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10. Cultivando a gratidão: Em cerimônia de colação de grau no campus Araras da UFSCar,
formandos emocionam a comunidade ao prestar homenagens;
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1) 25/02/2019 - Com apoio da UFSCar e FINEP, estudantes dos ensinos
fundamental e médio participarão de Olimpíada Científica na Coreia do Sul
Em parceria à Olímpiada Brasileira de Linguística,
o Instituto de Línguas da UFSCar participa de Seleção
Pública da FINEP para aporte financeiro. O objetivo do
edital foi conceder apoio financeiro não reembolsável a
propostas de brasileiros selecionados para etapas
internacionais das Olimpíadas de Conhecimento,
também chamadas de Olimpíadas Científicas. Puderam
participar da Seleção instituições públicas ou privadas
sem fins lucrativos e com experiência comprovada no
tema.
O resultado foi o aporte de R$ 42.132,80 para a
participação dos alunos brasileiros classificados nas
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etapas nacionais da Olimpíada Brasileira de Linguística. Estes alunos, agora, disputarão a 4ª
e última fase, a qual se dará na cidade de Yongin, na Coréia do Sul. De 29 de julho a 2 de
agosto poderemos torcer para os competidores brasileiros que, por meio do Instituto de
Línguas da UFSCar e da FINEP, representarão o nosso país na International Linguistics
Olympiad 2019.

2) 22/02/2019 - UFSCar inaugura usina solar fotovoltaica no campus Sorocaba
Projeto coordenado pelo Vice-Reitor da UFSCar, Prof. Dr. Walter Libardi, tem por objetivo gerar
economia de energia em todos os campi da UFSCar. Para o campus de Sorocaba da UFSCar
foram dois projetos de Eficiência Energética: A construção de uma usina de energia solar e a
modernização do sistema de iluminação da Universidade. Os investimentos foram de R$ 739,4
mil e custeados integralmente pela CPFL Piratininga através da participação da UFSCar em
chamada pública do Programa de Eficiência Energética da companhia.

Esquerda – Josemar Brancacci (Vitális Energia), Armando Gullo Martins (FAI.UFSCar), Prof. Dr. João Batista (PróReitor de Pesquisa), Profa. Dra. Wanda Hoffmann (Reitora), Prof. Dr. Ismail de Melo (Diretor do campus Sorocaba) e
Gerivaldo de Jesus (CPFL) – Direita

Ao todo foram instalados 42 painéis fotovoltaicos no campus e substituídas 7.433
lâmpadas fluorescentes tubulares por sistemas a led, que são mais econômicos e eficientes. A
economia anual da Universidade será o equivalente ao consumo médio de 130 famílias por um
ano.
A inauguração desta Usina Solar Fotovoltaica no campus
Sorocaba ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2019 e contou
com a presença de representantes e responsáveis da
CPFL Piratininga, da UFSCar, da FAI.UFSCar e da Vitális
Energia. A integração de todos foi essencial para o
planejamento e execução deste projeto que foi
desenvolvido pela UFSCar, gerenciado e executado pela
FAI.UFSCar e Vitális Energia, e aportado pela CPFL
Piratininga.

Também foram aprovados pela CPFL, no âmbito do
Programa de Eficiência Energética, projetos desta
natureza para os campi de São Carlos e Araras da
UFSCar. Desta forma, a expectativa é que até o final de
2019 ambos estejam em funcionamento e tanto a
Universidade quanto o meio ambiente possam avançar
ainda mais nas áreas de sustentabilidade ambiental e
financeira.
Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda
Hoffmann

A cerimônia ocorreu no Auditório do AT-Lab, no campus da UFSCar, e, ao final, os presentes
foram conhecer a Usina Solar Fotovoltaica inaugurada. Representando a UFSCar estiveram
presentes a Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, o Pró-Reitor de
Pesquisa, Prof. Dr. João Batista Fernandes e o Diretor do Campus de Sorocaba, Prof. Dr.
Ismail de Melo. Representando a FAI.UFSCar esteve presente o responsável pelo projeto na
Fundação, o Sr. Armando Gullo Martins. Representando a CFPL estiveram presentes o Sr.
Gerivaldo de Jesus Nunes, a Sra. Maria Cristina Carli e o Sr. Juliano Garcia Campos.
Representando a Vitális Energia estiveram presentes o Sr. Josemar Brancacci e a Sra. Érica
Russi.

(Esquerda) Prof. Dr. Aparecido Júnior de Menezes, M. Rogério Ribeiro, Sr. Armando Gullo Martins, Sr. Juliano
Campos, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, Prof. Dr. Ismail de Melo, Prof. Dr. João Batista, Sr. Josemar Brancacci e Sr.
Gerivaldo Nunes (Direita)

“Esta usina é resultado de projeto desenvolvido no âmbito do Programa de Eficiência Energética – ANEEL, conduzido
pela CPFL Piratininga, em parceria com a UFSCar e a FAI.UFSCar, e executado pela Vitális Energia.”

3) 19/02/2019 - Reitora da UFSCar concede duplo diploma a formandos franceses
que realizaram intercâmbio na UFSCar
Parcerias envolvendo instituições de ensino superior brasileiras e de outros países podem
possibilitar dupla diplomação aos alunos que participam de mobilidade acadêmica
internacional. É o caso de acordos com a França, onde a UFSCar e a Université Grenoble
Alpes têm uma parceria no âmbito de dupla diplomação desde 2011. Através desta parceria já
enviamos 23 alunos e recebemos 9.
Nesta semana a Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, realizou a entrega de três
diplomas do curso de Engenharia de Materiais a alunos franceses que realizaram intercâmbio
na UFSCar. A nova engenheira, Audrey Marie Bedoch, recebeu o seu diploma e de 2
compatriotas, agora também colegas de profissão, que já retornaram à França. Além de
diplomada pela Université Grenoble Alpes (na França) e pela UFSCar, Audrey ingressou no
Mestrado em Engenharia de Materiais, na UFSCar.

Esquerda - Reitora Wanda Hoffmann, Audrey Bedoch e Prof. Dr. Walter José Botta Filho (DEMa/ UFSCar) - Direita

Audrey comentou que, inicialmente, para a dupla diplomação, a adaptação foi um desafio. No
entanto, ressalta ter se adaptado rapidamente e aprendido a se locomover bem na cidade de
São Carlos e no campus. A pós-graduanda afirma ser uma experiência muito importante devido
tanto aos aprendizados cotidianos quanto à qualidade de ensino da UFSCar.
A Reitora Wanda Hoffmann enfatiza a necessidade de programas de internacionalização e de
intercâmbios aos alunos e pesquisadores, como é o caso dos programas Brafitec-CAPES,
CAPES – PrInt e Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes da FAPESP. Enquanto
professora da UFSCar, a Reitora comenta que já visitou e teve a oportunidade de conhecer
redes internacionais de pesquisadores através de programas de fomento e cooperação
internacional.

Esquerda – Ms. Estela Canevarolo, Reitora Wanda Hoffmann, Audrey Bedoch, Prof. Dr. Walter José Botta Filho
(DEMa/ UFSCar), Prof. Dr. Tomaz Toshini Ishikawa (DEMa/ UFSCar)

4) 18/02/2019 - A vitória do consenso - Definição do Orçamento 2019 da
Universidade
Após debate vigoroso, Conselho Universitário entra em acordo e aprova o orçamento para
2019 por consenso e aclamação. Foram garantidos recursos para bolsas permanência.
Refeições nos restaurantes universitários serão reajustadas, mas continuarão subsidiadas.
O Cenário: Recursos Insuficientes
Assim que tomou conhecimento do Projeto da Lei Orçamentária Anual – PLOA, no final de
2018, a UFSCar iniciou as discussões sobre o orçamento 2019. O cenário não era nada
animador, pois os recursos eram insuficientes para cobrir as despesas previstas.
Comunidade Discute Soluções em Comissão, CoAd e ConsUni
O Conselho Universitário nomeou, então, em 14/12/2018, uma Comissão para propor cortes no
orçamento. Composta por 16 membros, a Comissão indicada pelo Conselho Universitário –
ConsUni – tinha representantes de estudantes de graduação e pós-graduação, representantes
dos servidores docentes e técnico administrativos, e representantes da gestão da
Universidade.
Após estudar o orçamento e debater alternativas em diversas reuniões, a Comissão
apresentou sua proposta. A proposta da Comissão foi submetida ao Conselho de
Administração da UFSCar – CoAd, que discutiu o tema na sua 48a Reunião Ordinária, em 2
sessões, nos dias 8 e 14 de fevereiro de 2019. O CoAd modificou ligeiramente a proposta da
Comissão, e a submeteu para apreciação do Conselho Universitário – ConsUni. O tema foi
tratado, então, na 236a reunião ordinária do ConsUni, em 15/2/2019. A proposta submetida
pelo CoAd não foi homologada, e o debate foi reaberto. A discussão foi calorosa, e ocorreu ao
longo de todo o dia. As falas traziam ao debate a legalidade, o equilíbrio orçamentário, o risco
de sucateamento da Universidade devido a cortes nos gastos, e os riscos à permanência
estudantil, se não fossem garantidos recursos para bolsas e para subsidiar o preço das
refeições nos restaurantes universitários. Em diversos momentos, estudantes reivindicavam
através de palavras de ordem, defendendo o direito à educação e recursos para apoiar a
permanência na universidade.

O cenário era de um cobertor curto (recursos insuficientes). O debate foi intenso. Mais de uma
dezena de propostas colocadas, apenas na última sessão do ConsUni. Os membros do
ConsUni começaram, então, a se concentrar nos pontos essenciais das propostas, como:
garantia das bolsas permanência, e garantia de refeições gratuitas aos bolsistas. Pouco a
pouco as propostas foram se unindo em torno dos pontos essenciais, até restarem, ao final 2,
propostas.
A expectativa era por uma votação apertada, com vencedores e perdedores em número quase
que equivalente. Surgiu então uma alternativa ousada, de substituir vencedores e perdedores
por uma solução intermediária e consensual. Surpresos e empolgados com a possibilidade de
consenso, alguns membros se levantaram e começaram a negociar com os pares, outros
trocavam mensagens via celular, outros ainda interagiam utilizando o sistema de
videoconferência entre os campi.
E aconteceu. Surgiu a solução do consenso, que foi aprovada por aclamação.
Pontos Essenciais da Solução Consensual Aprovada no ConsUni
Foram garantidos todos os recursos previstos como necessários para o pagamento de bolsas
permanência (R$8.900.000,00), e para proporcionar refeições gratuitas aos estudantes
bolsistas (R$3.300.000,00). Os cerca de 3 mil estudantes inclusos na categoria “Discente –
Bolsista ProACE” poderão fazer suas refeições gratuitamente.
Além das refeições gratuitas aos bolsistas ProACE, foi decidida a criação de uma categoria
intermediária de subsídio denominada “Discente – Categoria Intermediária”, para estudantes de
graduação que ingressaram pelos grupos 1 e 2 do SISU, e outros que se encontrarem em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, segundo critérios definidos pela Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE. O preço das refeições para os que se
enquadrarem nesta categoria denominada “Discente – Categoria Intermediária” será de R$2,50
– o que significa que nesta faixa o usuário arcará, em média, com 35% do custo da refeição.
Em caráter de urgência, o ingresso à essa categoria intermediária poderá ser solicitado por
autodeclaração, e a situação deverá ser posteriormente comprovada em análise
socioeconômica.
Estudantes que não se encaixarem nos critérios da categoria “Discente – Bolsista ProACE”
nem na categoria “Discente – Categoria Intermediária” serão considerados na categoria geral,
denominada “Discente – Não Bolsista”, cujo valor das refeições será de R$4,20. Neste caso o
usuário arcará, em média, com 60% do preço de custo das refeições.
As demais categorias de usuários do RU manterão as proporções historicamente adotadas em
relação aos alunos regulares.
Para viabilizar os subsídios mencionados será necessário solicitar ao MEC a conversão de
recursos da alínea Investimento para a alínea Custeio, e transferência de recursos da ação
20RK (manutenção da Universidade) para a ação PNAES (assistência estudantil). Também
serão necessários cortes em diversas alíneas de Custeio como Diárias, Material de Consumo,
Estagiários, Serviços de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
Maturidade da Comunidade e Vitória da Democracia
Em 2018 foram muitos meses de debates, votações apertadas e reações acaloradas. Em 2019,
a UFSCar optou pelo consenso. O resultado por aclamação foi uma verdadeira aula de
democracia do Conselho Universitário, o que reflete a maturidade da Comunidade diante de
um cenário orçamentário muito adverso. A maturidade foi demonstrada por todos os
representantes da Comunidade que participaram das discussões e deliberações. Não houve
perdedores. Todos ganharam. Vitória da UFSCar; vitória da democracia; aula para a
sociedade.
A reitoria agradece e parabeniza a todos os membros da Comissão, membros do CoAd, e
membros do ConsUni que trabalharam intensamente e construíram a solução consensual.

Para seguir este caminho será necessário um grande esforço de toda a comunidade. É preciso
apoio e união de todos. Unidos somos muito mais fortes.
Mais Informações
Demais detalhes sobre a solução consensual, aprovada pelo ConsUni, podem ser consultados
no respectivo Ato Administrativo.

5) 15/02/2019 - Praça dos Pais e dos Filhos: Semeando a sociedade do futuro
entre Flamboyants e Ipês
Entre as ruas Passeio dos Flamboyants e Passeio dos Ipês, em São Carlos, foi inaugurada a
“Praça dos Pais e dos Filhos” na última terça-feira, 12 de fevereiro. No local foram plantadas
150 mudas de árvores que simbolizam homenagens a 150 pessoas.
O projeto foi organizado pela UFSCar, pelo Rotary Club de São Carlos-Pinhal (RCSC-Pinhal) e
pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável,
Ciência e Tecnologia. As famílias e amigos puderam adquirir previamente mudas de árvores de
25 espécies e dedicá-las a pessoas queridas. Apresentadas as homenagens às pessoas
queridas, também foi realizado o plantio simbólico de uma araucária, árvore que representa
São Carlos.

Na foto, a Reitora Wanda Hoffmann (à direita) agradece aos organizadores do evento e à Profa. Dra. Andréa (à
esquerda), também organizadora do evento e professora do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar.

A Reitora Wanda Hoffmann esteve presente e avaliou que o plantio de árvores em uma praça
possui um significado muito mais abrangente. Além da consciência ambiental que este tipo de
iniciativa demonstra, também significa construir um futuro mais sustentável ao mesmo tempo
em que não se deixam para trás as raízes da sociedade.
A Reitora anunciou, ainda, a intenção de reforçar a parceria para novos projetos de plantio de
árvores em homenagem à comunidade UFSCar de hoje e de ontem. Reforçou, por fim, seu

agradecimento especial à professora Andréa Teixeira de Souza, do Departamento de Ciências
Ambientais (DCAm/ UFSCar), e a todos que se dedicaram a este projeto.

6) 08/02/2019 - Pela primeira vez, Restaurantes Universitários da UFSCar
oferecem refeição durante os 365 dias do ano
Na 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da UFSCar, a Reitora Wanda
Hoffmann comunicou aos membros que, pela primeira vez na história da UFSCar, foram
servidas refeições durante os 365 dias do ano no Restaurante Universitário de São Carlos. Isso
inclui refeições no Natal, Ano Novo e em janeiro. Até então, em parte das férias e em datas
comemorativas o Restaurante não funcionava.
Muitos estudantes ficam nos campi da UFSCar em datas especiais ou retornam à Universidade
antes do início do calendário letivo. Uma grande dificuldade, no entanto, enfrentada por estes
estudantes sempre foi a falta de refeições servidas nos campi, afinal sair da Universidade para
comer requer transporte público (escasso em férias e datas especiais) ou próprio, além de ser
financeiramente mais oneroso.
Além disso, os servidores técnico-administrativos e docentes permanecem nos campi durante
estes períodos e passaram a, igualmente, poder realizar suas refeições na Universidade.

7) 07/02/2019 - Orçamento da UFSCar é tema central de reunião entre a Reitora e
o MEC
Nos dias 5 e 6 de fevereiro, a Reitora, Profª. Drª.
Wanda Hoffmann e o Pró Reitor de Administração,
Prof. Dr. Márcio Merino, foram a Brasília para
participar de diversas reuniões a respeito do envio de
recursos orçamentários para a UFSCar.
Durante as reuniões no MEC (Ministério da
Educação), a Reitora e o Pró-Reitor solicitaram
suplementação de recursos para o PNAES
(Programa Nacional de Assistência Estudantil),
programa responsável pela concessão de bolsas e
subsídios
a
estudantes
em
situação
de
vulnerabilidade
socioeconômica.
Também
foi
discutida a necessidade de ampliação do efetivo de
docentes e técnico-administrativos na UFSCar. Por
fim, levou-se ao conhecimento do Ministério os
encaminhamentos junto à Ebserh (Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares), responsável pela
gestão de hospitais universitários federais.
A Professora Wanda e o Professor Márcio também
participaram de reunião da ANDIFES (Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior) para acompanhamento dos
resultados de suas comissões. Por fim, participaram
de reunião com o Presidente da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) junto aos demais dirigentes de
instituições federais de ensino superior.

Reitora Wanda Hoffmann e Pró-Reitor de
Administração, Prof. Dr. Márcio Merino

Na foto, Presidente da CAPES, Prof. Dr.
Anderson Ribeiro Correia e Profa. Dra. Wanda
Hoffmann, Reitora da UFSCar

8) 06/02/2019 - A ponte entre a Universidade e a sociedade: UFSCar discute
formas de aprimorar a transferência de conhecimentos e tecnologias
Na última sexta-feira (1° de fevereiro), a Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann,
recebeu Anderson Criativo e Leandro Palmieri, do ONOVOLAB, além da jornalista Angélica
Mari. Também participaram da conversa a Secretária de Relações Internacionais da UFSCar,
Maria Estela Canevarolo e o Pró-Reitor de Extensão da UFSCar, Prof. Dr. Roberto Ferrari.
O objetivo foi discutir a transferência de conhecimentos e tecnologias da Universidade para a
sociedade. Nas palavras de seu CEO, Anderson Criativo, o “ONOVOLAB é um ecossistema
criado para conectar quem produz inovação a quem está procurando por ela”.
O Pró-Reitor de Extensão da UFSCar, Prof. Dr. Roberto Ferrari, comentou que faz parte da
missão da Universidade levar conhecimento, desenvolvimento e qualidade de vida para além
das fronteiras do campus. A UFSCar concretiza esse objetivo através de Projetos de Extensão,
projetos de inovação, parcerias Universidade-Empresa, e através do apoio ao surgimento de
novas empresas.
O ONOVOLAB apoiou a realização do 1º Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo,
ocorrido em 2017, sob organização da Agência de Inovação da UFSCar. A Reitora Wanda
Hoffmann destacou a importância do diálogo para aprimorar a conexão entre a Universidade e
a sociedade e convidou os presentes à convergência de esforços visando a criação de um
ecossistema saudável e sustentável, baseado na inovação e no empreendedorismo.

(Esquerda) Pró-Reitor de Extensão Prof. Dr. Roberto Ferrari, Reitora Profa. Dra. Wanda Hoffmann, Secretária de
Relações Internacionais Ms. Estela Canevarolo, jornalista Angélica Mari, responsáveis pelo ONOVOLAB, senhores
Anderson Criativo e Leandro Palmieri

9) 31/01/2019 - Dia de Requerimento de Matrícula para os aprovados na 1ª
chamada do SISU
Uma tarde animada para começar a integração entre calouros e veteranos e para os pais
conhecerem a Universidade em que seus filhos estarão pelos próximos anos. A Reitora Profa.
Dra. Wanda Hoffmann afirmou que este momento é muito importante para a Universidade e
agradeceu aos calouros e suas famílias por escolherem a UFSCar.

Calouros interagem em atividades preparadas por seus veteranos

Integração entre calouros e veteranos

10) 25/01/2019 - Cultivando a gratidão: Em cerimônia de colação de grau no
campus Araras da UFSCar, formandos emocionam a comunidade ao prestar
homenagens

Formanda homenageia pais e familiares em forma de música

Na última sexta-feira, 25 de janeiro, ocorreu a colação de grau dos formandos da UFSCar –
campus Araras. Oriundos de cursos do Centro de Ciências Agrárias, os formandos mostraram
que cultivam a gratidão, o respeito e atribuem o bom funcionamento da Universidade a todos
os que dela participam.

Os formandos prestaram suas
homenagens aos
professores,
técnico-administrativos, familiares e
funcionárias terceirizadas da limpeza.
Agradeceram, também, à UFSCar
pelos anos de acolhimento e
oportunidades.

Reitora Wanda Hoffmann junto ao Diretor do Centro de Ciências
Agrárias (CCA/ UFSCar), Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio de Morais

A Reitora da UFSCar, Profa. Dra.
Wanda Hoffmann, que presidiu a
cerimônia, afirmou que cada pessoa
que passa pela UFSCar deixa um
pouco de si e leva em si um pouco
da Universidade. Reafirmou aos
formandos: “Não se esqueçam da
UFSCar! Aqui vocês têm amigos,
histórias e um lugar para sempre
voltar”.

11) 24/01/2019 - A opção é pela inclusão: UFSCar forma primeira turma de
Tradutores e Intérpretes de Libras
Na última sexta-feira (18 de janeiro) o Vice-Reitor da UFSCar, Prof. Dr. Walter Libardi, esteve
presente na colação de grau da primeira turma do curso de Tradução e Interpretação em
Língua Brasileira de Sinais, no campus de São Carlos. Junto deles também se formaram
alunos dos cursos de Pedagogia e Letras.
A cerimônia contou com a tradução simultânea da servidora Sarah Lis para a língua brasileira
de sinais. Além disso, todos os discursos dos formandos de Libras e professores
homenageados do curso foram feitos em língua brasileira de sinais, contando, também, com
tradução para a linguagem falada.
Cerca de 14% dos brasileiros possuem surdez completa ou baixa audição, o que equivale a 30
milhões de pessoas (Organização Mundial da Saúde, 2015).

Vice-Reitor discursa e parabeniza a todos os profissionais que iniciam sua carreira a partir de agora

Na UFSCar, a opção é pela inclusão! Durante a formação do curso de Libras, a acessibilidade
foi pensada desde sua matriz. A Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, participou
da criação do curso e menciona que ele representa muito mais que do que formar pessoas,
mas uma formação cultural e de identidade. A Reitora destaca, também, a importância do
curso para a UFSCar e para o Brasil.
Desta forma, além de formar profissionais para atuarem em dinâmicas sociais de inclusão a
pessoas surdas, o curso também foi desenvolvido a fim de contar com professores, técnicoadministrativos e alunos surdos.
A atual coordenadora do curso de Libras é a Profa. Dra. Mariana Campos, primeira pessoa
surda a obter título de Doutora no Estado de São Paulo. Seu Doutorado foi feito na UFSCar, no
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, e ela obteve seu título de Doutora em
2015.

A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como oficial em 2002. Desde então, ações
rotineiras, como assistir televisão ou ver um filme, têm se tornado ações também cotidianas a
quem necessita dos conhecimentos da linguagem brasileira de sinais ou de um profissional
habilitado nesta área.

Vice-Reitor cumprimenta uma das formandas

12) 14/01/2019 - A Reitora Wanda Hoffmann tem uma notícia especial para a
comunidade UFSCar
Para facilitar o diálogo entre a Reitoria e a comunidade, a Reitora da UFSCar, Profa. Dra.
Wanda Hoffmann, está reservando um espaço em sua agenda para atendimento regular a
servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes de pós-graduação e graduação da
Universidade.
Todas as segundas-feiras, das 14 às 18 horas, a Reitora ficará à disposição para atendimento
individual. O atendimento pode ser agendado pelo e-mail reitora@ufscar.br. Inicialmente, as
conversas ocorrerão no Gabinete da Reitoria, no Campus São Carlos. Porém, em datas
específicas, previamente agendadas, a Reitora fará plantão de atendimento em cada um dos
campi da UFSCar.
Também será possível a interação via Skype. Reconhecendo que um canal direto entre a
comunidade e a Reitoria é muito importante para a melhoria da condução da Universidade, a
Reitora se coloca à disposição e convida todos os servidores e estudantes para uma conversa.

Assessoria de Comunicação da Reitoria

