Edição 08/10/2015

Processo seletivo para candidatos indígenas aos cursos de
graduação da UFSCar recebe 551 pedidos de inscrição
A UFSCar divulgou na última terça-feira (6/10) o resultado da homologação dos pedidos de inscrição
de candidatos no processo seletivo para ingresso em 2016 de estudantes indígenas nos cursos de
graduação presencial da Universidade. Foram homologadas 479 inscrições dos 551 pedidos de
candidatos de 16 Estados de todas as regiões do País. As inscrições representam praticamente o
dobro do ano passado, quando foram recebidas 260 inscrições.
O aumento se deve, em grande parte, à mudança no processo seletivo, que, em sua nona oferta,
realizará pela primeira vez provas em quatro capitais: Cuiabá, Manaus, Recife e São Paulo. Até o
ano passado, as provas eram realizadas exclusivamente no Campus São Carlos da UFSCar. A
mudança foi aprovada pelo Conselho de Graduação (CoG) em maio, a partir da proposta dos
próprios estudantes indígenas da Universidade, organizados por no Centro de Culturas Indígenas
(CCI) da UFSCar. O objetivo é facilitar o deslocamento de candidatos de regiões do País que têm
grande concentração de aldeias indígenas. A decisão foi subsidiada pelos números do processo
seletivo para 2015, quando a UFSCar homologou a inscrição de 237 candidatos indígenas e pouco
menos da metade compareceu às provas.
Para a Pró-Reitora de Graduação da UFSCar, Claudia Raimundo Reyes, o expressivo aumento nos
pedidos de inscrição aponta o sucesso da mudança, bem como da política de ações afirmativas
adotada pela Universidade. "O grande número de candidatos inscritos neste ano é motivo de grande
orgulho para a UFSCar e nos mostra que estamos no caminho certo. Não só por termos tomado a
decisão, em 2007, de criar as vagas para os candidatos indígenas, mas também por todo o esforço
da Universidade para que nossos estudantes tenham condições de se desenvolverem aqui dentro. A
UFSCar aprendeu muito, e em diferentes aspectos, com o ingresso dos indígenas, e uma das
demonstrações desse aprendizado foi o acolhimento por parte do Conselho de Graduação da
sugestão de ampliar as cidades nas quais a prova é aplicada. Esse resultado comprova como a
decisão foi importante para continuarmos ampliando o acesso dos indígenas ao Ensino Superior,
por meio do modelo que a UFSCar e seus estudantes indígenas estão construindo", avalia Reyes.
Confira outras informações sobre o perfil dos candidatos e orientações para a realização da prova
no Blog da Reitoria.

UFSCar recepciona os mais de cem novos servidores dos campi
Araras e São Carlos
Teve início na última segundafeira, dia 5 de outubro, a
"Integração
de
Novos
Servidores - 2015", evento
promovido pela Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas (ProGPe)
como parte das ações voltadas
à promoção e valorização dos
servidores da Instituição. O
evento, realizado no Teatro
Universitário
Florestan
Fernandes, no Campus São
Carlos, foi direcionado aos
servidores docentes e técnicoadministrativos
dos
campi

Araras e São Carlos que tomaram posse de outubro de 2014 até agora, sendo 100 em São Carlos
(60 docentes e 40 técnico-administrativos) e 14 em Araras (dez docentes e quatro técnicoadministrativos).
Na abertura do evento, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, deu as boas vindas aos
presentes e destacou o processo de expansão das universidades federais nos últimos anos. "A
UFSCar vem crescendo de forma significativa. É uma Universidade que se modificou de tal forma
que não imaginávamos que seria possível. Em pouco mais de 10 anos, crescemos o planejado
inicialmente para um período de 20 anos. Vocês têm o desafio de fazer com que a Instituição
continue tendo lugar de destaque no cenário nacional e internacional", afirmou Araújo Filho. O Reitor
ainda ressaltou as ações voltadas aos servidores e citou como exemplo o incentivo à formação de
docentes no exterior e a criação do Mestrado Profissional em Gestão de Organizações e Sistemas
Públicos (PPGGOSP), voltado aos servidores técnico-administrativos da Universidade.
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Cortês, também ressaltou o processo de
transformação que a UFSCar vem passando. "Cerca de 60% do total de servidores que hoje
integram o nosso quadro ingressaram a partir de 2008. Enfatizo que aqui fazemos uma gestão com
pessoas, valorizando o trabalho dos servidores, que são os que mantêm nossa estrutura
funcionando e crescendo ano após ano. Este momento de integração é importante para que todos
conheçam a fundo a Instituição da qual fazem parte, e possam aproveitar todas as oportunidades
que ela oferece, e contribuir para o seu sucesso pelos melhores caminhos", disse Côrtes. Saiba
mais sobre o evento e as próximas etapas da recepção no Blog da Reitoria.
Foto: Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores da UFSCar dão boas vindas aos novos servidores da
Universidade (Crédito: Enzo Kuratomi – CCS/UFSCar)

ProGPe: Pró-Reitoria realiza capacitação relativa à realização de
concursos para docentes no Campus Lagoa do Sino
Na última semana, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) da UFSCar realizou reunião com
docentes e secretários de coordenações de cursos do Campus Lagoa do Sino para apresentar
normas e procedimentos, bem como esclarecer dúvidas sobre a realização de concursos públicos
para seleção de docentes. A iniciativa se deu a partir da demanda dos próprios servidores do
Campus, preocupados com o extenso conjunto de regulamentações e procedimentos específicos
para a realização de provas e bancas.
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, esteve no Campus acompanhado da
Diretora da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DiDP) da ProGPe, Heloisa Helena Paganelli
Meneghelli, e do integrante da equipe técnica do Departamento de Provimento e Movimentação
(DePM) da Pró-Reitoria, Ricardo Donizeti Lourenço. A Chefe do DePM, Ana Cláudia do Prado,
participou das reuniões a distância. A equipe da ProGPe apresentou o sistema online de concursos
utilizado pela Universidade, além de suas experiências na realização dos processos seletivos. Os
servidores puderam esclarecer suas dúvidas sobre as normas e conhecer experiências positivas e
negativas das seleções já realizadas.
Um dos temas abordados foi a importância de documentar formalmente todas as etapas do
processo, como explica Meneghelli. "É natural que haja receio de docentes e secretários que ainda
não possuem experiência na realização de concursos, considerando que há um conjunto grande de
normativas bastante específicas que devem ser seguidas a risca. Documentar, formalmente, e por
escrito, todas as etapas e alterações durante o concurso é, por exemplo, uma orientação
fundamental, que evita contestações e questionamentos futuros. A ProGPe organizou a
apresentação com base na experiência que acumulou ao longo dos anos, motivada pela demanda
do Campus, e o resultado foi uma conversa muito interessante, na qual os servidores puderam
expor suas preocupações e, conhecendo os exemplos, se sentir mais preparados para participar
com mais segurança dos próximos concursos", avalia.
Com o sucesso da iniciativa, a ProGPe planeja realizar as apresentações nos demais Centros
Acadêmicos da Universidade ainda neste ano.

SRInter participa de evento para promover contato entre
universidades brasileiras e canadenses
A Secretária Geral de Relações
Internacionais da UFSCar, Camila
Hofling, acompanhada do secretário
executivo da Secretaria de Relações
Internacionais (SRInter) Marcelo Fila
Pecenin, representou a Universidade
em
evento
organizado
pelo
Consulado do Canadá em São Paulo
para
colocar
em
contato
universidades
brasileiras
e
canadenses. Quinze universidades
canadenses estiveram presentes, e
apresentaram as oportunidades de
mobilidade acadêmica que oferecem
para estudantes e docentes, e seus representantes puderam conhecer também os trabalhos das
universidades do País. Segundo Pecenin, as universidades estrangeiras presentes estavam
motivadas, em grande medida, pelo desempenho dos alunos da UFSCar no Programa Ciência sem
Fronteiras, e mostraram interesse no estabelecimento de parcerias para desenvolver atividades
acadêmicas e científicas. "Além do interesse natural pelos programas de pós-graduação
consolidados na UFSCar, chamou atenção dos representantes canadenses o crescimento da
internacionalização nos programas em geral. Outro tópico de nossa apresentação que também se
destacou foi a proposta do Campus Lagoa do Sino, baseada no desenvolvimento sustentável e
voltada à preservação da vocação econômica da região na qual está localizado", relata Pecenin.
Ele menciona, ainda, que após ouvir a apresentação sobre a UFSCar e receber material de
divulgação da Universidade, a consulesa do Canadá, Anouk Bergeron-Laliberté, comprometeu-se a
encontrar interesses acadêmicos e científicos convergentes junto às universidades canadenses
participantes do encontro, principalmente temas de pesquisa comuns, com o objetivo de celebrar
acordos de cooperação e o desenvolvimento conjunto de atividades.
Foto: Participantes de universidades brasileiras e canadenses trocam informações sobre atividades
de ensino e pesquisa nas instituições (Crédito: Marcelo Gonçalves – UNIFAE)

ProPG: Comissão assessora para análise de propostas de novos
cursos de pós-graduação na UFSCar se reúne para discutir
cenário da pós-graduação

A Comissão Assessora para Análise de Propostas de Novos Cursos de Pós-Graduação na UFSCar,
vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), esteve reunida na última sexta-feira (2/10) com
a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Morato Pinto, para discutir o cenário da pós-graduação no
País e na Universidade. Entre os temas discutidos esteve o apoio da Universidade aos programas
em fase de consolidação, bem como a avaliação da evolução dos mesmos. Os membros debateram
também o contexto nacional da pós-graduação e os cortes de recursos das agências de fomento,
considerando impactos e alternativas frente a esse cenário.
Além disso, refletiu-se sobre o processo de avaliação e submissão das propostas de novos cursos
de pós-graduação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). É de
competência da Comissão a tarefa de emitir pareceres sobre as propostas encaminhadas à ProPG,
subsidiando a decisão do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) sobre à submissão à Capes. Dessa
forma, os encontros da Comissão servem para afinar os procedimentos de análise e contribuir com
a política de pós-graduação da Universidade. Os encaminhamentos dados na reunião serão levados
à próxima reunião do CoPG, marcada para o próximo dia 28.
Nomeada em fevereiro de 2014 pelo CoPG, a Comissão é composta por docentes de diferentes
áreas do conhecimento da Instituição, todos com vasta experiência em atividades de pesquisa e
coordenação de programas de pós-graduação.
Foto: Da esquerda para a direita, presentes na reunião, os docentes Leila Maria Beltramini, do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental; Orlando Moreira Filho,
do Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular; Débora Morato Pinto,
Pró-Reitora de Pós-Graduação; Deisy das Graças de Souza, do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia; Romeu Cardozo Rocha Filho, do Programa de Pós-Graduação em Química; e Luiz
Antônio Pessan, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (Crédito:
Beatriz Maia – AECR/UFSCar)

CoPG: Conselho discute proposta para normatizar bancas a
distância e aprova procedimentos de rotina
A 72ª Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar, realizada em 30 de
setembro, debateu uma proposta para normatizar a realização de bancas de mestrado e doutorado
a distância na UFSCar. Na ocasião, a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Débora Morato Pinto,
apresentou uma minuta aos conselheiros, que puderam esclarecer dúvidas e fazer sugestões para
aperfeiçoar o documento. Entre os temas apreciados esteve a viabilidade técnica das bancas,
considerando formas de proceder em casos de problemas técnicos, e o uso de assinatura eletrônica
para os documentos. Debateu-se, ainda, a quantidade de membros da banca que podem participar
a distância, e as implicações para a boa avaliação das teses e dissertações. A nova versão do
documento, que incorpora os debates realizados no CoPG, será apresentada na próxima reunião do
Conselho, marcada para o dia 28 deste mês. O Conselho deliberou ainda sobre temas de sua rotina,
como homologação de diplomas, co-orientações, alterações de prazos de defesa de dissertação e
tese e convênios de cooperação. As atividades e outras informações do CoPG podem ser
acompanhadas no site da ProPG.

CoEx: Conselho segue apreciando o Regimento Geral da
Extensão e avalia plano anual de extensão para os
departamentos da Universidade
Reunião extraordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar realizada na última quinta-feira
(1/10) deu continuidade ao processo de apreciação do Regimento Geral da Extensão. Esta foi a
terceira reunião realizada para apreciar a proposta, elaborada pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx)
em diálogo com a Procuradoria Federal junto à UFSCar e a Fundação de Apoio Institucional (FAI).
Na reunião, os conselheiros debateram os capítulos IV e V do documento, que tratam das
atribuições dos órgãos universitários e de procedimentos. A discussão foi pautada pela reflexão
sobre a importância de elaborar planos anuais de extensão nos departamentos acadêmicos da
Universidade. O tema fomentou a discussão sobre a estruturação da política de extensão da
Universidade, marcada pelo entendimento de que formalizar debates nos departamentos sobre as
atividades de extensão fortalece o debate institucional. Dessa forma, o Conselho valorizou o
estabelecimento de diretrizes para a extensão nos departamentos, como uma espécie de plano
estratégico que estruture as atividades coordenadas pelos servidores daquela unidade ou que
tenham sua colaboração, no caso de envolverem mais de um departamento.
O debate também abordou a necessidade de constar nas propostas de programas de extensão
planilha orçamentária com estimativa de recursos financeiros a serem aplicados nos projetos. Os
desafios de prever recursos para os programas, uma vez que estes abrangem uma série de
atividades que geralmente passam por diversas alterações ao longo do ano, foram destaques na
discussão. Acordou-se em manter na redação do documento a exigência da planilha,
compreendendo a necessidade desta para a prestação de contas gerenciada pela FAI, bem como a
flexibilidade da previsão, que poderá sofrer alterações conforme necessário.
A apreciação da proposta de regimento terá continuidade na próxima quinta-feira (15/10), em
reunião do CoEx que acontece às 14 horas, no Anfiteatro da Reitoria. As atividades do CoEx podem
ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão. As pautas e relatos das últimas reuniões do
Conselho também podem ser acompanhadas no Blog da Reitoria.

ConsUni: Reitor apresenta relatório parcial da Gestão 2012-2016
aos conselheiros
Na última sexta-feira (2/10), o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, apresentou, durante a
214ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), um relatório das ações da atual gestão
da Universidade, abrangendo o período que vai da posse da equipe, no final de 2012, até o
momento atual. Na apresentação, o Reitor elencou um conjunto de desafios enfrentados pela
Administração Superior da Universidade até o momento, recuperando, inicialmente, o grande
crescimento da UFSCar nos últimos anos, inclusive com a criação de um novo campus – Lagoa do
Sino – na atual gestão.
Nesse contexto, uma das principais linhas de ação da Administração está voltada à modernização
da gestão, por meio de reestruturações organizacionais e administrativas e de grandes
investimentos na informatização de processos e procedimentos. Em relação às reestruturações, o
dirigente destacou os aprimoramentos na gestão multicampi, a partir principalmente da implantação
das unidades multicampi das pró-reitorias, prefeituras universitárias e outras unidades
administrativas nos campi Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Outros registros feitos por Araújo
Filho foram da criação do Sistema Integrado de Bibliotecas (SiBi) e, no Campus Sorocaba, de dois
novos Centros Acadêmicos e da Direção de Campus.
Já em relação à informatização, o Reitor destacou os grandes investimentos financeiros envolvidos,
relatando que, apenas no período de 2013 a 2015, mais de R$ 10 milhões foram aplicados no
desenvolvimento e integração de sistemas e no aprimoramento do acesso à Internet e dos serviços
de apoio computacional oferecidos à comunidade universitária. Na área de desenvolvimento e
integração de sistemas, o Reitor registrou os ganhos de eficiência resultantes dos esforços
empreendidos e destacou o desenvolvimento do SAGUI (Sistema de Apoio à Gestão Universitária
Integrada) – com módulos das pró-reitorias de Administração e de Gestão de Pessoas já em
operação e vários outros módulos sendo estruturados – e do SIGA (Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica), que substituirá o ProGradWeb e o Nexos no próximo mês.
Outros grandes desafios destacados pelo Reitor na apresentação ao ConsUni foram o processo de
federalização do Hospital Universitário, iniciado em 2013, e a realização, em julho deste ano, da 67ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) no Campus São Carlos

da UFSCar. Também foram detalhadas as principais realizações das pró-reitorias da UFSCar no
período.
Nas próximas semanas, a equipe da Administração Superior iniciará visitas às diferentes unidades
acadêmicas e administrativas da UFSCar para apresentar o relatório parcial e, principalmente, ouvir
as principais demandas e sugestões da comunidade.
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