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Superintendente do Hospital Universitário apresenta plano de
ações para o período 2015-2016 ao Conselho Universitário
O Superintendente do Hospital
Universitário da UFSCar, José
Rubens Rebelatto, esteve na
213ª Reunião Ordinária do
Conselho
Universitário
(ConsUni), realizada na última
sexta-feira
(28/8),
para
apresentar o plano de ações
para o Hospital no período
2015-2016.
Participaram
também da reunião – que
aprovou a instituição do
Hospital
na
estrutura
organizacional da Universidade, vinculado diretamente à Reitoria – o Gerente de Ensino e Pesquisa
do HU, Sérgio Luiz Brasileiro Lopes, que é docente do Departamento de Medicina da Universidade,
e a coordenadora do Setor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, Tânia Salvini, docente do
Departamento de Fisioterapia.
Durante a sua apresentação, Rebelatto relatou as ações que já vêm sendo realizadas desde
fevereiro deste ano, quando assumiu a Superintendência, bem como o planejamento para os
próximos meses. O plano está dividido em quatro grupos de ações: ações administrativas imediatas;
ações de infraestrutura física; ações para contratação de pessoal; e ações operacionais para a
equipe de governança. O detalhamento dessas ações pode ser conferido no Blog da Reitoria.
Um destaque é que, na última terça-feira (1/9), foram recepcionados no Hospital os primeiros 60
aprovados no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), iniciando assim o
processo de substituição dos profissionais contratados pela Sahudes (Sociedade de Apoio,
Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde) pelos 288 selecionados no concurso, que
atraiu mais de 14 mil candidatos para as 179 vagas na área assistencial, 75 na área médica e 34 na
área administrativa. A transição continuará sendo concretizada até janeiro do próximo ano, para que
não haja interrupção nos serviços oferecidos. "Para mim, particularmente, foi um momento muito
emocionante. Como eu já havia registrado no ConsUni, este não foi um processo simples e, em
alguns momentos, tivemos dúvidas em relação à sua concretização. No entanto, o relato feito e o
plano de ações apresentado no Conselho e, agora, participar dessa recepção aos primeiros
profissionais contratados pela Ebserh, nos deixam bastante tranquilos quanto à implantação do
Hospital Universitário, que está virando uma realidade", afirmou o Reitor da UFSCar, Targino de
Araújo Filho, que esteve no Hospital para dar as boas vindas aos recém-contratados.
Os demais temas tratados na 213ª Reunião Ordinária do ConsUni podem ser conferidos no site da
Secretaria de Órgãos Colegiados da UFSCar.

Reitor participa de fórum da RNP sobre impactos das tecnologias
de informação e comunicação na Educação Superior
Aconteceu na última semana –
de 25 a 27 de agosto –, em
Brasília,
a
edição
2015
do Fórum da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), com
uma grande quantidade de
debates sobre os impactos das
tecnologias móveis sobre a
Educação Superior. Dentre
outros
temas,
o
evento
abordou desafios relacionados
à gestão da informação; ao
fortalecimento da participação
da sociedade em processos de monitoramento e avaliação de políticas públicas; à utilização das
tecnologias de informação e comunicação na produção de conhecimento científico; e às
possibilidades de acessar conteúdos em qualquer lugar criadas pelo uso das TICs.
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, foi um dos debatedores na mesa que encerrou o
evento, voltada à identificação de necessidades e caminhos para que as tecnologias de fato
proporcionem intercâmbio de informações e conhecimento e à reflexão sobre a transformação de
processos administrativos e acadêmicos em sua interface com as TICs. Em sua apresentação,
Araújo Filho abordou essas questões sobre o pano de fundo do crescimento, diversificação e
interiorização do Sistema Federal de Educação Superior. Nesse cenário, o dirigente destacou, por
exemplo, a importância de pesquisadores instalados em lugares mais distantes dos grandes centros
poderem se comunicar e trocar informações com seus pares em outras instituições. O Reitor
também elencou as possibilidades das TICs ampliarem as possibilidades de colaboração na área da
pós-graduação, bem como registrou a importância dos portais de periódicos e repositórios
institucionais.
Outra área explorada pelo Reitor da UFSCar foi o papel das TICs e da educação a distância na
concretização das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e, também, do Plano de
Desenvolvimento das Universidades Federais (PDU), especialmente aquelas relacionadas à
elevação das taxas de matrícula na Educação Superior pública e gratuita, tanto na graduação
quanto na pós-graduação; à titulação dos professores do Ensino Superior; e à formação de
professores para a Educação Básica. Mais um aspecto explorado foi a mobilidade internacional,
área em que as tecnologias de informação e comunicação podem desempenhar papel relevante na
consolidação de laços iniciados no âmbito do programa Ciência sem Fronteiras e, também, na
aprendizagem de idiomas.
Andifes
Também em Brasília, o Reitor participou, no dia 26, da CXLIV Reunião do Conselho Pleno da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). O foco
do encontro foram as questões orçamentárias das universidades federais, em discussões que
contaram com a participação do Secretário Executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, e do Secretário
de Educação Superior do Ministério, Jesualdo Pereira, além dos diretores de Avaliação e de
Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
Arlindo Philippi Jr. e Jean Marc Georges, que trataram do financiamento da pós-graduação e dos
cursos a distância oferecidos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Além das
dificuldades relacionadas aos cortes orçamentários e atrasos nos repasses financeiros em 2015, a
discussão abordou também o orçamento de 2016, que prevê uma ampliação de cerca de 12% dos
recursos de custeio e 20% dos recursos de investimento em relação a 2015. O relato da reunião
pode ser conferido nosite da Andifes.
Foto: Reitor da UFSCar durante sua apresentação no Fórum RNP 2015 (Crédito: Divulgação – RNP)

ProGrad: Pró-Reitora participa de discussões nacionais sobre
rumos da Educação Superior
A Pró-Reitora de Graduação da UFSCar, Claudia Raimundo Reyes, participou recentemente de dois
encontros nacionais que reuniram pró-reitores e representantes do Ministério da Educação (MEC)
para debater questões do cenário nacional dos cursos de graduação. A reunião doColégio de PróReitores de Graduação (CoGrad) da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes), presidido por Reyes, recebeu o conselheiro da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) Luiz Fernandes Dourado. As diretrizes
nacionais da educação a distância foram a pauta do encontro realizado no dia 19 de agosto, e as
discussões devem subsidiar a elaboração de documento pelo CoGrad que será levado à Diretoria
da Andifes e, posteriormente, encaminhado ao CNE. O Colégio vem trabalhando a temática da
educação a distância (EaD) e discute apoiado em grupo de trabalho que conta com a presença da
Secretária Geral de Educação a Distância da UFSCar, Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali. Na
Universidade, a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) vem se preparando para atender
as demandas por EaD dos cursos presenciais, organizando amparos instrumentais que fomentem o
uso das tecnologias e oferecendo suporte aos docentes interessados.
Já o encontro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação (ForGrad), que reúne
representantes de instituições públicas e privadas, recebeu representantes de diferentes instâncias
do MEC entre os dias 20 e 22 de agosto. Os participantes discutiram os planos nacionais de
Educação e de Graduação, com foco nas novas diretrizes de formação de professores do Ensino
Básico. Foi amplamente debatida a articulação entre as instituições de Ensino Superior e a
Educação Básica, apontando para a necessidade de valorização dos profissionais do magistério.
Ainda sobre esse aspecto, foi realizada uma mesa específica para avaliar o papel do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), que ressaltou a importância de fomentar a
relação dos estudantes de graduação com as escolas públicas desde o princípio da formação.
Em outra mesa, que recebeu a Diretora de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), foram discutidos os eixos estruturantes da avaliação no
contexto do Plano Nacional de Educação (PNE). A discussão pautou temas como
internacionalização, inovação, políticas das questões étnico-raciais, direitos humanos, inclusão,
educação ambiental e responsabilidade social como elementos fundamentais para a construção de
bons indicadores para a avaliação das instituições. A acessibilidade também foi colocada em
posição de destaque, sendo valorizada a presença da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos
cursos de graduação do País. Destacou-se também a importância de consolidar uma cultura de
avaliação nas instituições, fortalecendo os ciclos avaliativos do Sinaes e aprimorando os
instrumentos para garantir, inclusive, a aplicação das metas do PNE. Dentre os temas abordados
nos três dias de reunião, destacou-se também a creditação da internacionalização e da extensão,
sendo esta última pauta resultado dediscussões que já vêm sendo feitas em fóruns da Andifes.

ProEx: Projetos temáticos de extensão reúnem docentes de
diferentes departamentos e campi da UFSCar
Os projetos aprovados no Edital Especial de Apoio à Realização de Projetos Temáticos de
Extensão, nova modalidade de fomento criada em 2015 pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx),
começam a ser desenvolvidos com atividades que envolvem a comunidade universitária de
diferentes campi da UFSCar. Ao todo, foram 27 projetos aprovados, sendo nove com aporte de
recursos. O objetivo do edital é incentivar a formação de redes de atividade extensionista, que
aglutinem diferentes programas, áreas de conhecimento e campi em torno de temas de natureza
multi e transdisciplinar.
Isabela Aparecida de Oliveira Lussi, docente do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO),
coordena o projeto "Inclusão social pelo trabalho por meio da Economia Solidária: rumo ao
cooperativismo social", que envolve, além do DTO, os departamentos de Ciências Sociais (DCSo),
Sociologia (DS) e Enfermagem (DEnf), bem como o Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos,
Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI-EcoSol). O projeto trabalha com a
formalização de uma cooperativa social de São Carlos, além de sensibilizar grupos de pessoas em
desvantagem social de diferentes regiões do Estado de São Paulo para iniciativas de inclusão social
pelo trabalho, fundamentadas nos princípios da economia solidária. Segundo Lussi, a estratégia
geral do projeto é produzir conhecimento científico e tecnológico que aprofunde o debate relativo a
Saúde Mental, desvantagem social, inserção laboral, cooperativismo social e economia solidária, e

também gerar intervenções nas realidades dos grupos atendidos, que envolvem cerca de 300
pessoas. "Promovemos a articulação entre ensino, pesquisa e extensão nos moldes do que o NuMIEcoSol vem fazendo na última década, e o edital de temáticos nos oferece outras possibilidades de
promover ações institucionais que resultam em intervenções bastante práticas nas realidades.
Trabalhamos com o fortalecimento de grupos que já existem, promovendo ações de inserção laboral
de pessoas em desvantagem social, como jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas
com transtorno mental e pessoas em situação de rua. Um exemplo das ações é a rádio virtual
autogestionada por esses jovens, que se capacitam profissionalmente e são estimulados através
das ações do projeto", conta a docente.
Em uma linha temática distinta, o projeto "Sistema da aquisição e transmissão de dados da
aquicultura", coordenado pelo docente do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) Osmar
Ogashawara, trabalha com tecnologia para aprimorar a criação de peixes com equipamentos de
baixo custo. Em parceria com os departamentos de Engenharia Mecânica (DEMec), de São Carlos;
Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal (DBPVA), do Campus Araras; e o Centro de Ciências da
Natureza (CCN), do Campus Lagoa do Sino, o projeto prevê o desenvolvimento de um equipamento
para aferir a qualidade da água de uma das lagoas do novo campus e relacioná-la com os
parâmetros identificados para a boa criação de peixes. Ogashawara explica que a parte eletrônica
do equipamento, com sensores que aferem a presença de oxigênio, a temperatura da água e outras
características importantes para a presença dos animais, está sendo desenvolvida no âmbito do
DEE, e a estrutura flutuante necessária contará com a colaboração do DEMec. Já o DBPVA
contribui com os parâmetros para criação dos peixes e a articulação com pequenos criadores que
possam se beneficiar da tecnologia de baixo custo. "Os estudantes terão a oportunidade de
participar do desenvolvimento do hardware do equipamento, e com os conhecimentos do curso de
Engenharia Elétrica poderão aplicar a base teórica na prática. Além disso, com o envolvimento das
outras áreas do conhecimento, articulamos as diferentes experiências em um projeto que deverá
gerar uma nova tecnologia com aplicação na região do Campus Lagoa do Sino, e também geramos
dados que podem ser analisados em diversas pesquisas, além de promovermos o contato com os
pequenos produtores, que se beneficiam do conhecimento produzido na Universidade", avalia
Ogashawara.
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Aconteceu no último dia 25 a 12ª Feira de
Oportunidades da UFSCar, realizada na
área externa da Biblioteca Comunitária
(BCo) do Campus São Carlos. Com
estandes de 15 empresas de diferentes
setores e regiões do País nesta edição, a
Feira tem como objetivo aproximar
estudantes e empresas, com foco na
entrada no mercado de trabalho. Além das
empresas,
diferentes
unidades
da
Universidade também estiveram presentes,
como as pró-reitorias de Graduação
(ProGrad), de Pós-Graduação (ProPG) e de
Assuntos
Comunitários
e
Estudantis
(ProACE), e a Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), e divulgaram informações
importantes para a vida acadêmica dos estudantes.
A Feira de Oportunidades é uma iniciativa da ProGrad, com a colaboração do docente do
Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) Tomaz Toshimi Ishikawa. O docente explica que
o evento oferece grande variedade de informações para estudantes de São Carlos e da região. "As
empresas vêm até a Universidade divulgar os programas de estágio e trainee em andamento e têm
grande interesse em poder contar com os estudantes da UFSCar. Os estudantes, por sua vez,
entram em contato com as oportunidades, conhecendo empresas de diferentes lugares do Brasil e,
muitas vezes, tendo o primeiro contato com as possibilidades do mercado de trabalho. Divulgamos o
evento por toda a região e, por isso, atraímos os talentos não só da UFSCar, mas também de outras
instituições para conhecer oportunidades profissionais", comenta Ishikawa.
Estudante do curso de Engenharia Civil, Regina Mattazo esteve no espaço para conhecer as
oportunidades oferecidas pelas empresas e contou que desde o primeiro ano no curso frequenta a

Feira. "É bastante interessante termos a presença das empresas na UFSCar, divulgando suas
oportunidades de estágio e trainee. Como as empresas enviam seus profissionais de recursos
humanos, também é interessante conversar com eles e conhecer um pouco dos processos seletivos
e planos de carreira. Acho que isso nos tranquiliza, pois quando estamos na graduação temos um
pouco de medo da colocação no mercado de trabalho", afirmou a estudante.
Foto: Estudantes e empresas aproveitam as oportunidades de diálogo criadas pela Feira (Crédito:
Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

CoPG: Conselho discute orçamento dos programas de pósgraduação e aprova procedimentos de rotina
A 71ª Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar, realizada no último
dia 26, discutiu os recursos financeiros dos programas de pós-graduação da Universidade. A PróReitora de Pós-Graduação, Débora Morato Pinto, apresentou as recentes discussões em âmbito
nacional dos pró-reitores de pós-graduação com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e os esforços da Pró-Reitoria para sistematizar as despesas dos programas.
Os conselheiros puderam esclarecer as dúvidas sobre as verbas disponíveis e o andamento dos
processos de compras, e a ProPG se colocou à disposição para outros esclarecimentos.
Além disso, o CoPG aprovou procedimentos de rotina que são de sua competência, como
reconhecimento de diplomas e alterações em regimentos de programas. O Conselho também
deliberou pela aprovação do acordo geral de cotutela de tese – que permite que o discente seja
orientado também por docente de outra instituição, além da UFSCar – entre o Programa de PósGraduação em Química (PPGQ) da Universidade e aUniversidad de La Habana, de Cuba.
As atividades e outras informações do CoPG podem ser acompanhadas nosite da ProPG.

CoG: Conselho delibera sobre responsabilidades na guarda de
documentos relativos ao ensino de graduação
O Conselho de Graduação (CoG) realizou, na última segunda-feira, 31 de agosto, reunião
extraordinária que deu continuidade à apreciação do Regimento Geral dos Cursos de Graduação da
UFSCar. A reunião teve início com a discussão do Capítulo VII do Regimento, que aborda as
responsabilidades na guarda de documentos relativos ao ensino de graduação.
Dando prosseguimento aos itens pendentes do Regimento para deliberação, o Conselho apreciou
os tópicos referentes aos tipos de cursos, projeto pedagógico, componentes curriculares, e reiniciou
a discussão relativa aos procedimentos de avaliação da aprendizagem. Nesse debate, está em
destaque a importância da diversificação dos instrumentos de avaliação e de seu caráter
processual, visando garantir o papel da avaliação como possibilidade de acompanhamento do
processo de ensino e aprendizagem tanto pelo estudante quanto pelo professor.
Depois de apreciadas as pendências ainda existentes, será consolidada uma redação final do
Regimento, a ser encaminhada à Procuradoria Federal junto à UFSCar para emissão de parecer
jurídico. Depois de apreciada novamente pelo CoG, a minuta será encaminhada ao Conselho
Universitário, a quem cabe a deliberação final.

CoACE: Comissão apresenta andamento de estudos para
atualização do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar
O Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE) da UFSCar realizou sua 21ª Reunião
Ordinária na última terça-feira (1/9), ocasião em que o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e
Estudantis, Geraldo Costa Dias Júnior, informou os presentes sobre o andamento das obras de
reforma do Restaurante Universitário (RU) de São Carlos, bem como sobre aquelas relacionadas à
área no Campus Sorocaba, como a construção dos vestiários do campo de futebol, cobertura da
quadra de esportes e salas de convivência para os estudantes. Também foi informada a finalização
do processo de licitação para construção da nova portaria da moradia estudantil em São Carlos.
A Diretora de Esportes e Saúde da Pró-Reitoria, Cláudia Stefane, informou sobre resultados
importantes obtidos recentemente pela Associação Atlética Acadêmica da UFSCar. Nos dias 15 e

16 de agosto, a equipe da UFSCar participou dos Jogos Universitários do Estado de São Paulo
(Juesp), organizados pela Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE). A UFSCar
conquistou um total de 16 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e seis de bronze,
alcançando o terceiro lugar na classificação geral. Também no dia 16 de agosto, no Campus São
Carlos da UFSCar, as equipes participaram de amistosos contra equipes do campus de Rio Claro da
Unesp, sagrando-se campeãs em quase todas as modalidades disputadas, com exceção de uma.
Na ordem do dia, o destaque foi para a apresentação da proposta inicial para atualização do
Programa de Assistência Estudantil da Universidade. A Pró-Reitora Adjunta de Assuntos
Comunitários e Estudantis, Maria Aparecida Mello, apresentou o andamento dos trabalhos que vêm
sendo conduzidos por uma comissão indicada pelo próprio CoACE em maio deste ano e composta
por assistentes sociais dos quatro campi da Universidade, além de Mello. Os trabalhos têm focado,
em um contexto de transformação da Universidade e ampliação no número de estudantes em
situação de vulnerabilidade social, a reflexão sobre o conceito de assistência, as finalidades do
Programa e seu desenvolvimento ao longo dos últimos quatro anos. Em uma segunda etapa, serão
trabalhados aspectos específicos, como a descrição dos diferentes benefícios e procedimentos; as
competências e atribuições de cada um dos envolvidos; critérios para inclusão no Programa e
procedimentos da avaliação socioeconômica realizada; dentre outros aspectos. Após a finalização
dessas primeiras etapas, os resultados e propostas deverão passar por uma fase de apreciação e
amplo debate pela comunidade universitária, com cronograma ainda a ser definido.
As atividades do CoACE podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis.
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