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UFSCar dá início às comemorações de seus 45 anos
Na última quinta-feira, dia 22 de outubro, a UFSCar iniciou as
comemorações oficiais de seus 45 anos com o lançamento do
selo comemorativo da data, com o tema "Expandindo
conhecimento". A marca foi criada a partir do conceito de uma
Universidade democrática e diversa, que é construída por
diferentes atores que contribuem para seu crescimento. A
ideia da transformação também está presente na marca,
partindo da compreensão das transformações pelas quais a
Universidade passou ao longo de sua história, e a constante
expansão de seus espaços e contribuições para a sociedade.
As comemorações tiveram início com a apresentação do selo,
criado pelo programador visual da Coordenadoria de
Comunicação Social (CCS) da UFSCar, Matheus Mazini
Ramos. Em sua fala, Ramos apresentou o processo criativo
para a elaboração da marca, e, em seguida foi a vez da
conferência "A Universidade do Futuro". A partir de uma
retomada da história do Ensino Superior no Brasil, os
participantes discutiram os desafios que a universidade
deverá enfrentar, frente à necessidade de tornar-se mais
dinâmica, versátil e flexível, tanto no que se refere à gestão
administrativa, como no que diz respeito ao papel do professor
no processo de formação dos estudantes. O Reitor da
UFSCar, Targino de Araújo Filho, apresentando um panorama do Ensino Superior, desde a criação
da primeira universidade no País, em 1934, até a expansão do sistema federal experimentada mais
recentemente com o Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais). Araújo Filho apontou o desenvolvimento tardio do Ensino Superior,
destacando caminhos para se enfrentar os desafios que os dias atuais colocam, e ressaltou o papel
da universidade para promover o desenvolvimento do País e a inclusão social. Em seguida, foi a vez
do professor Glaucius Oliva, do Instituto de Física de São Carlos, vinculado à Universidade de São
Paulo (USP), e presidente do CNPq entre os anos de 2011 e 2015. Oliva apresentou uma série de
dados sobre a realidade das universidades brasileiras e sua relação com a inovação, que
subsidiaram reflexões sobre as necessidades de mudanças nas universidades de modo a formar
pessoas altamente qualificadas para responder aos desafios da contemporaneidade, e preparadas
para contribuir com o desenvolvimento do País.
No mesmo dia, foi lançada a exposição "UFSCar 45 Anos - Memória da Extensão", que tem como
objetivo divulgar os produtos desenvolvidos pelas atividades de extensão vinculadas ao edital
especial para apoio à realização de atividades de extensão com temática específica sobre a
memória da UFSCar, ainda como parte das comemorações dos 45 anos da Instituição. Na abertura
da exposição, a Pró-Reitora de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez, e a Secretária de
Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, Luzia Sigoli Fernandes Costa, debateram com o
público as ações da Universidade para conservação e sistematização da memória institucional.

UFSCar 45 Anos: Membros da comunidade
premiados ao longo de 2015 serão homenageados

universitária

Dando continuidade às comemorações dos 45 anos da UFSCar, iniciadas na última quinta-feira com
o lançamento de selo comemorativo e debate sobre "A Universidade do futuro", a Administração
Superior iniciou a coleta de informações sobre os integrantes da comunidade universitária
premiados pelas suas atividades de graduação e pós-graduação, pesquisa e/ou extensão ao longo

deste ano, que serão homenageados em cerimônia a ser realizada em dezembro. A tradição de
homenagear os premiados foi iniciada em 2010, no marco das comemorações dos 40 anos da
Universidade, e vem sendo repetida anualmente desde então. "Esta é uma oportunidade que temos
de reconhecer os esforços de nossos servidores e estudantes e de dar visibilidade aos resultados
do trabalho que cada um deles desenvolve na Instituição. O selo lançado na última quinta-feira
buscou retratar justamente a diversidade de pessoas que, diariamente, vem construindo a UFSCar
nos últimos 45 anos, e a cerimônia de homenagem aos premiados é sempre um momento muito
importante de valorização dessa participação no crescimento e consolidação da Instituição e, assim,
no desenvolvimento do nosso país", afirma o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho.
Para participar da homenagem, os integrantes da comunidade universitária que foram premiados no
período entre novembro de 2014 e outubro de 2015 devem preencherformulário disponível
online impreterivelmente até o dia 18 de novembro. A precisão no registro das informações é
fundamental para que a publicação que lista os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão e as
pessoas homenageadas possa ser confeccionada. As informações devem ser enviadas
exclusivamente pelo preenchimento do formulário, mas eventuais dúvidas podem ser enviadas ao email aecr@ufscar.br. Ainda não há data definida para a cerimônia de entrega das homenagens, mas
a previsão é que ela seja realizada na segunda semana de dezembro.

UFSCar inaugura Observatório Astronômico e Praça da Ciência
Na última sexta-feira (23/10) a UFSCar
inaugurou seu Observatório Astronômico,
localizado na área Norte do Campus São
Carlos, e a Praça da Ciência, situada em
frente ao novo edifício. O edifício foi
construído com recursos da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), de emenda
parlamentar do Deputado Federal Ivan
Valente e recursos próprios da Universidade.
Já os equipamentos foram adquiridos com
recursos
do
Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq),
do
Programa
de
Extensão
Universitária (ProExt) e também da Finep, por
meio de projetos submetidos por docentes do Departamento de Física da Universidade.
O evento contou com a presença do Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, do Vice-Reitor,
Adilson de Oliveira; do Ex-Reitor da Universidade, Oswaldo Baptista Duarte Filho; e do Deputado
Ivan Valente. Também estiveram presentes os pró-reitores da Universidade, estudantes e servidores
docentes e técnico-administrativos. Em sua fala, Araújo Filho destacou o potencial do Observatório
de se constituir como um importante espaço de atividades de divulgação científica na região. Isso
porque futuramente, além de seu funcionamento regular no campus da UFSCar, o Observatório
também poderá ser utilizado em observações remotas. Escolas poderão, por exemplo, elaborar
projetos e realizar observações do próprio local onde estão instaladas, controlando o telescópio
remotamente. "A UFSCar se orgulha dessa interação com a sociedade e isso nos dá uma enorme
satisfação", declarou o Reitor. O Vice-Reitor, um dos responsáveis pela coordenação das atividades
da Semana na UFSCar, também chamou atenção para as futuras atividades que poderão ser
desenvolvidas nos espaços, e para a importância do papel da Universidade para a educação em
diferentes níveis. "Estamos criando espaços que serão inspiradores para as futuras gerações.
Queremos possibilitar que mais jovens despertem para os estudos da astronomia, da física e de
outras ciências", afirmou Oliveira.
A Praça da Ciência foi idealizada a partir do desejo de inúmeros servidores docentes e técnicoadministrativos da UFSCar comprometidos com a disseminação do conhecimento científico e
tecnológico para a sociedade. O espaço inaugurado cumpre parte desse ideal, e se configura,
juntamente com o Núcleo de Formação de Professores e o Observatório Astronômico como um
espaço de encontro, um complexo destinado a essa aproximação da universidade com a sociedade,
de diálogo entre a Ciência, a Educação e a Cultura e, muito especialmente, entre pessoas. Para o
Deputado Ivan Valente, as inaugurações marcam o compromisso da Universidade com a sociedade,
e despertam o interesse pela astronomia. "Essas inaugurações representam um ganho para os
estudantes, para a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Ao inaugurar esses
importantes equipamentos a UFSCar dá uma demonstração da importância da universidade pública

quanto ao ensino, pesquisa e extensão. A astronomia fascina todos nós, espero que este
Observatório inspire novas utopias", avaliou.
As inaugurações encerraram as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na
Universidade, abrindo pela primeira vez a cúpula do Observatório, quando o telescópio principal –
com 30 centímetros de abertura – recebeu sua primeira luz. As imagens da lua captadas pelo
telescópio foram projetadas no palco do Teatro Universitário Florestan Fernandes, onde a Orquestra
Experimental executou um repertório especial para um “Concerto para as Estrelas”, com músicas
relacionadas à temática da Semana e, especialmente, à Astronomia e à exploração espacial, logo
após as cerimônias de inauguração. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa
coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, desde 2004, busca aproximar a
população do conhecimento científico e tecnológico e das instituições de CT&I. Neste ano, o tema
da Semana foi "Luz, Ciência e Vida", em alusão ao Ano Internacional da Luz, celebrado em 2015.
Foto: Da esquerda para direita, Oswaldo Baptista Duarte Filho, Ex-Reitor da UFSCar; Targino de
Araújo Filho, Reitor; Ivan Valente, Deputado Federal; e Adilson de Oliveira, Vice-Reitor, descerram a
placa de inauguração do Observatório Astronômico da UFSCar. (Crédito: Rogério Gianlorenzo –
FAI/UFSCar)

ProACE: Seminário promove discussão sobre temáticas da
assistência estudantil com equipe da Pró-Reitoria

Teve início ontem (28/10) o primeiro Seminário de Atualização Profissional da Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE): Estudos sobre temas contemporâneos relativos à
assistência estudantil. Até sexta-feira, as equipes da Seção de Moradias e do Departamento de
Serviço Social da ProACE participarão do evento que discutirá temáticas importantes para as
atividades que exercem junto aos estudantes da Universidade. A programação conta com três
palestras proferidas por docentes da Universidade, com foco em situações de vulnerabilidade e
relações interpessoais. No final de cada palestra, os participantes se organizam em grupos de
trabalho para apreciar os temas levantados. No último dia do evento, uma plenária apresentará os
resultados para discussão. A iniciativa partiu da identificação feita pela ProACE sobre a relevância
de discutir com as equipes a ela vinculadas possíveis relações entre habilidades sociais, saúde,
desempenho acadêmico e vida profissional dos estudantes, bem como apresentar possibilidades
viáveis de intervenção para esse contexto. O seminário é parte, ainda, das atividades programadas
para comemorar os 45 anos da UFSCar, promovendo capacitação dos servidores para auxiliar os
estudantes com questões comuns das vivências acadêmicas.
A Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis, Maria Aparecida Mello, explica que o
objetivo do encontro é partir de conceitos teóricos que subsidiem a prática dos servidores.
"Elaboramos esta atividade de capacitação pensando no dia a dia das equipes que trabalham
diretamente com os nossos estudantes. É importante que possamos refletir sobre questões de
juventude e vulnerabilidade, uma vez que elas impactam na vivência de toda a comunidade
universitária. Para isso, nos encontraremos nestes três dias para pensarmos juntos e fazermos
discussões sobre teorias e práticas. Os temas discutidos nas palestras serão objeto de reflexão em
grupos, e as sínteses destes trabalhos serão apresentadas em plenária durante o seminário, para
que todos possam expor suas dificuldades e encontrar juntos as melhores formas de enfrentá-las",
afirma Mello.

Foto: Equipe da ProACE se reúne para discutir temáticas relativas à juventude e vulnerabilidade
(Crédito: Izabela Cardoso – CCS/UFSCar)

ProPq coordena submissão de oito propostas à chamada pública
da Finep para equipamentos multiusuários
No último dia 16, a UFSCar submeteu oito projetos à chamada pública MCTI/FINEP/CT-INFRA PROINFRA – 02/2014 – Equipamentos Multiusuários, lançada pela Finep (Financiadora de Estudos
e Projetos) no final de 2014. O objetivo da chamada é apoiar a aquisição de novos equipamentos
multiusuários de médio e de grande porte, visando à criação ou a expansão de unidades
multiusuárias em qualquer área do conhecimento. Para selecionar internamente as propostas
submetidas à chamada, a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) coordenou a elaboração de edital
interno, que em três etapas realizou a seleção em diálogo com os docentes proponentes.
A primeira chamada realizada pela Universidade buscou identificar a demanda interna por
equipamentos com o perfil do edital. Os docentes enviaram pré-projetos à ProPq, que identificou
convergências entre as propostas, e apresentou sugestões de aprimoramento. O diálogo com os
proponentes favoreceu a combinação de grupos de pesquisa de diferentes Centros Acadêmicos e
diferentes campi da Universidade, o que resultou no envio de 14 propostas para uma segunda etapa
de avaliação. Nesta etapa, pesquisadores de outras instituições, selecionados de acordo com suas
experiências nas respectivas áreas de conhecimento, foram convidados para emitir pareceres
técnicos, que subsidiaram a decisão de uma comissão formada pela ProPq. A comissão foi
composta pela Pró-Reitora de Pesquisa, Heloisa Selistre Sobreiro de Araújo; o Pró-Reitor Adjunto,
Ronaldo Censi Faria; a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Cristina Morato Pinto, e três
docentes de outras instituições - Glaucius Oliva e Leila Maria Beltrami, da Universidade de São
Paulo (USP); e Cristiane Reis Martins, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os
membros externos à UFSCar foram convidados por suas experiências notórias em pesquisa, e
auxiliaram na escolha das oito propostas submetidas à Finep no valor de R$ 14.945.207,00.
O Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Ronaldo Censi Faria, responsável pela coordenação da seleção
interna, destaca a importância da adoção deste procedimento, que resultou no envio de propostas
altamente competitivas, avaliadas pelo mérito científico, e com forte caráter multidisciplinar. "A
chamada da Finep preza pela multidisciplinaridade das propostas, cuidando do uso racional dos
equipamentos, que podem e devem ser utilizados pelo maior número possível de pesquisadores. Na
UFSCar, realizamos um processo bastante cuidadoso para não só avaliar o mérito dos projetos,
mas também para apoiar a elaboração, e fomentar as relações entre pesquisadores de diferentes
Centros de diferentes campi da Universidade. O resultado foi o envio de oito propostas muito bem
elaboradas, que envolvem departamentos de diversas áreas do conhecimento, e que poderão
beneficiar um grande número de pessoas envolvidas com a pesquisa", avalia o Pró-Reitor. Os
equipamentos que vierem a ser adquiridos estarão disponíveis para toda a comunidade acadêmica
da UFSCar e de outras instituições, mediante agendamento online. O Resultado preliminar da
chamada será divulgado pela Finep até o próximo dia 17, e o resultado final em 17 de dezembro.
Confira a tabela com as propostas submetidas no Blog da Reitoria.
CT-Infra
Nesta terça-feira (27/10), foi divulgado o resultado final 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 já havia sido contemplada com recursos da ordem de 18 milhões pelo resultado
preliminar, conforme noticiado. Após envio de recurso, outra obra foi aprovada, no valor de R$
1.694.690,00. O Centro de Pesquisa Integrada da Biodiversidade Tropical (Biotrop), ligado ao
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) integra a relação das dez obras apoiadas pela
chamada, totalizando R$ 19.715.921,00 em recursos aprovados pelo edital. O resultado representa
a conquista da totalidade de recursos solicitados pela Universidade na Chamada, e
aproximadamente 20% do montante que será distribuído às instituições do País.

CoPG: Conselho discute proposta de Regimento e aprova
documento que normatiza bancas a distância
A 73ª Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar, realizada em 28 de
outubro, deu início à discussão da minuta de Regimento do Conselho. A Pró-Reitora de PósGraduação, Débora Morato Pinto, apresentou questões para reflexão dos conselheiros, e salientou
que as sugestões são imprescindíveis para adequação e composição do Regimento. As
contribuições podem ser enviadas para o e-mail proreitorpg@ufscar.br. A nova versão do
documento será novamente apreciada nas próximas reuniões.
Durante a Reunião, debateu-se também as normativas para envio de propostas de novos cursos de
pós-graduação na Universidade. Os conselheiros discutiram os procedimentos de encaminhamento
envio à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como o
cronograma. O debate foi subsidiado pelas discussões realizadas em reunião da Comissão
Assessora para Análise de Propostas de Novos Cursos de Pós-Graduação na UFSCar, no início
deste mês.
Além disso, conforme acordado na última reunião do CoPG, o Conselho deliberou pela aprovação
da nova versão do documento que normatiza a realização de bancas de mestrado e doutorado a
distância na UFSCar.
As atividades e outras informações do CoPG podem ser acompanhadas no site da ProPG.

CoACE: Conselho divulga relatório parcial do Processo de
Renovação de Bolsas para 2016
A apresentação do relatório parcial do Processo de Renovação de Bolsas para 2016 do Programa
de Assitência Estudantil da UFSCar foi destaque na pauta da 22ª Reunião Ordinária do Conselho de
Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE), realizada na última terça-feira, dia 27 de outubro.
O processo de renovação de bolsas para alunos dos quatro campi da UFSCar teve início em agosto
deste ano, com abertura do edital e entrega de documentação. No ano de 2015, o Programa de
Assistência Estudantil atendeu a 1.756 bolsistas, sendo 1.451 do Campus São Carlos, 134 do
Campus Araras, 171 do Campus Sorocaba e 86 do Campus Lagoa do Sino. Ainda, 341 bolsistas
não solicitaram a renovação, e 1.386 pedidos foram deferidos. Foi informado, ainda, que está aberto
o prazo para pedidos de revisão e, na sequência, terá início o período de solicitação de recursos
junto ao CoACE. O relatório completo será apresentado na reunião do Conselho prevista para
dezembro.
As pautas e atas do CoACE podem ser acompanhados na página da Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis (ProACE).

CoEx: Conselho dá continuidade à discussão do Regimento Geral
da Extensão da Universidade
Será realizada hoje (29/10) Reunião Extraordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar,
que dará continuidade à apreciação da proposta de Regimento Geral da Extensão da
Universidade, iniciada em agosto. A reunião será realizada no Anfiteatro da Reitoria a partir das
14h.
As pautas, atas e deliberações do Conselho de Extensão podem ser acompanhadas no site da
ProEx, e no Blog da Reitoria é possível consultar os relatos das últimas reuniões do Conselho.
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