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27-06-2019 - Reitora da UFSCar participa de reunião com o Ministro da Educação
A Reitora Wanda Hoffmann participou, na última quarta-feira (26 de junho), de reunião
junto ao Ministro da Educação Abraham Weintraub. A reunião contou com a presença
do Deputado Federal Herculano Passos e de Reitores de Instituições Federais de
Ensino do Estado de São Paulo.

O encontro faz parte de uma série de visitas que Reitores têm feito ao Ministério da
Educação para apresentação da situação econômica de suas Universidades. O Ministro
demonstrou grande preocupação com o andamento das atividades nas Universidades. O
Ministro acrescentou, ainda, que pretende apresentar um projeto para expandir as
pesquisas acadêmicas e aportar recursos.

Reunião do Ministro Abraham Weintraub com Parlamentar e Reitores do Estado de São
Paulo. Foto: Gabriel Jabur/MEC
28-06-2019 - Orientados da Reitora que irão qualificar apresentam andamento dos
trabalhos
Nesta sexta-feira (28 de junho) a Reitora da Universidade, Prof. Dr. Wanda Hoffmann,
reuniu-se com alguns de seus orientados do Núcleo de Informação em Ciência,
Tecnologia, Inovação e Sociedade (NICTIS) que irão qualificar. Foram apresentados e
discutidos, em grupo, os resultados obtidos até o momento pelos pós-graduandos.

(Esq. p/ dir.) Rodrigo Coxe, Nayara Rozatte, Wanda Hoffmann, Gerson Camargo e
Marcela Schiavi
29-06-2019 - Campanha do Agasalho e do Cobertor recebe mais de 250 peças
A Campanha do Cobertor e do Agasalho UFSCar e Fraternos 2019 recebeu mais de
250 peças! Foram cobertores, moletons, jaquetas, calças, luvas, gorros, cachecóis, botas,
sapatos, malas, casacos e diversos
outros itens.
Na última segunda-feira (24 de junho)
a Reitora Wanda Hoffmann e o ViceReitor Walter Libardi realizaram
a entrega
dos
agasalhos
e
cobertores ao
Prof.
Leonardo
Andrade, Pró-Reitor de Assuntos
Comunitários e Estudantis (ProACE).
Após a entrega, foi montado pela
ProACE o “Varal Solidário” no
Centrinho, dentro da Moradia
Estudantil (campus São Carlos).
Desde então estudantes têm buscado
as peças com muito cuidado e zelo. Os
itens permanecerão lá, à disposição para serem levados, até se esgotarem.
A Reitoria agradece imensamente a todos que contribuíram! Por uma UFSCar sempre
fraterna.

Varal Solidário reúne itens de frio para doação
02-07-2019 - UFSCar é a 16ª melhor universidade da América Latina
A UFSCar aparece novamente em destaque no Times Higher Education (THE) Latin
America Rankings, divulgado na última semana. Segundo a edição 2019 do ranking, a
UFSCar ocupa a 16ª posição dentre as 150 universidades latino-americanas
avaliadas. Considerando apenas as 52 universidades brasileiras que entraram na lista a
UFSCar ocupa a 11ª posição.
A THE é uma empresa britânica, importante fornecedora de dados para análises sobre o
Ensino Superior, e seus rankings estão entre os mais relevantes do mundo. O ranking
THE 2019 é elaborado com dados de 2017 e se baseia em 13 indicadores de performance
agrupados em cinco áreas de avaliação: 1. Ensino (o ambiente de aprendizagem); 2.
Pesquisa (volume, receita e reputação); 3. Citações (influência da pesquisa); 4.
Internacionalização (docentes, alunos e pesquisa); 5. Receitas vindas da Indústria
(transferência do conhecimento).
A UFSCar teve sua maior pontuação em Pesquisa e o maior avanço em Ensino. Em
relação ao ano anterior, a pontuação geral da UFSCar aumentou de 71,00 para 71,70.
Além disso, houve melhora nos indicadores Ensino, Internacionalização e Receitas da
Indústria.

A Universidade permanece entre as 20 primeiras nos últimos três anos. De acordo com a
Reitoria da UFSCar, “o desempenho da Instituição no ranking é motivo de comemoração,
pois reflete o esforço empreendido e os resultados alcançados nas várias dimensões da
sua atuação em benefício da sociedade”.

Entrada da UFSCar (área sul do campus de São Carlos). Foto: Waldeck Schützer

01-07-2019 - Conselho de Inovação da UFSCar aprova registro de marcas, projetos
de inovação e nova resolução referente à sua política institucional
No último dia 28 de junho, a partir das 8h30, o Conselho de Inovação Tecnológica da
UFSCar se reuniu no Auditório 1 da Biblioteca Comunitária da UFSCar (BCo) para a
realização de sua 4ª Reunião Extraordinária. A reunião foi presidida pela Reitora da
Universidade, Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann, e secretariada pelo
Diretor Executivo da Agência de Inovação, Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca.
A Reitora da UFSCar iniciou a reunião com os informes da presidência, informes dos
membros e apreciação da ata da 9ª Reunião Ordinária realizada em maio de 2019. A Profa.
Wanda passou a palavra ao Diretor da Agência, Rafael Aroca, para apresentar algumas
atividades em andamento, tais como o Mini Hackathon, que seria realizado no dia 28 de
junho para seleção de um bolsista de graduação para colaborar nas atividades da Agência.
O Prof. Rafael também abordou recentes agendamentos de visitas e reuniões com
empresas para o estabelecimento de parcerias. Entrando na Ordem do Dia,
foram aprovados o registro de três marcas e três novos projetos de inovação.
O Diretor da Agência de Inovação também apresentou uma proposta de resolução que
visa regulamentar os procedimentos para realizar a cessão de direitos sobre
Propriedade Intelectual e sobre participação nos resultados da exploração de
criações no âmbito da UFSCar. Segundo o Prof. Rafael, “a resolução representa um
avanço para a Universidade frente a mais um item do novo Marco Legal de Ciência e
Tecnologia (C&T). A busca por parceria com empresas para o desenvolvimento de uma
Propriedade Intelectual implica em avaliação de seu valor frente aos interesses industriais,
viabilizando projetos de grande magnitude com empresas multinacionais”, afirmou ele.
De acordo com a Reitora Wanda Hoffmann, “a nova resolução busca oferecer a
oportunidade do inventor assumir o risco e tomar decisões sobre sua patente

independentemente da Universidade, conforme regulamenta o Marco Legal de Ciência e
Tecnologia”, esclareceu.
Após a apresentação e contribuições sobre a política institucional da Universidade, o
Conselho de Inovação Tecnológica da UFSCar aprovou todas as propostas e projetos
apresentados.

Fonte: Agência de Inovação da UFSCar
Foto: Tatiane Liberato/ Agência de Inovação da UFSCar
02-07-2019 - Mini Hackathon da UFSCar seleciona bolsista para a Agência de
Inovação
Na noite da última sexta-feira (28) aconteceu, no campus São Carlos da UFSCar, o
primeiro Mini Hackaton – maratona de programação realizada durante algumas horas
com o objetivo de propor soluções para um desafio na área de desenvolvimento de
projetos de software. Na ocasião, a Agência de Inovaçãoconvidou estudantes de
graduação para participarem do evento a partir das 18h no novo espaço da Biblioteca
Comunitária da UFSCar denominado Starteca – que será inaugurado no segundo
semestre. A apresentação do espaço contou com a presença do Diretor da Agência de
Inovação da UFSCar, Prof. Dr. Rafael Aroca, junto do Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr.
Roberto Ferrari, e do Diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi/UFSCar), Prof.
Dr. Roniberto Amaral.
Após 5 horas de programação – das 18h às 23h50 –, os participantes apresentaram suas
soluções a uma comissão de avaliação composta por integrantes da equipe da Agência de
Inovação que atribuíram notas aos participantes. A indicação considerou os requisitos da
solução em si e sua funcionalidade, originalidade e usabilidade.

O bolsista selecionado Felipe Antônio Costa Gusmão, do curso de estatística da UFSCar,
colaborará com as atividades da Agência de Inovação da UFSCar no campus São Carlos
com bolsa inserida no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional,
Científico e Tecnológico (PIDICT) pela FAI•UFSCar até julho de 2020.
Fonte: Agência de Inovação da UFSCar

O evento foi realizado na Starteca, novo espaço para empreender na Biblioteca
Comunitária da UFSCar
Foto: Tatiane Liberato/ Agência de Inovação
04-07-2019 - Comunicado ao campus sobre a nomeação da nova diretoria do Centro
de Ciências da Natureza (CCN/ UFSCar)
Prezados docentes, técnico-administrativos e estudantes do Centro de Ciências da
Natureza (CCN/ UFSCar),
Dirijo-me a vocês para prestar informações sobre a nomeação da nova Diretoria do Centro
de Ciências da Natureza – CCN UFSCar.
Recebemos em 26/06/2019 o Ofício 36/CoC/CCN/2019, informando a Lista Tríplice para
nomeação de Diretor e Vice-Diretor do CCN. Ao contrário do que ocorria anteriormente,
a nomeação do Diretor de Centro não será mais realizada pela Reitoria da UFSCar. A
UFSCar deverá encaminhar a Lista Tríplice ao Ministério da Educação para que este dê
encaminhamento à nomeação. Este novo procedimento foi definido pelo Decreto Nº
9.794, de 14 de maio de 2019, que entrou em vigor em 25/06/2019.
O encaminhamento da lista tríplice ao MEC seguirá trâmites similares ao
encaminhamento de lista tríplice para nomeação de Reitor. No momento estamos
complementando a documentação recebida. Faremos o encaminhamento ao Ministério
tão logo este processo esteja concluído.

Cordialmente,
Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
11-07-2019 - Vice-Reitor da UFSCar comenta destaque da Universidade em ranking
internacional
Na manhã desta quinta-feira (11 de julho), o Vice-Reitor da UFSCar, Prof. Dr. Walter
Libardi, foi convidado pela Rádio Clube, na cidade de São Carlos, a comentar os
destaques da UFSCar no ranking THE (Times Higher Education). Segundo o ranking,
a UFSCar é a 16ª melhor Universidade da América Latina e a 11ª do Brasil.
O THE divide a avaliação em 5 grupos principais:
1.
2.
3.
4.
5.

Ensino
Pesquisa
Citações
Internacionalização
Receita Privada

Ao comentar estes itens avaliados pelo ranking o Prof. Libardi enfatizou o constante
esforço da Universidade em avançar cada vez mais, de forma a que também utilizemos
o ranking como auto-avaliação. No caso da Internacionalização, citou a Dupla
Diplomação Grènoble (Universidade Francesa) e UFSCar:
“Nós temos, na UFSCar, o Duplo Diploma. O aluno ingressa em um curso da UFSCar,
fica 2 anos e meio aqui e 2 anos e meio na França. Quando ele volta, ganha o diploma
da UFSCar e o da França. Isso é muito importante para nós porque quando uma
Instituição francesa diz que gostaria de ter duplo diploma com a gente é porque eles estão
reconhecendo o nosso curso. (…) É uma via de mão dupla: nós mandamos estudantes
para a França e recebemos estudantes franceses”, comentou o Vice-Reitor da UFSCar.
Chegando ao final da entrevista, o jornalista Carlinhos Lima lembrou que,
frequentemente, a Rádio Clube recebe estudantes e professores da UFSCar para
divulgação de pesquisas, produtos, serviços e inovações. Citou, como exemplo, a
Unidade
Saúde-Escola
da
UFSCar,
que
em 2018 bateu recorde
de
atendimentos: foram mais de 28.527 ao longo do ano.

22-07-2019 - Novo ambulatório do Hospital Universitário da UFSCar é destinado a
pessoas em situação de rua
Para garantir acesso à saúde a pessoas em situação de rua e que se encontram em grande
vulnerabilidade social, o Hospital Universitário deu início aoambulatório “Acolher”,
coordenado pela médica Ana Cecília Lessa. Neste ambulatório o atendimento
é multidisciplinar, abarcando acolhimento psiquiátrico e serviço social.
Os atendimentos do “Acolher” ocorrem às quartas-feiras, das 14h às 18h. Os pacientes
podem ser encaminhados pelo “Consultório de Rua”, serviço oferecido pela Prefeitura
Municipal de São Carlos, ou pela Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Além
disso, metade dos atendimentos do dia ficam destinados às urgências e não precisam de
agendamento.
A Profa. Dra. Meliza Roscani, docente da UFSCar e Chefe da Divisão de Gestão do
Cuidado do Hospital Universitário, lembra que o ambulatório oferece oportunidade aos
estudades da UFSCar: “Este ambulatório será oferecido na forma de estágio em
eletiva para qualquer estudante da área da saúde da Universidade. É aberto a
estudantes não só da Medicina, mas também aos que cursam Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Psicologia, dentre outros cursos. Basta ter interesse em acompanhá-lo nos
contextos sociais e de saúde”.
“O Hospital Universitário está contribuindo para a melhoria do sistema de saúde da
região e a UFSCar, com este projeto, está contribuindo para aformação dos nossos

alunos de modo que sejam profissionais tecnicamente competentes e, também,
conscientes de seu papel na sociedade”, explica o Prof. Dr. Roberto Ferrari, que é PróReitor de Extensão da UFSCar.
Saiba mais na TV UFSCar e no Portal da UFSCar.

