar
em julho – e, particularmente, na programação da SBPC Jovem.
No entanto, o encontro acabou se revelando uma oportunidade de planejar a renovação de
parcerias e convênios que a Universidade e o Serviço já tiveram no passado. "Eles manifestaram
grande interesse no estabelecimento de parcerias que envolvem o ensino de graduação, a pósgraduação, a pesquisa, a extensão e a promoção da inovação. Na área da graduação, por exemplo,
o Senai conta com laboratórios que poderiam ser utilizados pelos nossos estudantes. Na pesquisa,
eles destacaram como podem fazer a mediação do contato com as empresas, com vistas também
ao processo de inovação. Já na pós-graduação, o principal interesse é que um convênio amplie as
possibilidades dos profissionais do Senai usufruírem das oportunidades oferecidas pela
Universidade", exemplifica o Vice-Reitor. "Uma nova reunião já está agendada, para planejarmos
essa estratégia de aproximação das duas instituições, de identificação de demandas e interesses
comuns", complementa.

AUGM: UFSCar sedia seminário internacional
Acadêmico de Energia da Associação

do

Comitê

Na última sexta-feira (22/5), a UFSCar
sediou o XVII Seminário Internacional de
Energia, evento organizado pelo Comitê
Acadêmico de Energia (CAE) da
Associação de Universidades Grupo
Montevidéu
(AUGM),
atualmente
presidido por Octavio Antonio Valsechi,
docente do Departamento de Tecnologia
Agroindustrial e Socioeconomia Rural da
UFSCar. A realização da reunião contou
com o apoio da Secretaria Geral de
Relações Internacionais (SRInter), da
Agência de Inovação e do Núcleo de
Energia da UFSCar, bem como da
empresa Vinna.
O Seminário, realizado ao longo de todo o dia, contou com 13 apresentações, que abordaram temas
como o cenário e perspectivas das energias renováveis da cana-de-açúcar no Brasil; os
biocombustíveis líquidos na Argentina; e energias renováveis no sistema elétrico uruguaio, dentre
vários outros. Foram responsáveis pelas exposições pesquisadores de cinco universidades
argentinas e uma uruguaia, além da UFSCar, USP (Universidade de São Paulo), UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
Na cerimônia de abertura do evento, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, ressaltou a
relevância da constituição de redes de pesquisa colaborativa no fomento à internacionalização das
universidades da América Latina e registrou como os comitês acadêmicos da AUGM são
importantes nesse processo. "No esforço de constituição do Espaço Latino-Americano e Caribenho
de Educação Superior, o Enlaces, nós temos como diretriz a potencialização do papel de nossas
universidades na promoção do desenvolvimento sustentável de nossos países. Ao trabalhar sobre
um tema tão urgente como a questão das energias renováveis, se não o mais urgente, ilustramos de
forma contundente como podemos cumprir esse papel", afirmou o dirigente. Já o coordenador do
CAE relatou como as atividades do Comitê envolvem, concomitantemente, a produção de
conhecimento acadêmico e a relação com o setor de produção. "Por isso a realização desse
Seminário já é tradicional e é muito importante no escopo das atividades do Comitê. Ontem nós
realizamos nossa reunião interna, e hoje é o momento de compartilharmos nossas reflexões com a
sociedade, e por isso ficamos muito satisfeitos de ver este anfiteatro lotado", comemorou Valsechi.
Comitês Acadêmicos
A Associação de Universidades Grupo Montevidéu reúne 31 universidades do Brasil, Argentina,
Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Dentre vários outros programas, os Comitês Acadêmicos foram
criados no âmbito da Associação como agrupamentos técnico-acadêmicos voltados à abordagem,
em uma perspectiva multi e interdisciplinar, de grandes temáticas consideradas estratégicas por
serem transversais e de caráter regional. Atualmente, são 11 os comitês, sendo que nove contam

com representantes da UFSCar. Os temas dos comitês são: Energia; Agroalimentar; Águas;
Atenção Primária à Saúde; Ciências Políticas e Sociais; Desenvolvimento Regional; Gênero;
História, Regiões e Fronteiras; Meio Ambiente; Processos Cooperativos e Associativos; e Saúde
Animal. Mais informações podem ser obtidas no site da AUGM.
Foto: Plateia do XVII Seminário Internacional de Energia, que reuniu integrantes do Comitê
Acadêmico de Energia e público interessado. (Crédito: Mariana Pezzo / AECR-UFSCar)

Forgepe: Grupo de Trabalho busca aproximação com o Ministério
do Planejamento na área de sistemas de informação
Foi realizada no dia 13 de maio a primeira reunião para tratar da relação entre o Sistema de Gestão
de Pessoas (Sigepe) do Governo Federal e seus correspondentes nas Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES). O encontro colocou em contato o Departamento de Gestão dos Sistemas e
Informações das Estruturas e da Força de Trabalho (Desin) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) e um Grupo de Trabalho do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Gestão de Pessoas (Forgepe), coordenado por Juliana Blau, da Secretaria de Gestão de Pessoas
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Da UFSCar, participaram o Pró-Reitor de
Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, que preside o Forgepe, e Cláudia Alves de Souza Mello,
Chefe do Departamento de Planejamento e Implantação de Sistemas da Secretaria Geral de
Informática. Além da UFSC e da UFSCar, compõem o GT outras 13 universidades federais de todo
o País.
"A reunião foi um marco inicial desse diálogo entre o Grupo de Trabalho e o Desin, resultando no
estabelecimento do GT como o interlocutor das IFES nesse processo de migração do Siape
[Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos] para o Sigepe. Tínhamos cerca de 10
pontos de pauta, e a maior parte deles puderam ser encaminhados, o que me faz avaliar a reunião
como uma conquista muito importante", avalia Côrtes. "O Siape e, em breve, o Sigepe, são os
sistemas estruturantes na área de gestão de pessoas do Governo Federal, mas os tipos de
relatórios que conseguimos extrair deles nem sempre atendem todas as necessidades e as
especificidades de cada uma de nossas instituições. Portanto, estamos trabalhando no sentido da
garantia de uma interface que nos permita o acesso aos dados para que, a partir deles, possamos
gerar nossos próprios indicadores que, por sua vez, irão subsidiar nossas políticas e metas para a
área", afirma a coordenadora do grupo de trabalho. "Como podemos construir políticas se não
soubemos para quem, por que e com quais objetivos? É para responder a essas questões e nos
permitir uma melhor utilização da informação, para que ganhemos mais agilidade, quantidade e
qualidade de dados sobre a área de gestão de pessoas, que os resultados desse diálogo com o
Ministério são fundamentais", complementa Blau.
Um dos desdobramentos da reunião, que teve a participação do Diretor do Desin, Luis Felipe Salin
Monteiro, foi a escolha de quatro universidades para o desenvolvimento de uma experiência piloto
de integração entre o Siape/Sigepe e seus sistemas próprios de gestão de pessoas, sendo que a
UFSCar é uma delas. As outras são as universidades federais de Brasília (UnB), de Santa Catarina
(UFSC) e da Integração Latino-Americana (Unila). "A sincronização de dados entre o Sigepe e, no
nosso caso, o Sagui [Sistema de Apoio à Gestão Universitária Integrada], trará muitas vantagens,
como a ampliação da consistência das informações a serem utilizadas em processos de tomada de
decisão e, também, a eliminação da necessidade de algumas duplicações de esforços que existe na
configuração atual. A integração facilitará sobremaneira a emissão de relatórios e, no nosso caso,
uma vantagem é que o Sagui utiliza as tecnologias mais recentes, o que tornará a abordagem dessa
integração muito mais simples", revela Mello.
Outros tópicos abordados na reunião foram estratégias para contornar eventuais consequências
negativas da interrupção no envio da versão impressa do aviso de créditos (hollerith) aos servidores;
fragilidades nas ferramentas de diálogo entre a Secretaria de Gestão Pública (Segep) do MPOG e
os gestores da área nas IFES; e o processo de implantação do Assentamento Funcional Digital,
dentre outros assuntos.

ProACE: Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis
do Campus Araras realiza atividades de promoção da saúde
O Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis do Campus Araras (DeACE-Ar), vinculado
à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), vem realizando uma série de
atividades voltadas à promoção da saúde, que compreendem ações em áreas diversificadas.
Ontem, por exemplo, foi realizada a vacinação contra a gripe, que disponibilizou 1.400 doses da
vacina para estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos e funcionários terceirizados
do Campus. A parceria com a Secretaria de Saúde do Município viabilizou a entrega das vacinas,
aplicadas no próprio DeACE.
Desde a semana passada, também são oferecidas aulas gratuitas de ioga a toda a comunidade
universitária, ministradas por estudante de graduação do Campus com experiência na prática. As
aulas ocorrem todas as quintas-feiras das 17h30 às 18h30, no edifício do DeACE-Ar. Nas próximas
semanas deverá ter início a turma de taekwondo, arte marcial de origem coreana, com aulas
teóricas e práticas da modalidade ministradas também por estudante do Campus. O chefe do
DeACE-Ar, Wilson Aparecido Silva, explica que o objetivo das ações do Departamento é cuidar da
saúde da comunidade universitária, promovendo o bem-estar no Campus. "Indicamos sempre para
os estudantes, principalmente, que participem desses grupos, como uma forma de relaxar e praticar
atividades físicas gratuitamente dentro da própria Universidade. Nós trabalhamos para promover a
saúde física e psicológica e a qualidade de vida das pessoas que passam pela UFSCar", afirma
Silva. Outras iniciativas no mesmo sentido recebem o apoio do DeACE-Ar, como o grupo de
canoagem coordenado pelo docente do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e
Educação Paulo Cezar de Faria. As aulas acontecem no âmbito do projeto de extensão "Remando
na UFSCar", utilizando o lago do Campus Araras e promovendo, assim, também a aproximação
com a Natureza.
Para o segundo semestre deste ano, está prevista a realização de grupos de reflexão temáticos,
com foco na saúde mental dos estudantes, nos quais são elencados temas para reflexão conjunta
sob a coordenação de um psicólogo. Outra atividade programada é um grupo de leitura para
trabalhar contos latino-americanos.

Unidade Saúde Escola promove mudanças para aprimorar
atendimento
A Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar
está implementando uma série de
mudanças em sua organização com o
objetivo de aprimorar o atendimento à
comunidade e, concomitantemente, manter
os investimentos permanentes na relação
entre ensino, pesquisa e extensão que
caracteriza a Unidade. O processo teve
início com a reestruturação administrativa
da USE, aprovada pelo Conselho de
Administração (CoAd) da UFSCar em 2014,
e com a revisão de seu Regimento Interno.
A partir dessas primeiras ações, a Direção
da USE manteve conversas permanentes
com todas as áreas da Saúde presentes na Unidade, a fim de promover justamente uma
combinação mais eficiente entre as demandas de atendimento e as demandas acadêmicas. Isto
porque, na USE, o atendimento, que envolve 10 áreas da Saúde, é organizado em oito linhas de
cuidado interdisciplinares, multiprofissionais e centradas no usuário, e essas áreas, no processo de
busca por aprimorar o atendimento, ficaram responsáveis por definir os critérios de atendimento em
seu escopo de atuação, para que fosse esclarecidas as possibilidades compreendidas em cada
linha de cuidado, internamente e, também, junto à rede municipal de Saúde.
A Diretora Geral da USE, Márcia Niituma Ogata, explica que a definição dos parâmetros foi um
importante exercício de reflexão sobre os trabalhos realizados na Unidade e as oportunidades de
compatibilizar o atendimento de qualidade com as necessidades do ensino, da pesquisa e da
extensão. "Ao definir os critérios, refletimos sobre a missão da USE, sobre o atendimento que
prestamos e sobre as atividades acadêmicas. Estamos celebrando neste ano a primeira década de

funcionamento da USE, e é um momento bastante oportuno para que pensemos na forma em que
estamos organizados, processo que, na verdade, iniciamos há um ano e meio", relata Ogata. O
próximo passo nesse sentido é construir, junto à equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São
Carlos, formas de apresentar os critérios aos serviços de atenção básica, para que sejam
conhecidos pelos profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Outra mudança importante em implantação a partir deste mês é a implantação gradual do
acolhimento de usuários. Isto significa que as pessoas encaminhadas à Unidade passarão por um
processo de escuta já no primeiro contato, quando será identificado o motivo do encaminhamento.
Com essa informação, a equipe de acolhimento, especialmente capacitada para essa função,
avaliará se o caso pode ser recebido pela USE. Caso haja a possibilidade, o atendimento será
agendado conforme disponibilidade na linha de cuidado indicada, e, caso contrário, o paciente será
encaminhado para a unidade de Saúde do Município mais adequada. Dessa forma, espera-se
reduzir a fila de espera e, assim, encurtar o tempo de espera dos usuários pelo atendimento.
USE
A USE, localizada na área Norte do Campus São Carlos, presta atendimento nas áreas de
Fonoaudiologia, Farmácia, Assistência Social, Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Gerontologia, Medicina e Nutrição. Como registrado anteriormente, esse atendimento é
organizado em oito linhas de cuidado interdisciplinares, multiprofissionais, baseadas na
integralidade e centradas no usuário. São elas: Cardio-Respiratória e Doenças Metabólicas;
Musculoesquelética; Infância e Adolescência; Neurologia; Geriatria e Gerontologia; Mulher; Práticas
Integrativas e Complementares; e Saúde Mental. O contato com a Unidade pode ser feito pelo
telefone (16) 3351-8645 ou pelo e-mail use@ufscar.br. Mais informações em www.use.ufscar.br.
Foto: Mudanças buscam compatibilizar demandas das atividades de ensino, pesquisa e extensão e
investimentos no aprimoramento do atendimento e acolhimento aos usuários que procuram a USE.
(Crédito: Enzo Kuratomi / CCS-UFSCar)

CoEx: Conselho aprova criação de novos programas de extensão
e reflete sobre processos de tomada de decisão
A 69ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx), realizada na última quinta-feira (21/5),
aprovou a criação de dois novos programas de extensão, propostos por docentes dos
departamentos de Enfermagem e de Química. Foram aprovados também cinco acordos de
cooperação institucional, a partir dos pareceres emitidos pela Câmara de Extensão, que assessora o
CoEx.
Durante a reunião, os conselheiros voltaram a refletir sobre os processos de tomada de decisão e a
importância do constante aprimoramento dos trâmites burocráticos relacionados aos programas e
projetos de extensão. A Pró-Reitora de Extensão e Presidente do CoEx, Claudia Maria Simões
Martinez, destacou como o conhecimento das normas que regem as atividades de extensão na
Universidade é fundamental.
No sentido justamente de promover esse conhecimento, a ProEx está realizando uma série de
reuniões nos departamentos da Universidade, em que retoma os princípios da extensão na UFSCar
e promove a troca de experiências entre a Pró-Reitoria e esses departamentos, que apresentam e
discutem a realização de suas atividades. No CoEx, Martinez afirmou também que sugestões sobre
aprimoramentos nos processos podem ser encaminhadas a qualquer momento para o email coex@ufscar.br, para o qual também podem ser enviadas solicitações de temas para inclusão
na pauta do Conselho.
Ainda durante a reunião, a presidência do Conselho informou o recebimento do total de 164
propostas de atividades de extensão para os editais para o segundo semestre de 2015 de apoio a
Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepes), Eventos e Projetos
Temáticos de Extensão.
As atividades do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão.

CoG: Reunião extraordinária aprecia tópicos sobre adequação
curricular no Regimento Geral dos Cursos de Graduação
Reunião Extraordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar realizada na última segundafeira (25/5) deu continuidade à apreciação da reformulação do Regimento Geral dos Cursos de
Graduação da Universidade. Os conselheiros discutiram os conceitos de dispensa, equivalência e
reconhecimento de disciplinas e/ou atividades curriculares, no âmbito da apreciação das normas
para adequação curricular. Foi levantada a necessidade de detalhar os procedimentos no texto do
Regimento, para esclarecer as competências de cada setor envolvido no processo. Uma nova
redação será trabalhada dentro do ambiente virtual Moodle pelos conselheiros e deverá ser
submetida à votação na próxima reunião. Foram debatidas também outras normas relacionadas à
adequação curricular de estudantes de graduação e formas de aprimorar esses processos, que
dizem respeito a ajustes feitos no histórico escolar em situações relacionadas a alterações ou
reformulações curriculares, transferências e intercâmbios nacionais e internacionais.
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 Moodle, para que os membros do CoG pudessem ter acesso ao
documento e incluir contribuições. Ao final desse processo de apreciação pelo Conselho, que deve
se encerrar em julho deste ano, o documento será enviado à Procuradoria Federal junto à UFSCar,
que fará a análise das questões jurídicas e emitirá parecer. O Regimento voltará então ao CoG e,
após a nova apreciação, será submetido ao Conselho Universitário, que, por sua vez, fará a
deliberação final. A expectativa é de que todo o processo se encerre no início do próximo ano.

ConsUni: Proposta de criação da Secretaria de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade está na pauta da reunião
desta sexta-feira
Em sua 211ª Reunião Ordinária, agendada para esta sexta-feira (29/5), o Conselho Universitário
(ConsUni) da UFSCar deverá apreciar a proposta de criação da Secretaria de Ações Afirmativas,
Diversidade e Equidade, cujo projeto inicial prevê a existência de coordenadorias de Relações
Étnico-Raciais; Inclusão e Direitos Humanos; e Diversidade e Gênero. No documento encaminhado
aos conselheiros, a apresentação da proposta é justificada pelo objetivo de fortalecer e ampliar as
ações já desenvolvidas no âmbito do Programa de Ações Afirmativas da UFSCar e, também, pela
necessidade de acolhimento e enfrentamento de diversas questões que têm emergido em diferentes
canais de comunicação com a comunidade interna e externa à Universidade, como, por exemplo, a
Ouvidoria.
A pauta da 211ª Reunião Ordinária do ConsUni também prevê a apreciação de norma relativa aos
procedimentos e critérios para a expedição e registro de documentos a ex-alunos das Faculdades
Integradas de São Carlos (Fadisc), necessária frente ao fato da UFSCar, atualmente, estar
responsável por parte do acervo da Fadisc. Outros temas a serem debatidos na reunião do ConsUni
podem ser conferidos no site da Secretaria de Órgãos Colegiados.
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