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19-08-2019
Olimpíada Brasileira de Robótica recebe mais de 200 mil inscrições – e sua
Coordenadora-Geral é Professora da UFSCar!
Resgatar vítimas de um desastre sem interferência humana: esta é a missão dos
robôs construídos por estudantes que concorrem na modalidade prática da
Olimpíada Brasileira de Robótica.
A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das maiores do mundo em
quantidade de inscritos e de equipes formadas. No biênio 2018 – 2019
a Coordenadora-Geral desta Olimpíada científica é a Profa. Tatiana Pazelli,
docente do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar.
Para nos contar um pouco mais sobre esta Olimpíada Científica a Professora
Tatiana participou do programa Reitoria no Rádio – programa semanal que vai

ao ar toda sexta-feira, às 13h, na Rádio UFSCar 95,3 FM. Também pode visto
no Facebook da Reitoria UFSCar.
“Agradeço, em nome da UFSCar, à sua participação e à sua colaboração para a
nossa sociedade. Principalmente, agradeço pelo seu empenho na formação e
desenvolvimento destas crianças e adolescentes brasileiros”, afirmou a Reitora
da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann.
Conforme explicou a Professora Tatiana, a OBR é para todos! Podem participar
estudantes do ensino fundamental a partir de 6 anos, ensino médio e técnico de
escolas públicas e particulares de todo o Brasil. A inscrição é feita pelas escolas,
as quais inscrevem nominalmente os estudantes interessados em participar.
Com 5 níveis para divisão dos estudantes por faixa etária e de aprendizado, a
Olimpíada possui duas modalidades: Teórica e Prática. A Professora Tatiana
Pazelli enfatiza o caráter multidisciplinar da Olimpíada, uma vez que “a
Robótica não é apenas uma disciplina ou área. É necessário o conhecimento
de conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia, História, Física, Matemática,
Inglês, dentre outros”, afirma a Coordenadora-Geral.
Mesmo aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a Robótica podem
participar. Neste ano de 2019 foram 181.327 inscritos na Modalidade Teórica
e 23.625 para a Modalidade Prática.
As equipes vencedoras da etapa nacional da Olimpíada Brasileira de
Robótica concorrem no exterior, na categoria Rescue Line da Robocup, que é
a maior Olimpíada de Robótica do mundo. Para o próximo ano (2020),
a Professora Tatiana Pazelli foi convidada a compor o Comitê de
Organização da Robocup, que ocorrerá em Bordeaux, na França.

12-08-2019

Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFSCar realiza reunião do Programa
Institucional de Internacionalização
Como parte das ações do Programa Institucional de Internacionalização da
UFSCar (PrInt/ CAPES), na última quinta-feira (8 de agosto) a Pró-Reitora de
Pós-Graduação, Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva realizou reunião a professores
a frente das chamadas “áreas estratégicas”.
Na ocasião a Pró-Reitora apresentou solicitações e atualizações enviadas pela
CAPES. Os membros do Comitê Gestor, por sua vez, comunicaram avanços e
desafios por parte de professores e Programas de Pós-Graduação da UFSCar.

Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitora de Pós-Graduação, realiza reunião para
encaminhamentos relativos ao Programa Institucional de Internacionalização
(PrInt/ CAPES)

12-08-2019
Intercambistas são recepcionados na UFSCar
Oriundos de países como México, Espanha e Argentina, intercambistas da
graduação são recepcionados pela Secretaria-Geral de Relações Internacionais
(SRInter/ UFSCar).
Na ocasião os estudantes puderam esclarecer dúvidas e solicitar mais
informações a respeito da alimentação na Universidade, da moradia, serviços
oferecidos, cronograma de aulas, disciplinas e afins.
A SRInter permanece à disposição para auxiliar em todos os processos de
mobilidade internacional da UFSCar. Acesse aqui para saber mais.

12-08-2019
Visita de avaliadores do Ministério da Educação
Na última quarta-feira (7 de agosto) foram apresentados os dados da Educação
à Distância na UFSCar aos avaliadores do Ministério da Educação (MEC). A
avaliação ocorre periodicamente e tem como objetivo recredenciar a Instituição
ao Ministério para continuar ofertando cursos à distância.
Inicialmente o Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor da Universidade, apresentou
a abrangência, ações e resultados da Educação à Distância na UFSCar. A Profa.
Dra. Marilde Santos, Secretária-Geral de Educação à Distância na UFSCar, em
mais de um momento, apresentou aspectos do EaD na Universidade.
O Prof. Dr. Leandro Innocentini, Secretário-Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, bem como o Prof. Ademir Donizeti Caldeira, PróReitor de Graduação, apresentaram dados e elementos que respaldam o
recredenciamento da UFSCar para oferta de cursos à distância.

08-08-2019
Desplastifica UFSCar: Campanha para reduzir o uso de descartáveis
distribui canecas aos servidores da Universidade
Com objetivo de reduzir o uso de copos plásticos na UFSCar, na tarde de terçafeira (6 de agosto) foram distribuídas canecas a todos os servidores do prédio
da Reitoria, na área sul do campus de São Carlos. A ação foi conduzida pela
Reitoria junto à equipe da Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
(SGAS/ UFSCar) e faz parte do Projeto Canecas.
Os estudantes de graduação, ao ingressarem na Universidade, recebem sua
caneca UFSCar. Agora o objetivo é que todos os servidores docentes e técnicoadministrativos também tenham sua caneca e possam contribuir com a
campanha #DesplastificaUFSCar.
Nesta etapa, 128 servidores do prédio da Reitoria receberam sua caneca
UFSCar. Na próxima etapa serão contemplados os servidores da Prefeitura
Universitária do campus de São Carlos.

07-08-2019
9° Congresso de Biotecnologia acontece na UFSCar até o dia 9 de agosto
Quatro dias de Biotecnologia, projetos inovadores, técnicas imunológicas e
robótica: o 9° Congresso FourBiotec UFSCar traz tudo isso e muito mais. De 6
a 9 de agosto estudantes de graduação, pós-graduação e docentes de diversas
Universidades compartilharão informações e desafios atuais da Biotecnologia e
de suas áreas afins.

Na manhã desta terça-feira (6 de agosto), o Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor
da UFSCar, deu as boas-vindas aos participantes do 9° Congresso FourBiotec
da UFSCar no Anfiteatro Bento Prado Júnior, na Área Norte da UFSCar
– campus São Carlos.
O evento conta com mais de 170 inscritos e palestrantes especialistas em
importantes temáticas da Biotecnologia. Está acontecendo nas dependências da
UFSCar até o dia 9 de agosto e contará, ainda, com visitas técnicas já
agendadas.
Saiba mais no site do evento.

07-08-2019
Reitora da UFSCar participa de banca de Doutorado sobre a indústria
nacional aeronáutica
Na manhã desta terça-feira, 6 de agosto, o pesquisador Gerson Marcelo
Camargo realizou seu exame de qualificação de Doutorado. O exame ocorreu

na Sala Multimeios do Programa de Pós Graduação em Ciência, Tecnologia e
Sociedade, na UFSCar.
O trabalho do doutorando tem como título “Modelo colaborativo para
desenvolvimento de tecnologia e inovação na indústria aeronáutica nacional de
pequno porte”. Gerson Camargo é orientado pela Profa. Dra. Wanda Hoffmann,
Reitora da UFSCar, desde seu Mestrado. Anteriormente, no Mestrado, teve
como foco o “Processo de certificação aeronáutica civil brasileira: estudo dos
impactos na competitividade da industria nacional”.

06-08-2019
UFSCar sedia o maior evento nacional na área de Engenharia de Fabricação
A abertura do 10° Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação
(COBEF) ocorreu na tarde de segunda-feira, 5 de agosto, no Teatro Florestan
Fernandes, localizado no campus São Carlos da UFSCar. Maior evento nacional
da área, a abertura foi presidida pelo Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor da
Universidade.

Este Congresso tem como missão proporcionar um amplo fórum de discussão
entre o setor industrial e a academia quanto aos resultados mais atuais de
pesquisas ligadas a tecnologias de fabricação. Assim, é o ambiente apropriado

para discussão de temas de cunho tecnológico e científico e está em sintonia
com as realidades brasileira e mundial.
Ao final houve apresentação do Projeto Guri, programa sociocultural brasileiro
em que crianças de 6 a 18 anos têm contato com a música no contraturno
escolar. O Projeto Guri possui pólo na cidade de São Carlos. Nele as crianças
podem aprender a tocar instrumentos como bateria, contrabaixo elétrico, piano,
saxofone, dentro muitos outros.
Saiba mais no site do 10° Congresso Brasileiro de Fabricação.

