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Campus Sorocaba da UFSCar inicia comemorações dos seus 10
anos
A UFSCar iniciará as comemorações dos 10 anos de
atividade do Campus Sorocaba na próxima quinta-feira, dia
10 de março, com a mesa-redonda "A Universidade do
Futuro", que visa promover a reflexão sobre a função social
da Universidade. Participam do debate Wolfgang Leo Maar
– professor titular, hoje aposentado, do Departamento de
Filosofia e Metodologia das Ciências (DFMC) da UFSCar e
pesquisador do Centro de Estudos dos Direitos da
Cidadania (Cenedic), vinculado à Universidade de São
Paulo (USP) – e Glaucius Oliva, professor titular da USP,
no Instituto de Física de São Carlos, que foi Presidente do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico).
O debate será realizado às 19 horas, no Auditório do
ATLab. O evento é aberto a toda a comunidade e contará
com a presença do Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho, da Diretora do Campus Sorocaba, Eli Angela Vitor
Toso, além de outros integrantes da equipe administrativa
da
Universidade.
Ao longo do ano, outras atividades deverão ser realizadas,
como mais debates, apresentações artístico-culturais e
exposição de fotos. A programação completa será
divulgada em breve.
Conquistas
Em 2016, o Campus Sorocaba celebra 10 anos de expansão física, fortalecimento institucional e,
principalmente, de ampliação das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Dos aproximadamente 8 mil m2 construídos em 2008, o Campus, hoje, já chegou aos 48 mil m2,
distribuídos entre três centros acadêmicos, dois edifícios de aulas teóricas, 44 laboratórios, três
auditórios, biblioteca, restaurante universitário, lanchonete, ambulatório, quadra esportiva e pista de
atletismo. Do início da sua implantação em 2006, ainda nas instalações da Faculdade de
Engenharia de Sorocaba (Facens) e da empresa NCH, o Campus Sorocaba mais que triplicou o
número de seus cursos de graduação. Em 2006, eram quatro cursos; hoje, são 14 graduações
oferecidas; além disso, foram criados nove programas de pós-graduação e realizadas mais de mil
atividades de extensão em diferentes áreas do conhecimento. No contexto atual, o Campus
Sorocaba conta com 3 mil alunos em atividade; aproximadamente 180 docentes em regime de
dedicação exclusiva, sendo 95% doutores; e 110 servidores técnico-administrativos comprometidos
com o desenvolvimento da Universidade.
"Em 10 anos, sextuplicamos a área construída do Campus, criamos mais de um curso de graduação
por ano, oferecemos melhores condições de trabalho aos nossos servidores e vimos a comunidade
acadêmica de Sorocaba crescer em tamanho e na qualidade da formação profissional oferecida aos
estudantes, do conhecimento científico produzido e, também, da interação com Sorocaba e região.
A UFSCar tem muito orgulho do seu Campus Sorocaba", comemora o Reitor da UFSCar. Para a
Diretora do Campus, neste momento, é importante também destacar como a UFSCar veio
construindo a sua identificação com a cidade de Sorocaba e sua região metropolitana. "São 10 anos
que percorremos estreitando laços com a cidade e a região que nos abriga – firmamos mais de 400
parcerias com empresas e outras organizações públicas e privadas vizinhas – e expandindo
conhecimento", afirma a Diretora.
Completando sua primeira década, novas conquistas já começam a aparecer. O Campus acaba de
ter aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) dois
cursos de doutorado, em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis e em Biotecnologia e

Monitoramento Ambiental. "Os desafios também são maiores e nos estimulam a crescer cada vez
mais. Ao mesmo tempo, já temos muito que comemorar", conclui Toso.
Imagem: Selo comemorativo dos 10 anos do Campus Sorocaba da UFSCar (Crédito: Marcelo
Ducatti – CCS/UFSCar)

Calourada: Novos estudantes são recepcionados com atividades
de integração e iniciativas solidárias
Nesta semana, a UFSCar deu início à
recepção de seus novos estudantes de
graduação, com a Calourada 2016. Com
atividades realizadas nos quatro campi,
os estudantes foram recebidos com
atividades
de
integração
e
solidariedade. Eles também puderam
conhecer o campus onde estudarão nos
próximos anos e algumas das
oportunidades
oferecidas
pela
Universidade.
Em São Carlos, o grande destaque
deste ano foi a campanha de corte de
cabelos e doação para confecção de
perucas para pacientes em tratamento de câncer. A atividade se repetirá no próximo sábado (5/3),
na Praça do Mercado, das 9 às 13 horas. Em Araras, apresentações culturais de diferentes estilos
animaram a recepção, e os calouros participaram de atividades esportivas nas quadras. Em
Sorocaba, uma parceria com a Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) deu
oportunidade para que toda a comunidade universitária pudesse fazer a doação. Já no Campus
Lagoa do Sino, foram realizadas atividades sobre agricultura familiar, com a presença de pequenos
agricultores, e a Calourada Tropeira volta a ser realizada hoje, apresentando a cultura da região.
Ao longo deste primeiro semestre, outras
atividades acontecerão em todos os campi para
apresentar a Universidade aos calouros. A
Feira Acadêmica será realizada pela primeira
vez neste ano, reunindo representantes das
pró-reitorias
de
Graduação
(ProGrad),
Extensão (ProEx), Pesquisa (ProPq) e
Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE);
da Secretaria Geral de Relações Internacionais
(SRInter); do programa Idiomas sem Fronteiras
(IsF); das bibliotecas; e do Programa de
Capacitação
Discente
para
o
Estudo
(ProEstudo). Em São Carlos, a Feira acontece
no próximo dia 16, para apresentação das
diversas possibilidades de vivenciar a rotina acadêmica oferecidas pela Universidade. No mesmo
dia, o Reitor Targino de Araújo Filho ministrará Aula Magna, e a Secretaria Geral de Gestão
Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) ficará responsável por palestra sobre Educação Ambiental e
pela distribuição de canecas para uso no Restaurantes Universitário. Em Araras, as atividades
ocorrerão no dia 23, em Sorocaba no dia 30 e no Campus Lagoa do Sino em 6 de abril.
Já no dia 17, simultaneamente em todos os campi, a ProACE e seus departamentos promoverão um
dia para informar os estudantes sobre o Programa de Assistência Estudantil; sobre os
departamentos da Pró-Reitoria, com orientações sobre os serviços disponíveis e a quem recorrer
para utilizá-los; e realizar atividade de conscientização sobre o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas. As datas e outros detalhes sobre a programação da Calourada 2016 em todos os campi
da UFSCar estão disponíveis em www.calourada.ufscar.br.
Terceira chamada
Foi publicada ontem a lista de candidatos convocados para a manifestação presencial de interesse
da terceira chamada, para o preenchimento das 740 vagas restantes nos cursos de graduação. Os
convocados deverão comparecer aos respectivos campi na sexta-feira (4/3) das 9 às 11 horas, e no

mesmo dia será publicada relação dos candidatos que conseguiram a vaga, que farão a matrícula
imediatamente.
Foto 1: No Campus Lagoa do Sino, estudantes participam da Calourada 2016 e conhecem a
fazenda que abriga o Campus (Crédito: Arquivo CCS)
Foto 2: Em Sorocaba, estudantes participam do corte de cabelo solidário, para doação para
confecção de perucas para pacientes com câncer (Crédito: Arquivo CCS)

Andifes: Reitores discutem orçamento das universidades e novo
marco legal da Ciência e Tecnologia
Aconteceu em Brasília na semana passada a 147ª Reunião Ordinária do
Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes). Na ocasião, os reitores receberam
o Secretário Executivo do Ministério da Educação (MEC), Luiz Cláudio
Costa, para discussão sobre o financiamento das universidades em 2016,
frente ao bloqueio de R$ 1,3 bilhão no orçamento previsto para o MEC.
"Segundo o Secretário, as negociações têm sido para preservar os recursos de manutenção das
universidades, ou seja, o custeio, tal qual aprovado inicialmente. No entanto, deve haver novos
cortes nos recursos de investimento, o que sem dúvida é motivo de preocupação. Diante de um
quadro que ainda é incerto, estamos trabalhando na revisão do cronograma de obras, para que
possamos apresentá-lo à comunidade da UFSCar assim que tivermos as informações mais
precisas", relata o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, presente à reunião.
Outra pauta debatida pelos reitores foi a Lei nº 13.243/16, conhecida como "Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação", aprovada pelo Senado no final de 2015 e sancionada com vetos parciais
pela Presidência da República em janeiro deste ano. "O novo marco legal cria perspectivas
interessantes em termos do fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do País e,
particularmente, do incentivo ao processo de inovação. Algumas questões pendentes são os vetos
presidenciais e, também, a atenção aos decretos que regulamentarão pontos importantes previstos
na Lei. Nesse sentido, temos o compromisso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de
que teremos a oportunidade de apreciação e posicionamento em relação a esses decretos", afirma
o Reitor da UFSCar.
O Conselho Pleno da Andifes também recebeu o Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos,
que falou sobre a situação acadêmica dos refugiados e pediu o apoio das universidades no sentido
da garantia da migração humanitária. "Há um interesse manifesto dos reitores de, aproveitando a
experiência de universidades que já têm procedimentos estabelecidos para ingresso dos refugiados
nos cursos de graduação, como é o caso da UFSCar, expandir essa possibilidade para mais
instituições", informa o Reitor.
Os reitores também receberam representantes do Ministério da Cultura, da Advocacia Geral da
União (AGU) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
MEC (Secadi) para encaminhamento de assuntos de interesse das universidades, além de darem
continuidade ao seminário "Brasil: Conjuntura e Perspectivas", cuja primeira edição foi realizada em
julho do ano passado. Relato da reunião também pode ser conferido no site da Andifes.

Reitor da UFSCar participa do 10º Congresso Internacional de
Educação Superior em Cuba
O Reitor da UFSCar,
Targino de Araújo Filho,
foi
um
dos
conferencistas do 10º
Congresso Internacional
de Educação Superior,
realizado de 15 a 19 de
fevereiro em Cuba com
o tema "Universidade
inovadora
por
um
desenvolvimento
humano
sustentável".
Durante o evento, o
dirigente da UFSCar
participou de sessão de debates com o tema "Internacionalização, cooperação e projetos
internacionais", em que sua apresentação buscou promover a reflexão sobre qual
internacionalização e qual universidade são necessárias e desejadas neste início do Século XXI.
"Além do Congresso como um todo, destaco particularmente a relevância do Fórum de Reitores, no
qual fizemos nossa apresentação, por ser um momento do evento que reúne dirigentes do mundo
todo para a reflexão e troca de experiências sobre temas considerados fundamentais ao
desenvolvimento da Educação Superior e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os temas escolhidos
para esta edição ilustram essas preocupações e prioridades", avalia o Reitor, referindo-se às mesas
de trabalho intituladas "Universidade, inovação e desenvolvimento" e "Responsabilidade social
universitária", que, junto com a sessão sobre internacionalização, compuseram a programação do
Fórum. "Outro destaque do evento foi a conferência de Frei Beto, sobre a formação humanista de
profissionais, cujo texto pode ser conferido no site do Congresso", registra Araújo Filho.
Durante a sua estada em Cuba, o Reitor da UFSCar, representando a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), coordenou encontro entre reitores
brasileiros e cubanos cujo objetivo foi o acompanhamento das ações desencadeadas por reunião
semelhante realizada em agosto de 2014 em São Paulo. O encontro teve a participação também do
Ministro de Educação de Cuba, Rodolfo Alarcón Ortiz. Dentre os dados apresentados pelo Reitor –
que preside a Comissão de Relações Internacionais da Andifes – destaca-se, considerando o caso
específico da UFSCar, o número de publicações de pesquisadores da Universidade em conjunto
com seus pares de universidades cubanas, que, no período de 1997 a 2015, supera os cem artigos
apenas nas três áreas em que a cooperação foi mais intensa – Física, Química e Engenharia de
Materiais. "Dentre os passos futuros acordados na reunião está a realização de levantamento, pelo
ministério cubano, das principais áreas de interesse dos pesquisadores de seu país, para que
possamos ampliar ainda mais as possibilidades de cooperação, especialmente no que diz respeito à
área da pós-graduação", informa o dirigente.
Por fim, outro momento importante da viagem foi a participação do Reitor da UFSCar na reunião
do Comitê Executivo do Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior (Enlaces),
cujo objetivo foi o compartilhamento de informações sobre as ações dos quatro grupos de trabalho
do Enlaces – nas áreas de mobilidade acadêmica; avaliação e acreditação da qualidade; Ciência,
Tecnologia e Inovação; e responsabilidade social da universidade – e o delineamento de prioridades
estratégicas para o desenvolvimento do Enlaces no período 2016-2017. Dentre os destaques estão
a continuidade do programa piloto para reconhecimento de títulos entre os países participantes –
que envolve nove universidades, dentre elas duas brasileiras – e a realização, prevista para
setembro deste ano, do 1º Fórum Aberto de Ciências para a América Latina e o Caribe. Uma nova
reunião
do
Enlaces
está
prevista
para
acontecer
em
agosto,
no
Brasil.
Todas as informações sobre o 10º Congresso Internacional de Educação Superior podem ser
conferidas no site do evento, em www.congresouniversidad.cu.
Foto: Reunião entre dirigentes cubanos e brasileiros foi coordenada pelo Reitor da UFSCar (Crédito:
Divulgação – Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras)

Pró-reitorias de Pesquisa e de Gestão de Pessoas promovem
iniciativa para incentivar docentes à realização do pós-doutorado
Com o objetivo de incentivar os docentes da UFSCar a realizarem estágios de pós-doutorado, as
pró-reitorias de Pesquisa (ProPq) e de Gestão de Pessoas (ProGPe) estão realizando reuniões com
os Centros Acadêmicos da Universidade, nas quais explicam as possibilidades de afastamento.
Chamada de "Programa de Estímulo ao Pós-Doutorado", a iniciativa fomenta que os departamentos
estabeleçam políticas de afastamento de docentes para capacitação. Os docentes afastados podem
ser substituídos por professores contratados, de acordo com as vagas do Banco de ProfessorEquivalente, que, atualmente, não tem toda sua capacidade utilizada. O Banco , ampliado em maio
de 2014, determina, respeitados fatores de conversão, quantos professores efetivos, substitutos e
visitantes podem ser contratados pela Universidade.
Já foram realizadas duas reuniões nos centros de Ciências Humanas e Biológicas (CCHB) e de
Ciências em Gestão em Tecnologia (CCGT) do Campus Sorocaba no mês passado, e a próxima
reunião será no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), marcada para 22 de março. As
reuniões com os demais Centros serão agendadas nas próximas semanas e divulgadas no site da
ProPq.
A Pró-Reitora de Pesquisa, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, que, ao lado do Pró-Reitor de
Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, lidera a iniciativa, explica que o Programa busca
estimular a qualificação do corpo docente da Universidade sem que haja sobrecarga para os
departamentos. "É bastante notório como a realização do pós-doutorado contribui para a qualidade
da pesquisa feita pelo docente, e identificamos que cerca da metade do nosso quadro ainda não
possui essa experiência. Com a equalização do Banco de Professor-Equivalente, conquistamos a
possibilidade de um número significativo de afastamentos com substituição, ou seja, o docente se
afasta sem que haja sobrecarga, sem que os colegas tenham de assumir as disciplinas. Além disso,
no caso dos pós-doutorados realizados fora do País, os benefícios para a internacionalização são
evidentes, e muito importantes. Nesse contexto, lançamos o Programa com o objetivo de incentivar
os departamentos a criarem suas políticas de afastamento de docentes para qualificação, utilizando
as oportunidades que a Universidade oferece", avalia a Pró-Reitora.

Be_a_doc: UFSCar oferece 145 vagas em programas de pósgraduação para pesquisadores europeus
A UFSCar está participando da primeira oferta do programa BE_a_DOC, iniciativa conjunta do
Grupo Coimbra (CG) e do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) para apoiar
estudantes de doutorado e professores ou pesquisadores vinculados às universidades associadas
aos grupos da Europa e do Brasil.
Os candidatos europeus poderão concorrer às 74 vagas de doutorado-sanduíche e 71 vagas de
pesquisador visitante oferecidas em 21 programas de pós-graduação da UFSCar pelo período de
um ano. Os selecionados terão os mesmo direitos de estudantes regulares de pós-graduação da
Universidade, como acesso às bibliotecas e restaurantes universitários, além de cursos de
Português para estrangeiros. A lista com os programas de pós-graduação e as vagas oferecidas na
UFSCar pode ser consultada aqui.
Na Universidade, a iniciativa é coordenada pela Coordenadora Acadêmica de Pós-Graduação da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), Márcia Regina Cominetti, e pela Secretária de Relações
Internacionais, Camila Höfling. A partir do aceite da UFSCar em integrar o grupo de instituições
participantes do programa, a coordenação do BE_a_DOC na UFSCar entrou em contato com as
coordenações dos programas de pós-graduação para organizar o oferecimento de vagas. "O
BE_a_DOC é um programa de fomento à cooperação internacional entre universidades brasileiras e
europeias que se propõe a articular o oferecimento de vagas nas instituições. O objetivo é criar um
grande catálogo de oportunidades internacionais para alunos de doutorado e professores ou
pesquisadores. Ainda que não haja pagamento de bolsas pelo programa, os visitantes têm os
mesmo direitos dos alunos regulares, o que abre a possibilidade de buscar financiamento por
agências de fomento", afirma Cominetti.
Candidaturas
No Brasil, são oferecidas mais de mil vagas em cerca de 50 universidades. Para os candidatos
brasileiros, são 240 vagas em 11 universidades da Espanha, Itália, Portugal e República Tcheca. As
inscrições devem ser feitas até 31 de março em formulário eletrônico específico disponível no site do

programa, onde também é possível consultar todas as vagas oferecidas. Os resultados serão
divulgados até junho e o início das atividades ocorrerá em agosto nas instituições brasileiras e em
setembro nas instituições europeias.

UFSCar recebe visita da Secadi/MEC e planeja ações na área de
acessibilidade para os próximos anos
No começo da última semana, o Núcleo de Acessibilidade da UFSCar, o Incluir, recebeu visita
técnica da consultora da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
do Ministério da Educação (Secadi/MEC) Rosângela Morello. Vinculado ao Núcleo de Extensão
UFSCar Cidadania e sediado no Campus São Carlos, o Incluir se configura como um espaço de
referência na eliminação de barreiras pedagógicas, de comunicação e atitudinais em relação às
pessoas em geral. Entre seus objetivos está o apoio às ações de Educação Especial na
Universidade, por meio de um conjunto de propostas, como suporte aos estudantes com
necessidades especiais, com apoio acadêmico para o acesso e a permanência na Universidade.
Além disso, atua na sensibilização da comunidade universitária para a garantia de direitos à
Educação a todos e articula ações com os demais programas e unidades da Universidade.
Durante a visita, a consultora foi recebida pelo Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, e reuniuse com pró-reitores e representantes de setores diretamente envolvidos em ações de promoção da
acessibilidade – o Escritório de Desenvolvimento Físico (EDF), a Secretaria Geral de Educação a
Distância (SEaD), o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) e a Secretaria Geral de Informática
(SIn). Estiveram presentes também ao longo da visita a Coordenadora do Núcleo, Rosimeire Maria
Orlando, e a Secretária Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, Maria Waldenez de
Oliveira.
A representante da Secadi conheceu diferentes espaços da Universidade, as principais ações do
Incluir e os desafios enfrentados para a ampliação dessas ações. "Estabelecemos um diálogo muito
importante com a representante da Secadi, que reafirmou o compromisso da Secretaria em ser
parceira da Universidade na construção de iniciativas de inclusão. Recebemos uma série de
orientações nesse sentido, com foco em projetos pedagógicos que contemplem, de fato, a
acessibilidade atitudinal. Foi bastante produtivo, pois já trabalhamos nesse sentido de oferecer
oportunidades para que as licenciaturas contemplem mais conteúdos da Educação Especial,
formando professores com fundamentação teórica para trabalhar com diferentes alunos. Na
UFSCar, são desenvolvidas diversas pesquisas com esse foco, e pudemos debater pontos
importantes para que possamos avançar ainda mais, e nos aproximarmos da Secadi", afirma
Orlando.
Saiba mais sobre o Núcleo Incluir, recentemente incorporado à nova Secretaria Geral de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade, no Blog da Reitoria. O contato com o Incluir pode ser feito pelo
e-mail nucleoacessibilidade@ufscar.br.

ProGPe: UFSCar tem vagas abertas em cursos de Inglês para
servidores nos quatro campi
Estão abertas as inscrições para os cursos de Inglês para servidores da UFSCar nos quatro campi
da Universidade. São oferecidas 17 turmas, sendo nove no Campus São Carlos, três no Campus
Araras, três no Campus Sorocaba e duas no Campus Lagoa do Sino. Ao todo, mais de 130
servidores já participam dos cursos, com turmas para diferentes níveis de proficiência.
Para participar, os servidores devem realizar o teste de proficiência, que determinará qual a turma
mais adequada. Para os campi São Carlos e Lagoa do Sino, a prova será aplicada na próxima terçafeira (8/3), e as inscrições devem ser feitas até amanhã (4/3) no formulário disponível no Blog
Capacitação, Qualificação e Avaliação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe). As datas
para os campi Araras e Sorocaba serão definidas em breve e divulgadas no Blog.
A iniciativa é da ProGPe, sob a coordenação do docente do Departamento de Letras (DL) Nelson
Viana, e acontece no Campus São Carlos desde 2011, tendo sido expandida para os demais campi
nos anos seguintes. Os servidores matriculados participam de aulas semanais com duas horas de
duração, durante o horário de trabalho, sendo dispensados para a atividade. As aulas são
elaboradas para incorporar tarefas que o servidor realiza tanto no dia a dia na Universidade, como
em situações reais em outros espaços, de forma a adequá-las à realidade das turmas.

Outras informações sobre a disponibilidade de turmas, testes de proficiência e inscrições estão
disponíveis no Blog da ProGPe, ou no Departamento de Desenvolvimento de Carreiras da ProGPe
pelo telefone (16) 3351-8276.

CoAd: Conselho aprova relatório de atividades da Ouvidoria e
discute modelo de esforço docente
O Conselho de Administração da UFSCar (CoAd) realizou na última sexta-feira (26/2) sua 33ª
Reunião Ordinária, na qual apreciou e aprovou o Relatório de Atividades 2015 da Ouvidoria da
Universidade. Dentre os principais pontos do documento, destaca-se o índice de respostas à
comunidade consideradas conclusivas: 96% das 647 manifestações recebidas no ano. Além disso, a
diminuição no número de manifestações em relação ao ano anterior foi atribuída à consolidação da
unidade, implantada em 2012, e da maior compreensão de seu papel na Universidade. Isto porque
cada vez mais a Ouvidoria é acionada somente após o setor de interesse ser procurado sem êxito.
Também foi destacado o esforço de diferentes setores da Universidade como responsável tanto pela
diminuição no número de manifestações quanto pelo aumento de respostas conclusivas, indicando o
crescente sucesso do trabalho conjunto com a Ouvidoria. O relatório também registra que a unidade
tem sido demandada a auxiliar na mediação de conflitos e convidada a participar de eventos em
outras instituições.
Os conselheiros também deliberaram pela continuidade dos trabalhos dacomissão formada em abril
do ano passado para elaborar o novo modelo de cálculo do esforço docente na Universidade, que
será utilizado para a distribuição, entre os departamentos, das vagas de docentes que são criadas
no quadro de pessoal da Instituição. Formada pelos pró-reitores de Gestão de Pessoas (que a
preside), de Graduação e de Pós-Graduação, e pelos diretores dos sete Centros Acadêmicos da
UFSCar, a comissão dará continuidade à elaboração do modelo, e apresentará os resultados em
reunião extraordinária prevista para setembro deste ano.
O calendário, pautas e deliberações do CoAd podem ser acompanhados no site da Secretaria de
Órgãos Colegiados.

CoPG: Conselho delibera sobre procedimentos de rotina
No último dia 24 de fevereiro, o Conselho de Pós-Graduação (CoPG) realizou sua 76ª Reunião
Ordinária. O Conselho discutiu e deliberou sobre procedimentos de rotina, dentre eles homologação
de documentos para expedição de diplomas; credenciamento, descredenciamento e
recredenciamento de docentes de programas de pós-graduação; reconhecimento de diplomas; e
alterações de regimentos internos de programas de pós-graduação. As pautas, atas e atividades do
CoPG podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

ConsUni: Conselho apreciará a criação de novas unidades de
ensino, pesquisa e extensão
O Conselho Universitário (ConsUni) da UFSCar realizará sua 217ª Reunião Ordinária nesta sextafeira (4/12), às 9 horas, no Anfiteatro da Reitoria. Na pauta da reunião está a apreciação do
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna da UFSCar referente ao ano de 2015. Os
conselheiros apreciarão também as propostas de criação do Instituto de Estudos Avançados e
Estratégicos (IEAE), do Repositório Institucional da Universidade, do Instituto de Línguas e do
Laboratório Integrado de Documentação e Estatísticas Políticas e Sociais (Lideps). Além disso, o
Conselho discutirá proposta de alteração da minuta padrão para elaboração de regimentos internos
dos departamentos acadêmicos da UFSCar.
As pautas, atas e deliberações do ConsUni podem ser consultadas na página da Secretaria de
Órgãos Colegiados.

CoPq: Conselho apreciará proposta de Regimento Geral das
Atividades de Pesquisa
Na próxima terça-feira (8/3), às 14 horas, a 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Pesquisa (CoPq)
da UFSCar dará continuidade à apreciação da proposta do Regimento Geral das Atividades de
Pesquisa na Universidade. O documento, elaborado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq), foi
apresentado ao Conselho na reunião de outubro do ano passado e disponibilizado na página da
ProPq para toda a comunidade. Na próxima reunião, os conselheiros se debruçarão sobre sua
versão mais atual, que incorpora as sugestões enviadas à Pró-Reitoria.
Na pauta da reunião também está a minuta das Diretrizes Institucionais sobre Integridade Ética na
Pesquisa, também disponível para a comunidade desde o final do ano passado, e a minuta do
Regimento da Comissão de Integridade Ética na Pesquisa (Ciep).
As pautas e atas do CoPq podem ser acompanhadas na página da ProPq. Os relatos das últimas
reuniões do Conselho estão no Blog da Reitoria.
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