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Equipe da Administração Superior faz visitas aos Centros
Acadêmicos para conversar com a comunidade universitária
Nos próximos dias, o Reitor da UFSCar, Targino
de Araújo Filho, acompanhado do Vice-Reitor,
Adilson de Oliveira, e da equipe de pró-reitores,
dará continuidade à rodada de reuniões para
apresentação do relatório parcial da Gestão 20122016 e diálogo com a comunidade universitária,
iniciada em outubro, com apresentação ao
Conselho Universitário, e que já ocorreu também
no Campus Sorocaba, em 5 de novembro.
Ontem (2/12), foi realizado encontro com a
comunidade do Campus Araras. Durante a
reunião, Araújo Filho apresentou as principais
ações realizadas desde 2012, período marcado
por grande renovação no quadro de servidores, no
contexto de crescimento da Universidade, e por mudanças no perfil dos estudantes, em decorrência
do Programa de Ações Afirmativas. Assim, o Reitor destacou a recente criação da Secretaria de
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade e sua importância para que a Universidade possa
acolher diferentes demandas trazidas por sua comunidade. Entre os desafios enfrentados no
período, destacou também a modernização da gestão, necessária para acompanhar o expressivo
crescimento pelo qual a UFSCar passou, e, dentre as ações realizadas na área, atribuiu um foco
especial à Secretaria Geral de Informática (SIn).
Ao longo da próxima semana, as reuniões acontecerão no Campus São Carlos. No dia 8, terça-feira,
a apresentação será feita no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), às 10 horas, no
Auditório 1 do CCBS. No dia 9, às 10 horas, será realizada reunião específica com os servidores
técnico-administrativos, no Anfiteatro Bento Prado Junior. Também no dia 9, às 15 horas, será
realizada reunião com o Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), no Auditório do CCET.
Já no dia 10, quinta-feira, às 10 horas, a equipe da Administração Superior conversará com a
comunidade do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH), no Auditório do CECH. A última
reunião acontece na segunda-feira, dia 14, às 14 horas, no Campus Lagoa do Sino.
"Esta é uma oportunidade muito importante para nós de dialogarmos de forma mais próxima com a
comunidade universitária, compartilharmos as principais diretrizes e as ações realizadas e, também,
debatermos os principais desafios para os próximos meses. Os encontros já realizados
evidenciaram a riqueza dessa oportunidade e, assim, reitero nosso convite para que servidores e
estudantes estejam presentes nos próximos encontros", afirma o Reitor da UFSCar.
Foto: O Reitor, Targino de Araújo Filho, ao lado do Diretor do Centro de Ciências Agrárias, Jozivaldo
Prudêncio Gomes de Morais, conversa com a comunidade do Campus Araras sobre conquistas e
desafios da Universidade (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

UFSCar 45 Anos: Homenagem a integrantes da comunidade
universitária premiados, inventores e servidores mais antigos
acontece no dia 15 de dezembro
Dando continuidade às comemorações dos seus 45 anos, a
UFSCar realiza, no próximo dia 15 de dezembro, cerimônia de
homenagem aos integrantes da comunidade universitária.
Durante a cerimônia, uma das homenagens será destinada
aos integrantes da comunidade universitária premiados por
seu trabalho acadêmico ao longo de 2015. A lista de
homenageados – elaborada a partir de informações enviadas
pela própria comunidade universitária para esse fim – tem 38
trabalhos, que envolvem 117 integrantes da comunidade
universitária – servidores docentes e técnico-administrativos,
estudantes de graduação e pós-graduação e pós-doutorandos
– de todos os Centros Acadêmicos da Universidade.
Homenagem especial será feita aos docentes Edgar Dutra
Zanotto e Victor Carlos Pandolfelli, ambos do Departamento
de Engenharia de Materiais, que, desde que as homenagens
foram instituídas, em 2010 – nas comemorações dos 40 anos
da UFSCar –, participaram de todas as edições com trabalhos
premiados.
Neste ano, será integrada à cerimônia de homenagem aos
premiados a homenagem aos inventores que é,
tradicionalmente, prestada pela Agência de Inovação da
UFSCar. A relação de homenageados conta com 46
inventores, responsáveis por seis pedidos de patentes, cinco pedidos de registro de programas de
computador e nove pedidos de registro de marcas.
Por fim, serão homenageados os 28 servidores mais antigos da Universidade, que, em 2015,
completaram 40 anos ou mais na Instituição.
A relação completa dos homenageados pode ser conferida aqui. A cerimônia acontecerá no
Anfiteatro Bento Prado Junior, na área Norte do Campus São Carlos, a partir das 15h30. Toda a
comunidade universitária está convidada.

UFSCar realiza evento para debater ações afirmativas e Reitor
apresenta Secretária Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e
Equidade
Na última quarta-feira (25/11), a
UFSCar realizou o evento
"Equidade na UFSCar: do
Programa de Ações Afirmativas
à Secretaria Geral de Ações
Afirmativas,
Diversidade
e
Equidade",
promovido
pela
Administração
Superior
da
Universidade para ampliar o
debate sobre diversidade e
equidade na Instituição. O
evento
integrou
as
comemorações dos 45 anos da
Universidade, no contexto de
implantação da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, cuja criação foi
aprovada pelo Conselho Universitário (ConsUni) em maio deste ano. Na mesa de abertura,
estiveram presentes o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, e as pró-reitoras de Graduação,
Claudia Raimundo Reyes, e de Extensão, Claudia Maria Simões Martinez.
Araújo Filho iniciou sua fala retomando o processo de construção do Programa de Ações Afirmativas
da UFSCar (PAA), a partir das discussões realizadas durante a construção do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade em 2004 e, posteriormente, relembrando a
reunião do Conselho Universitário que, em 2007, tomou a decisão histórica de aprovar o Programa.
Durante o evento, Araújo Filho também apresentou à comunidade universitária a primeira Secretária
Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, Maria Waldenez de Oliveira, docente do
Departamento de Metodologia do Ensino (DME). Após a mesa de abertura, a professora aposentada
da UFSCar, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que integrou a comissão do ConsUni responsável
pela elaboração da proposta do Programa de Ações Afirmativas e coordenou, de 2007 a 2011, o
Grupo Gestor do Programa, falou sobre a iniciativa, relembrando a luta política do movimento negro
da cidade de São Carlos e pontuando questões trazidas pelo contexto vivenciado neste momento.
"Foi um longo caminho de luta política para que construíssemos este modelo, estabelecendo
políticas distintas para diferentes grupos sociais, como os oriundos de escolas públicas, negros,
indígenas e refugiados. Hoje, temos a clareza de que a meritocracia não é medida para avaliar e de
que o que avançamos até agora nos coloca novas questões, com a necessidade de repensar
pedagogias e didáticas para educação das relações étnico-raciais. Agora, com a Secretaria,
inauguramos uma nova forma de gestão institucional dessas questões, e é importante pensarmos
também quais contribuições a gestão colegiada do Grupo Gestor nos trouxe. Quais intelectuais esta
Universidade quer formar? Quais modelos temos de criar para formá-los? O que avançamos até
hoje não é suficiente para responder a essas questões, e a situação nos exige respostas rápidas,
para que possamos continuar avançando", pontuou Gonçalves e Silva.
Por fim, a mesa-redonda "Ações Afirmativas: Perspectivas de pesquisas de estudantes da reserva
de vagas" apresentou relatos de docentes e estudantes que fizeram parte das primeiras turmas
ingressantes por meio do Programa. A mesa foi composta por alguns dos autores do livro
homônimo, lançado ao final do evento, e outras pessoas que contribuíram para que ele fosse
possível.
Saiba mais sobre os debates realizados durante o evento no Blog da Reitoria.
Foto: Professores e estudantes que fizeram parte da implantação do Programa de Ações Afirmativas
na UFSCar apresentam suas experiências e realizam discussão sobre os novos desafios a serem
enfrentados (Crédito: Beatriz Maia – AECR/UFSCar).

Primeiro edital para participação de programas de pós-graduação
na Universidade em Rede do BRICS deve ser lançado ainda em
2015
O Ministério da Educação (MEC) deve lançar nos próximos
dias edital para seleção de programas de pós-graduação
interessados em participar da primeira etapa de constituição
da Universidade em Rede do BRICS. Nesta fase, serão
selecionados dois programas em cada uma das seis áreas
prioritárias da iniciativa: Energia; Ciência da Computação e
Segurança da Informação; Estudos sobre o BRICS; Ecologia e
Mudanças Climáticas; Recursos Hídricos e Tratamento da
Poluição; e Economia.
Representantes dos programas selecionados deverão
participar, em março do próximo ano, na Rússia, de reuniões
com os representantes dos demais países do Bloco – Rússia,
Índia, China e África do Sul –, com o objetivo de discutir os
projetos pedagógicos de programas de pós-graduação a
serem realizados em colaboração entre as instituições de
Ensino Superior selecionadas.
As diretrizes para elaboração do edital foram definidas em
reunião do Comitê Coordenador Nacional da Universidade em
Rede do BRICS realizada no dia 23 novembro, que contou
com a participação do Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, integrante do Comitê como
representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes). A partir da seleção das instituições e do trabalho em grupos temáticos, a expectativa é
que um primeiro processo seletivo de estudantes seja realizado no segundo semestre de 2016, para
início das atividades em 2017, envolvendo a possibilidade de cursar disciplinas em todos os países
do Bloco com reconhecimento mútuo.

A ideia de criação da Universidade em Rede do BRICS surgiu no contexto de entendimentos entre
os Chefes de Estados e Ministros de Educação dos países que integram o BRICS e foi consolidada
na Declaração de Brasília, firmada em 2 de março deste ano, por ocasião da 2ª Reunião de
Ministros da Educação dos cinco países. O Memorando de Entendimento que define os valores,
princípios, objetivos e metas da Universidade em Rede, bem como suas diretrizes de gestão e
funcionamento, foi assinado no dia 18 de novembro, em Moscou. A Universidade em Rede deverá
promover a realização de pesquisas colaborativas e intensificar a mobilidade acadêmica entre os
países do Bloco, com ênfase justamente na criação de programas de pós-graduação que adotem
padrões e critérios de qualidade comuns e prevejam o reconhecimento mútuo.
Foto: Reitor da UFSCar faz apresentação na Cúpula Global de Universidades do BRICS, realizada
em outubro, na Rússia (Arquivo Pessoal).

Pró-Reitoria de Pesquisa promove ações de capacitação com
suas comissões de ética
Ao longo dos últimos meses, a
Pró-Reitoria
de
Pesquisa
(ProPq) da UFSCar vem
promovendo
ações
para
divulgar os trabalhos de suas
comissões de ética e capacitar
a comunidade universitária em
seus temas de competência.
No dia 19 de novembro,
a Comissão de Integridade
Ética
da
Pesquisa
(CIEP) realizou palestra com o
autor
do
site plagio.net e
membro da Rede Acadêmica
Mundial para o Enfrentamento do Plágio, Marcelo Krokoscz, com o tema "Autoria e Plágio na
redação científica". Para a Presidente da CIEP, Ana Silvia Couto de Abreu, docente do
Departamento de Metodologia de Ensino (DME), o primeiro evento promovido pela Comissão marca
o compromisso da Universidade com a promoção de boas práticas na pesquisa. "A CIEP possui um
caráter educativo, e prezamos por seu papel de informar a comunidade universitária que direta ou
indiretamente se envolve com a pesquisa. Para 2016, estamos preparando uma programação com
outros convidados que nos auxiliem a discutir os demais aspectos da integridade na pesquisa,
esclarecendo como se constrói a autoria e capacitando para a escrita científica pautada pela
integridade ética", afirma Abreu.
Já no dia 20, a Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) realizou evento para estudantes,
servidores docentes e técnico-administrativos que desenvolvem atividades nos laboratórios de
pesquisa da Universidade. O Assessor Técnico da Subcomissão Setorial Permanente de Saúde
Humana e Animal da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), Rubens José do
Nascimento, ministrou a palestra "Legislação Brasileira de Biossegurança para trabalhos com
organismos geneticamente modificados". Em sua apresentação, Nascimento destacou a importância
de conhecer as normativas federais que regulam os trabalhos com organismos geneticamente
modificados. O registro em áudio da palestra está disponível online.
Na próxima terça-feira (8/12), será a vez do Comitê de Ética na Pesquisa em Seres Humanos
(CEP), que promoverá capacitação para seus novos membros. Com composição ampliada de nove
para 26 membros, aprovada em reunião do Conselho de Pesquisa (CoPq) no final de agosto, o CEP
realizará treinamento que abordará o sistema informatizado para a submissão de protocolos de
pesquisa científica, bem como suas diretrizes e principais atividades, que, dentre outras, envolvem a
análise de mais de mil projetos de pesquisa anualmente. Também a Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA) tem participado de capacitações junto aos órgãos federais de regulação da
pesquisa
em
animais
e
planeja
novos
eventos
para
os
próximos
meses.
A Pró-Reitora de Pesquisa da UFSCar, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, destaca o importante
papel desempenhado pelas comissões e o trabalho árduo de seus membros para cumprir as
normativas que regem a pesquisa no País. "As comissões de ética da ProPq possuem um volume
grande de trabalho, dada a grande quantidade de pesquisas produzidas na Universidade que
demandam seus serviços, além do caráter educativo que todas elas têm, realizando a formação dos

pesquisadores. Com esses eventos, damos visibilidade às questões éticas que pautam a pesquisa
e, também, mais um passo na direção do constante aprimoramento da pesquisa, buscando atingir
toda a comunidade universitária da UFSCar", afirma a Pró-Reitora.
Foto: Estudantes, docentes e técnicos envolvidos com pesquisas nos laboratórios da Universidade
participam de palestra sobre biossegurança promovida pela ProPq e pela CIBio (Crédito: Arquivo
ProPq).

ProAd: Pesquisas avaliarão satisfação da comunidade dos campi
com serviços de limpeza, vigilância patrimonial e portaria
A comissão que tem por objetivo o acompanhamento das atividades realizadas no âmbito dos
contratos de terceirização de serviços prestados na UFSCar – criada por sugestão da Administração
Superior da Universidade no contexto da greve dos servidores técnico-administrativos de 2014 e
formalizada em maio deste ano – iniciou nos últimos dias uma série de pesquisas de satisfação
junto à comunidade universitária para avaliação dos serviços prestados por empresas de limpeza,
vigilância patrimonial e portaria em todos os campi da Instituição.
As pesquisas têm o objetivo de subsidiar a detecção e resolução de eventuais problemas no
desenvolvimento dessas atividades, bem como sugestões de alterações para futuros contratos,
visando facilitar o controle e acompanhamento, a adequação às necessidades da Universidade,
economia de recursos e/ou aprimoramento da qualidade da vida laboral dos trabalhadores que
atuam na UFSCar a partir da contratação desses serviços. É importante destacar que as pesquisas
são destinadas à avaliação dos serviços prestados como um todo, e não dos trabalhadores que os
executam. Ou seja, os resultados serão utilizados para detectar se a empresa contratada está
prestando o serviço como previsto em contrato, e não se algum trabalhador está ou não atuando
adequadamente.
Para a realização do levantamento, foram elaborados formulários eletrônicos específicos para cada
serviço, em parceria com a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), que podem ser
respondidos por servidores e estudantes. Até o dia 18 de dezembro, estão disponíveis os
formulários referentes aos serviços de limpeza prestados nos campi Araras (clique aqui para
acessar o formulário) e Sorocaba (clique aqui para acessar o formulário). Também até o dia 18
podem ser acessados os formulários referentes aos serviços de vigilância patrimonial prestados nos
campi Araras (clique aqui para acessar o formulário), Lagoa do Sino (clique aqui para acessar o
formulário), São Carlos (clique aqui para acessar o formulário) e Sorocaba (clique aqui para acessar
o formulário). Os serviços de portaria no Campus São Carlos também serão avaliados até o dia 18
de dezembro (clique aqui para acessar o formulário) e, no Campus Araras, a avaliação desses
serviços será feita de 14 de março a 9 de abril de 2016 (clique aqui para acessar o formulário).
Os contratos firmados muito recentemente não serão avaliados neste momento, com previsão de
realização das pesquisas no decorrer do próximo ano. "A participação do maior número possível de
integrantes da comunidade universitária nas pesquisas é fundamental à qualidade dos resultados e,
consequentemente, à ampliação das oportunidades de aprimorarmos permanentemente a qualidade
dos serviços. Assim, solicito a colaboração de todos para o preenchimento dos formulários, bem
como na divulgação junto aos colegas", destaca o assessor da Pró-Reitoria de Administração e
Presidente da Comissão de Acompanhamento, Marco Zabotto.

Exposição de trabalhos sobre os 45 anos da UFSCar é
inaugurada com roda de conversa no Campus Sorocaba
No dia 23 de novembro, foi inaugurada no
Campus Sorocaba a exposição "UFSCar 45
Anos – Memória da Extensão", cujo objetivo
é divulgar para as comunidades interna e
externa à Universidade os produtos
desenvolvidos pelas atividades vinculadas
ao edital especial de apoio a atividades de
extensão com temática específica sobre a
memória da UFSCar, realizado pela Pró-

Reitoria de Extensão (ProEx) no marco das comemorações dos 45 anos da UFSCar. Participam da
exposição – que já foi exibida no Campus São Carlos – 23 trabalhos contemplados no edital, com
material produzido por integrantes da comunidade universitária dos quatro campi da Universidade.
Na ocasião do lançamento, houve roda de conversa com a participação de Rita de Cássia Lana,
docente do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH) do Campus Sorocaba; do
Diretor do Centro de Ciências Agrárias (CCA), do Campus Araras, Jozivaldo Prudêncio Gomes de
Morais; e de Wilson Alves-Bezerra, Coordenador de Cultura da ProEx. Na conversa, Morais falou
sobre a história do Campus Araras desde o seu surgimento, no início da década de 1990, passando
pela expansão a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), até os desafios atuais para a continuidade do desenvolvimento do
Campus. Já Rita de Cássia Lana abordou aspectos da identidade institucional da UFSCar em sua
formação histórica. Para a professora – que, em sua pesquisa de doutorado, investigou documentos
oficiais da UFSCar produzidos entre os anos de 1988 e 2002 –, o resgate da história da
Universidade torna evidente como a Instituição sempre esteve inserida nas discussões sobre as
políticas educacionais em âmbito nacional. "É muito clara, no perfil da UFSCar, a postura de trazer
para dentro de suas instâncias as questões sociais que demandam reflexão crítica, com o objetivo
de contribuir com o avanço do País, nas mais diferentes áreas. Além disso, é evidente como a
Universidade, historicamente, peleja para garantir a participação de todos os seus atores nas
decisões institucionais", afirmou.
Para o Coordenador de Cultura da ProEx, trabalhos como os apresentados na exposição "permitem
reflexões sobre a trajetória da Instituição necessárias para, a partir do conhecimento e experiência
acumulados, empreendermos as transformações desejadas e construirmos a Universidade que
desejamos". A exposição continua aberta à visitação na Biblioteca do Campus Sorocaba até a
próxima sexta-feira (4/12) e, no dia 7, o material segue para o Núcleo de Extensão em Educação,
Tecnologia e Cultura (ETC) da UFSCar, também em Sorocaba. Em janeiro do próximo ano, a
exposição será inaugurada no Campus Lagoa do Sino.
Foto: Exposição fica na Biblioteca do Campus Sorocaba até dia 4 e, depois, segue para o Núcleo de
Extensão em Educação, Tecnologia e Cultura, no centro de Sorocaba (Foto: João Justi – SeCSSor/UFSCar).

UFSCar presta homenagens a Florestan Fernandes no marco dos
20 anos da morte do sociólogo
Em agosto de 1995, faleceu em São Paulo, aos 75 anos, o
sociólogo Florestan Fernandes, um dos principais intelectuais
brasileiros. Um ano depois, em 1996, a UFSCar teve a honra
de adquirir sua biblioteca pessoal, com mais de 12 mil livros,
além de receber seu arquivo de documentos e objetos
pessoais, todos eles disponíveis para consulta e visitação no
Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais
(DeCORE) da Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade.
Em 2015, no marco dos 20 anos do falecimento de Florestan,
a Universidade presta sua homenagem com exposição sobre
as memórias do sociólogo e publicação de livro eletrônico
gratuito com análises sobre sua obra.
A exposição "Memórias de Florestan Fernandes: imagens de
uma trajetória" pode ser visitada até o dia 18 de dezembro, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no piso 5 da BCo,
na área Norte do Campus São Carlos. A mostra exibe mais de
70 fotos que retratam momentos da vida pessoal, acadêmica
e política de Florestan, e integra o projeto "20 anos sem
Florestan Fernandes", aprovado no edital especial de apoio a
atividades de extensão com temática específica sobre a
memória da UFSCar. As fotos originais estão digitalizadas e armazenadas no Fundo Florestan
Fernandes, bem como suas descrições e demais documentos do arquivo do sociólogo.
Outra homenagem é o livro "Florestan Fernandes 20 Anos Depois: Um exercício de memória",
organizado por Vera Alves Cepêda, docente do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, e
Thiago Mazucato, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade,
ambos associados ao grupo de pesquisa "Ideias, Intelectuais e Instituições". A obra traz, em oito

capítulos, análises a partir de diferentes pontos de vista da obra, da personalidade e do legado de
Florestan Fernandes. Dentre os autores estão Heloísa Fernandes, socióloga e filha de Florestan;
Gabriel Cohn, professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP) e, atualmente, professor
visitante na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); e Bernardo Ricupero, docente da USP.
Um nono capítulo relata a história da aquisição da biblioteca de Florestan pela UFSCar e descreve o
acervo.
No prefácio do livro, os organizadores relatam que a obra teve três pontos de partida. Um deles é a
própria Coleção Florestan Fernandes, cujos livros têm anotações do sociólogo nas margens, e que
conta também com milhares de fichamentos realizados pelo autor das obras lidas e trabalhadas ao
longo de sua produção intelectual, além de cartas e objetos pessoais, dentre outros itens de
interesse de biógrafos e pesquisadores. Outro é a forte presença do debate sobre a obra de
Florestan e o contexto político e social em que foi produzida no âmbito do grupo de pesquisa
"Ideias, Intelectuais e Instituições". Por fim, a ideia da obra surgiu também do interesse pelo
sociólogo despertado nos estudantes do curso de graduação em Ciências Sociais da UFSCar, que
os levou a nomearem a revista que organizam e publicam "Revista Florestan" e dedicarem seu
primeiro número a um dossiê temático sobre o sociólogo.
O livro "Florestan Fernandes 20 Anos Depois: Um exercício de memória" foi editado em formato de
livro eletrônico que pode ser baixado gratuitamente na página do Centro Internacional Celso Furtado
de Políticas para o Desenvolvimento.

CoPG: Conselho dá andamento à tramitação de seu Regimento
Em reunião realizada no dia 25 de novembro, o Conselho de Pós-Graduação da UFSCar deu
sequência à tramitação de seu Regimento, agora encaminhado à Procuradoria Federal junto à
Universidade (PF) para análise jurídica. A expectativa é que, a partir dessa análise, o documento
seja apreciado pelo Conselho na primeira reunião de 2016. Durante a reunião, os membros do
CoPG também aprovaram alterações nos regimentos dos programas de pós-graduação em
Planejamento e Uso dos Recursos Renováveis (PPGPUR), em Engenharia Química (PPGEQ) e em
Ensino de Ciências Exatas (PPGECE).
As pautas, atas e atividades do CoPG podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de PósGraduação.

Conselho Deliberativo da FAI realizou sua 41ª Reunião Ordinária
O Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FAI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou, no último dia 27, sua
41ª Reunião Ordinária, sob a presidência do Reitor Targino de Araújo Filho e com as presenças do
Vice-Reitor, Adilson de Oliveira, e da Diretora Executiva da FAI, Lourdes de Souza Moraes.
Os conselheiros aprovaram a substituição dos dois representantes da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no Conselho. Saíram Luiz Henrique Capparelli Mattoso (Embrapa
Instrumentação) e Maurício Mello de Alencar (Embrapa Pecuária Sudeste), para a entrada de João
de Mendonça Naime e Rui Machado, respectivamente. Também foram pauta da reunião alterações
no estatuto da Fundação, tais como adequação de endereços e inclusão de representante do Centro
de Ciências em Gestão e Tecnologia, do Campus Sorocaba, no Conselho Deliberativo, além da
remuneração da direção executiva da FAI, em atendimento à legislação vigente.
O Conselho Deliberativo da FAI é formado por representantes da Administração Superior da
Universidade – Reitor, Vice-Reitor e pró-reitores –, pelos diretores dos Centros Acadêmicos da
Universidade e por três representantes dos servidores docentes e três dos técnico-administrativos,
com seus suplentes, indicados pelos conselhos de Administração, de Pesquisa e de Extensão da
UFSCar dentre os seus membros eleitos pela comunidade universitária. Integram também o
Conselho representantes de duas entidades externas: a Embrapa e a Universidade de São Paulo
(USP).

ConsUni: Conselheiros voltarão a apreciar Plano de Prevenção à
Violência e Proteção às Pessoas e ao Patrimônio Público
O Conselho Universitário (ConsUni) da UFSCar realizará sua 215ª Reunião Ordinária nesta sextafeira (4/12), às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria.
Na ocasião, os conselheiros voltarão a apreciar o Plano de Prevenção à Violência e Proteção às
Pessoas e ao Patrimônio Público, que recebeu contribuições da comunidade universitária após uma
primeira apreciação pelo ConsUni, em dezembro do ano passado. Também estão na pauta as
normas dispondo sobre a avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção dos
docentes integrantes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e a
indicação de representantes do ConsUni para integrar o Conselho do Sistema Integrado de
Bibliotecas (SIBi) da UFSCar.
As pautas, atas e deliberações do ConsUni podem ser consultadas na página da Secretaria de
Órgãos Colegiados.
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