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Conselho de Curadores aprova prestação de contas da UFSCar e
valoriza esforços para a internacionalização
O Conselho de Curadores da UFSCar
realizou sua reunião anual na manhã da
última segunda-feira (23/3), com a
presença do Reitor da Universidade,
Targino de Araújo Filho; do Vice-Reitor,
Adilson de Oliveira; do Pró-Reitor de
Administração, Néocles Alves Pereira;
da Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento Institucionais, Luzia
Sigoli Fernandes Costa; e da Diretora
da Fundação de Apoio Institucional ao
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico da UFSCar (FAI), Lourdes
de Souza Moraes.
O Reitor apresentou os relatórios de
prestação de contas e de atividades referentes ao exercício de 2014, tanto da Universidade como da
Fundação. O Presidente do Conselho, William Saad Hossne, destacou a importância de a
Universidade refletir sobre seus processos de autoavaliação e a produção de indicadores de
qualidade, chamando atenção para a transparência do relatório apresentado. "O caminho que essa
Universidade tem percorrido ao longo de seus mais de 40 anos e a relação intrínseca que se
estabeleceu com a interdisciplinaridade durante todo o processo de expansão permitem que a
UFSCar lidere uma reflexão nacional sobre a avaliação das universidades. Precisamos fazer
avaliações mais aprofundadas, para que sejam, de fato, meios, e não um fim em si próprio. Por isso,
esse momento de reunirmos anualmente este Conselho é tão interessante, porque temos a
oportunidade de discutir os rumos e promover a autocrítica, sem a qual a Universidade perde a
razão de ser", avaliou Saad.
Os esforços no sentido da internacionalização do Ensino Superior receberam atenção especial do
Conselho. A presença de estudantes estrangeiros nos cursos de graduação e pós-graduação foi
destacada pelos conselheiros. Valorizou-se, especialmente, a aproximação Sul-Sul, observando a
forte presença de estudantes vindos de países das Américas do Sul e Central, do Caribe e da África.
Outro aspecto que chamou a atenção dos conselheiros nesse mesmo sentido foi o afastamento de
mais de cem docentes para realização de estágios de pós-doutorado em 11 países, além do Brasil,
e para a participação em eventos acadêmicos em mais de 50 países.
Conselho de Curadores
O Conselho de Curadores é um órgão de natureza fiscal, constituído por seis membros efetivos e
três suplentes, nomeados pelo Ministério da Educação. Atualmente, compõem o Conselho os
professores William Saad Hossne, Oswaldo Luiz Alves, Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes
Nunes, Nobuko Kawashita, José Roberto Gonçalves da Silva, Carlos Alberto Ferreira Martins,
Nivaldo Nale, Jurandyr Povinelli e Luiz Nunes de Oliveira.
Ao Conselho de Curadores compete analisar e emitir parecer sobre a Tomada de Contas elaborada
anualmente pela Universidade, encaminhando-a aos órgãos competentes, bem como tomar
conhecimento de todas as atividades desenvolvidas na UFSCar.
Foto: Conselho de Curadores reunido no Gabinete do Reitor da UFSCar. (Crédito: Beatriz Maia /
Assessoria de Comunicação da Reitoria da UFSCar)

Restaurante Universitário de São Carlos terá capacidade de
atendimento ampliada em mais de 50%
Começam na próxima segunda-feira (30/3) as reformas do Restaurante Universitário (RU) do
Campus São Carlos, que ampliarão a capacidade de atendimento do RU de cerca de 3.500 para
5.300 refeições diárias. A obra é a maior já realizada no Restaurante – inaugurado em 1979 – e
envolverá a modernização das instalações e a aquisição de equipamentos, com um investimento
total de cerca de R$ 6 milhões.
A modernização das instalações envolverá, além da ampliação dos refeitórios, todo o processo de
armazenamento, produção e apresentação das refeições ao público, além de melhorias referentes a
acessibilidade e conforto. Para que seja possível manter o Restaurante em funcionamento durante
as obras, a reforma será realizada em oito etapas. Na fase que começa na próxima semana, serão
concretizadas parte da ampliação dos refeitórios e reformas nos vestiários dos funcionários, na
cozinha, no almoxarifado e no acesso ao RU, incluindo o guichê de venda de tickets.
Durante as obras, serão necessárias mudanças no modo de funcionamento do RU. Já a partir de
segunda-feira, o local de venda dos tickets será alterado e também será feita redistribuição das
mesas, para manter a maior parte dos assentos disponíveis para uso. Para ser possível atender
toda a demanda, o horário de funcionamento do Restaurante para almoço será ampliado em 30
minutos, com início às 11 horas e término às 13h45. Os tickets também começarão a ser vendidos
mais cedo, às 10 horas, para diminuir filas no horário de pico.
"Estamos tomando todas as providências para manter o atendimento com o máximo de
tranquilidade possível e com toda a segurança necessária. No entanto, haverá mudanças
significativas no funcionamento do RU durante o período, e por isso peço, além da compreensão, a
colaboração de todos os que utilizam o Restaurante. É importante, por exemplo, que as pessoas,
sempre que possível, adquiram os tickets antes do horário em que são servidas as refeições, para
evitar aglomerações, e também que restrinjam o tempo no RU àquele necessário ao consumo das
refeições, para que as mesas possam ser desocupadas e utilizadas pelos que estão na fila", explica
o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Geraldo Costa Dias Júnior. "Em breve será
possível desfrutarmos dos aprimoramentos, já que, a cada etapa concluída, as áreas reformadas
serão imediatamente incorporadas ao funcionamento do Restaurante. Quero agradecer, desde já, a
compreensão de todos e, muito especialmente, a dedicação de todos os que trabalham no RU, que
estão se esforçando mais do que o habitual para conseguirmos atender com qualidade e segurança
todos os que frequentam o Restaurante", complementa.

Conselho Editorial da Rádio UFSCar realiza sua primeira reunião
Na última sexta-feira (20/3), foi realizada a
reunião de instalação do Conselho
Editorial da
Rádio UFSCar, cuja
implantação foi aprovada pelo Conselho
de Extensão (CoEx) da Universidade em
fevereiro deste ano. O Conselho tem a
finalidade
de
apoiar,
acompanhar,
fiscalizar e avaliar a implementação das
diretrizes
editoriais
da
emissora,
configurando-se como órgão assessor do
CoEx,
com
função
consultiva.
A reunião de instalação foi, inicialmente,
presidida pela Pró-Reitora de Extensão da
UFSCar, Cláudia Maria Simões Martinez.
Além de promover a instalação oficial do
Conselho, Martinez compartilhou com os
membros do Conselho as informações que compõem o relatório do Comitê Gestor presidido pela
Pró-Reitora que, de novembro de 2014 até o momento de instalação do Conselho Editorial, ficou
responsável pela manutenção da programação da Rádio UFSCar e pela análise de demandas e
identificação da necessidade de ações em curto, médio e longo prazos para consecução dos
objetivos constantes no projeto editorial da emissora.
Em seguida, a Pró-Reitora de Extensão passou a condução dos trabalhos ao Presidente do
Conselho Editorial, Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, momento a partir do qual foi debatido
o planejamento das próximas atividades. Foram definidas as datas das duas próximas reuniões –

marcadas para esta sexta-feira, 27/3, e para o dia 10/4 –, quando o Conselho deverá iniciar análise
da atual grade de programação da Rádio UFSCar, bem como das 42 propostas encaminhadas à
chamada pública de programas concretizada no início deste ano.
Além do Presidente, o Conselho Editorial da Rádio UFSCar é composto pelo Coordenador de
Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Wilson Alves Bezerra, que ocupa a Vice-Presidência; por
integrantes da equipe da Rádio UFSCar – Cristiano Barbosa do Amaral e Diego Musarra Doimo –;
pelo docente do Departamento de Química da UFSCar Luiz Carlos Gomides Freitas, responsável
pelo programa "Arte do Blues", veiculado na emissora; por David de Cicco Saidel, representante da
comunidade externa à Universidade, responsável pelo programa "Cordas e Acordeon"; pela Direção
da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, atualmente exercida por Fabrício José
Mazocco; e pela docente do Departamento de Artes e Comunicação Débora Burini. O Conselho, tal
como configurado, é provisório e deverá, a partir de seus trabalhos, elaborar proposta para um
conselho definitivo, bem como para o Regimento da Rádio UFSCar, a serem submetidas à
apreciação do CoEx.
Foto: Pró-Reitora de Extensão preside a instalação do Conselho Editorial da Rádio UFSCar.
(Crédito: Matheus Mazini Ramos / Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar)

UFSCar participa de processo de formulação de política para a
elaboração de questões do ENEM
A UFSCar integra desde 2011 um grupo de 30
universidades que elaboram questões para
inclusão no Banco Nacional de Itens (BNI) do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e, assim,
para utilização no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). A Universidade foi selecionada
por meio de chamada pública e, desde então, tem
seu trabalho reconhecido pelo Instituto, que
aprova mais da metade dos itens submetidos, um
índice
considerado
bastante
elevado.
O
reconhecimento desses esforços resultou no
convite para a Coordenadora Geral do BNI na
UFSCar,
Carla
Alexandra
Ferreira,
do
Departamento de Letras (DL), integrar a Comissão
de Assessoramento Técnico-Pedagógico da
Diretoria de Avaliação da Educação Básica do
INEP. A Comissão é responsável pelo acompanhamento dos itens elaborados pelas universidades e
pela condução das políticas que orientam a formulação dos itens.
Atualmente, a UFSCar conta com nove elaboradores de questões e nove revisores na área de
"Linguagens, Códigos e suas tecnologias" e um elaborador e um revisor na área de "Ciências
Humanas e suas tecnologias". Anualmente, são realizadas cerca de cinco oficinas, com duração
média de um mês cada, durante as quais cada docente participante elabora, a cada oficina, seis
questões. O material passa, então, pelos revisores das áreas, e é enviado para uma segunda
revisão, realizada por dois revisores de outras instituições, para então ser enviado ao INEP, que
avalia e delibera sobre a inclusão do item no Banco.
A Coordenadora do BNI na UFSCar ressalta a importância do processo de elaboração dos itens e
os cuidados para assegurar a qualidade do material. "Os itens devem avaliar a capacidade de
solucionar um problema contextualizado, relacionado às habilidades que o estudante deve ter
adquirido na Educação Básica. Outro ponto fundamental é a interdisciplinaridade dos conteúdos,
que são articulados para orientar o aluno a pensar em uma questão e utilizar habilidades diversas.
Além disso, não pode haver nenhum tipo de 'pegadinha', ou alternativa absurda, cuidando também
de fatores como tempo médio para resolver a questão", explica. Ferreira destaca também a
participação dos docentes durante todo o processo. "É muito interessante que os professores sejam
ouvidos do começo ao fim desse processo. Trabalhando agora no formato de painéis, temos a
oportunidade de refletir coletivamente sobre os conteúdos, além de elaborar itens de melhor
qualidade, o que fez com que o INEP tenha aprovado cerca de 80% do material submetido pela
UFSCar na primeira oficina de 2015. A Universidade acumulou experiências muito importantes
nesses quatro anos de colaboração com o BNI e consolidou sua participação. Esse trabalho foi

valorizado institucionalmente desde o princípio, e hoje temos o reconhecimento também do INEP do
papel central que desempenhamos aqui", avalia a docente.
Conheça mais detalhes sobre o processo de elaboração de questões para o BNI desenvolvido na
UFSCar no Blog da Reitoria.
Foto: Coordenadora Geral do BNI na UFSCar, Carla Alexandra Ferreira, docente do Departamento
de Letras. (Crédito: Beatriz Maia / Assessoria de Comunicação da Reitoria da UFSCar)

Grupo de Trabalho elaborará projeto para repositório institucional
digital da UFSCar
Foi criado no dia 13 de fevereiro
grupo de trabalho que deverá, em
um prazo de 90 dias, elaborar
projeto para a implantação de um
repositório institucional digital da
UFSCar.
O
projeto
deverá
considerar
os
aspectos
relacionados à concepção do
repositório, sua governança e
financiamento
e,
também,
organizar um cronograma de
implantação.
A criação do grupo de trabalho foi
motivada pela apresentação, à
Administração Superior da UFSCar, de um projeto piloto elaborado pelos docentes Ariadne Chloe
Mary Furnival, do Departamento de Ciência da Informação, e Márcio Merino Fernandes, do
Departamento de Computação. Durante a apresentação, os docentes conceituaram um repositório
institucional como um conjunto de serviços a serem oferecidos pela Universidade para a gestão e
disseminação de materiais criados pela Instituição e sua comunidade, que podem incluir
documentos acadêmicos – como artigos, materiais didáticos etc. –, administrativos e, também,
materiais relacionados à história e à memória institucional.
Também foram apresentados exemplos de repositórios já existentes, como, no Brasil, os
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De outros países, foram destacados os repositórios
da Universidade do Minho, de Portugal; da Universidade de Liège, da Bélgica; e o da Universidade
Cornell, dos Estados Unidos, que é o repositório mais antigo.
O grupo de trabalho da UFSCar é formado por representantes da Reitoria, da Biblioteca
Comunitária, da Secretaria Geral de Informática e dos departamentos de Ciência da Informação
(DCI) e de Computação (DC). A coordenação está a cargo de Luzia Sigoli Fernandes Costa,
docente do DCI e Secretária Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais da UFSCar.
Foto: Primeira reunião do grupo de trabalho, realizada no dia 20 de março. (Crédito: Beatriz Maia /
Assessoria de Comunicação da Reitoria da UFSCar)

Participação de todos é fundamental no combate à dengue!
Confira recomendações para a prevenção e o tratamento
Frente ao grande número de casos de dengue já identificados em vários municípios do Estado de
São Paulo – incluindo aqueles que sediam os campi da UFSCar –, as prefeituras universitárias e a
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) estão intensificando ações rotineiras
que podem evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença, bem como
implantando novas ações preventivas.
No que diz respeito à eliminação de possíveis criadouros do mosquito, estão sendo intensificados os
serviços de limpeza (varrição) de áreas urbanas e as inspeções rotineiras de locais que podem
acumular água – para adoção de medidas de eliminação de eventuais poças. No entanto, um
problema já identificado diz respeito a materiais descartáveis – especialmente copos plásticos –
jogados fora das lixeiras. Assim, solicita-se especial atenção de toda a comunidade universitária à

importância de não jogar esses materiais em locais inadequados, bem como de, sempre que
possível, colaborar com a retirada desses materiais de circulação, recolhendo-os e descartando-os
no local adequado.
Além disso, aos integrantes da comunidade universitária que identificarem, nos campi, locais com
acúmulo de água que sejam potenciais criadouros do mosquito e não possam ser eliminados
facilmente, solicita-se que entrem em contato com as prefeituras universitárias para que sejam
tomadas as providências necessárias. Em Araras, o contato deve ser feito pelos ramais 2003 e
2624; no Campus Lagoa do Sino, pelo telefone 3256-9010; em São Carlos, pelo ramal 8159; e, em
Sorocaba, pelo ramal 5924.
Prevenção e tratamento
Também visando a prevenção, a Diretoria de Saúde e Esportes da ProACE vem distribuindo junto à
comunidade universitária materiais de divulgação – folhetos e cartazes produzidos pela Vigilância
Epidemiológica – com informações sobre medidas a serem tomadas para eliminar possíveis
criadouros. As instruções completas presentes no material da campanha estão no site da ProACE.
É importante também destacar que as pessoas com sintomas da dengue devem procurar
assistência médica, seja nas Unidades Básicas de Saúde, nos serviços privados ou nos
departamentos da ProACE responsáveis pelo atendimento em Saúde nos campi.
Leia mais sobre medidas de prevenção e recomendações para o tratamento da dengue no Blog da
Reitoria.

UFSCar e Governo do Estado firmam parceria na área do Turismo
Na última terça-feira (24/3), a
UFSCar e a Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo firmaram
parceria em um projeto que prevê a
realização de diagnóstico das
potencialidades do turismo nos
municípios paulistas. A assinatura
do convênio aconteceu na sede da
Secretaria, em São Paulo, com a
presença do Secretário Roberto de
Lucena; do Vice-Reitor da UFSCar,
Adilson
de
Oliveira;
e
da
coordenadora
do
projeto
–
intitulado "Observatório do Turismo
do Estado de São Paulo – Oturesp"
–, Telma Darn, docente do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades. O projeto já conta
também com parceria com o Ministério do Turismo.
Na cerimônia, o Vice-Reitor da UFSCar destacou o papel da Universidade no desenvolvimento do
projeto junto à sociedade. "O Observatório é de extrema importância não só por ser um grande
campo de pesquisa que envolve também os nossos estudantes, mas também por contribuir para o
resgate da cultura do Estado", afirmou. Já o Secretário de Turismo avaliou que, para o turismo
assumir um papel de relevância socioeconômica, é importante ter indicadores atuais que
possibilitem planejamento futuro da área, e que para isso é imprescindível a participação da
Universidade. "Esse projeto em parceria com a UFSCar nos fornecerá dados que nos levarão aonde
realmente queremos estar", declarou Lucena.
Telma Darn explica que mais de 600 municípios paulistas serão "observados", com o objetivo de
verificar suas potencialidades na utilização e gestão sustentável de seus recursos naturais,
históricos e culturais. Também deverá ser constituída uma rede de informações sobre o turismo em
São Paulo. Os projetos de pesquisa do Observatório abrangem a definição de indicadores e estudos
da cadeia produtiva, da demanda e impactos do turismo, dentre outros temas.
Foto: Cerimônia de assinatura do convênio. (Crédito: Fabrício Mazocco / Coordenadoria de
Comunicação Social da UFSCar)

ProAd: Sistema de Apoio à Gestão Universitária Integrada traz
agilidade, transparência e maior capacidade de acompanhamento
aos processos vinculados à Pró-Reitoria
Desde janeiro de 2013, a UFSCar vem passando por um processo de modernização de seus
procedimentos administrativos marcado, muito especialmente, pelo desenvolvimento do Sistema de
Apoio à Gestão Universitária Integrada (Sagui), iniciativa que visa integrar, em um único ambiente,
os diferentes sistemas informatizados de gestão administrativa e acadêmica em uso ou a serem
desenvolvidos na Universidade. Dentre as unidades que já têm módulos desenvolvidos no ambiente
do Sagui, a Pró-Reitoria de Administração (ProAd) destaca-se pela utilização, neste momento, de
quatro módulos: Gestão Orçamentária; Catálogo Interno de Materiais; Compras; e Almoxarifado (o
último em fase piloto). Além da ProAd, também a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) já
tem alguns módulos em funcionamento e outros em fase de desenvolvimento.
Bancos de dados
O primeiro passo no desenvolvimento do Sagui foi a unificação das diferentes bases de dados
administrativos e acadêmicos utilizadas nos sistemas da Universidade. Essa unificação visa, de um
lado, a otimização dos processos de cadastramento das informações e, de outro, a ampliação da
confiabilidade dessas informações. Isto porque, antes do Sagui, o cadastro, por exemplo, de um
novo servidor da Universidade, tinha de ser feito em diferentes sistemas – como possível
requisitante de uma compra, como docente, como ordenador de despesa, dentre outros papéis –, o
que, além de duplicar o trabalho, gerava dificuldades e inconsistências na recuperação dessas
informações. Assim, durante o primeiro semestre de 2013, a equipe da SIn efetuou a migração para
o Sagui das bases utilizadas pela ProAd, pela ProGPe e pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad).
Atualmente, está sendo planejada uma nova fase de integração, com a migração de bases utilizadas
pelas pró-reitorias de Pós-Graduação e de Extensão.
Módulos ProAd
Concomitantemente à integração entre as bases de dados, foi iniciado o processo de estruturação
dos módulos da ProAd no Sagui. Para tanto, a equipe da SIn teve de interagir por um longo período
com as diferentes unidades da Pró-Reitoria, para se familiarizar com os inúmeros processos que
seriam integrados no sistema. "Eu diria que, nos primeiros seis meses, o que aconteceu foi que os
colegas da SIn aprenderam o 'idioma' que nós falamos aqui na ProAd, passaram a compreender as
palavras que usamos no nosso cotidiano, que têm inúmeros processos por trás delas", conta
Rogério Colaço da Silva, Chefe do Departamento de Compras (DeCom) da ProAd e um dos
servidores que acompanham de perto o desenvolvimento do Sagui. "Além de conhecer os
processos, nós temos de, já nas etapas iniciais do desenvolvimento do sistema, identificar as
intersecções entre eles, entre as diferentes unidades. Quando iniciamos o desenvolvimento de um
módulo, é preciso que já saibamos as implicações de decisões que tomamos nesse momento em
módulos planejados para o futuro", complementa Erick Lázaro Melo, analista de tecnologia da
informação da SIn.
O primeiro módulo da ProAd a entrar em funcionamento foi o de gestão orçamentária, que começou
a ser utilizado pela equipe da Pró-Reitoria em maio de 2014. Posteriormente, foi implantado o
módulo do Catálogo Interno de Materiais, em que são cadastrados os materiais (de consumo e
permanentes) que são comumente adquiridos pela Universidade, com as suas especificações. Em
julho de 2014, foi iniciado o uso do módulo de Compras do Sagui, que digitalizou todo o processo de
requisição de compras e, também, permitiu aos usuários o acompanhamento do atendimento
dessas requisições. A partir dos primeiros meses de uso – tanto do Catálogo quanto do módulo de
Compras –, já foram realizadas consultas junto aos usuários para obtenção de feedbacksque
permitirão o aprimoramento do sistema em versões futuras.
Além dos módulos já apresentados, e dos aprimoramentos previstos, as equipes da SIn e da ProAd
também estão trabalhando nos módulos de Almoxarifado e de Patrimônio. O módulo de
Almoxarifado já está sendo utilizado no Campus Sorocaba, onde está lotada parte da equipe
responsável pelo desenvolvimento do Sagui. Já o de Patrimônio terá seu cronograma ajustado ao
da realização de processo minucioso de inventário do patrimônio da Universidade, que está em
andamento, para que o módulo entre em funcionamento com todas as informações já atualizadas.
"São grandes os avanços que tivemos em apenas dois anos, e estou certo de que continuaremos
avançando muito, o que é fundamental para alcançarmos a modernização que a Universidade
precisa no contexto atual. Eu sempre digo que um sistema nunca está pronto, que aprimoramentos
sempre são possíveis, e é nessa perspectiva que vimos atuando, tentando sempre estar em diálogo
tanto com as equipes responsáveis pelos processos inseridos no sistema, quanto com os seus
usuários. É preciso registrar que todos esses módulos já desenvolvidos – e que não se restringem

àqueles vinculados à ProAd – foram concretizados com a dedicação integral de apenas dois
analistas de tecnologia de informação, com apoio de outros três analistas, um técnico em tecnologia
de informação e um estagiário. Assim, aproveito a oportunidade para agradecer o empenho de toda
a equipe, da SIn e da ProAd, pois embora ainda possamos e devamos avançar muito, nossa
realidade já mudou significativamente a partir desses primeiros módulos", registra o Pró-Reitor de
Administração.
Conheça detalhes dos diferentes módulos do Sagui já em funcionamento, bem como os
aprimoramentos previstos, no Blog da Reitoria.

ProEx: Propostas ao edital de apoio a projetos temáticos de
extensão podem ser enviadas até 15 de abril
Estão abertas até 15 de abril as inscrições de propostas 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). O edital amplia o apoio oferecido aos programas e projetos de extensão da
UFSCar, com duas faixas de financiamento – até R$ 20 mil ou até R$ 40 mil –, duração de até 18
meses e possibilidade de solicitação de até duas bolsas de extensão.
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. "A proposição dessa nova modalidade de apoio parte da constatação de que as
atividades de extensão na UFSCar já estão, hoje, consolidadas. Enquanto gestores, somos
responsáveis pelo mapeamento das atividades que vêm sendo desenvolvidas, pela constituição de
um quadro geral da extensão na UFSCar, e esse mapeamento nos mostrou a possibilidade de
potencializarmos os investimentos que são feitos por meio dessa inovação que, até onde temos
conhecimento, não existe em nenhuma outra universidade federal", relata a Pró-Reitora de
Extensão da Universidade, Cláudia Maria Simões Martinez. "Os projetos temáticos de pesquisa,
pelo seu potencial de desenvolvimento das diferentes áreas do conhecimento, nos inspiraram na
formatação da proposta. No caso da extensão, avaliamos que há também potencialização dos
investimentos feitos em termos do alcance dos programas e projetos no que diz respeito às
diferentes populações com as quais a Universidade interage. Além disso, uma outra motivação para
o edital foi a atual realidade multicentro e multicampi da UFSCar, já que vislumbramos a
possibilidade de ampliar o trabalho cooperativo entre os diferentes Centros Acadêmicos e campi",
complementa Martinez.
As propostas a serem encaminhadas ao edital deverão articular diferentes áreas de conhecimento
nos seguintes eixos temáticos: Desenvolvimento e Cidadania; Inovação e Sustentabilidade; Saúde e
Desenvolvimento Humano; Conhecimento e Educação; ou Inclusão, Diversidade e Equidade. Serão
selecionados até dois projetos por eixo temático, um em cada faixa de financiamento. No total, está
previsto o investimento de até R$ 300 mil nas propostas aprovadas. Todas as informações sobre o
processo de submissão de propostas podem ser conferidas no Edital, disponível no site da ProEx.

ProGPe: Programa de Preparação para Aposentadoria celebra
quatro anos de atividades e inicia novo grupo nesta sexta-feira
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(ProGPe) da UFSCar promove, desde
2011, o Programa de Preparação para
Aposentadoria (PPA), que acompanha e
oferece apoio para o processo de
desligamento do serviço público federal
dos servidores da Universidade. A equipe
responsável pelo Programa é composta
pelo docente do Departamento de
Gerontologia (DGero) Wilson José Alves
Pedro; por um estudante do curso de
graduação em Gerontologia, André Luiz
Galvim, e dois da graduação em
Psicologia, Ana Luísa Stussi e Gustavo

Campasse Salgado; além da Coordenadora de Projetos da ProGPe, Ana Maria Coelho Laurenti. As
atividades são divididas em três momentos: grupos focais, palestras e atendimentos individuais.
Esses momentos são pensados para funcionar em conjunto, a fim de realizar um trabalho
socioeducativo junto aos participantes, e, também, proporcionar oportunidades de relaxamento e
conferir sentido ao período vivido pelos servidores.
Os grupos são orientados para promover reflexões sobre o período da carreira vivido pelo servidor,
partindo da compreensão de que a aposentadoria pode ter uma série de significados para cada
indivíduo, como oportunidade para desenvolver novos projetos, investir em sonhos, o fim de um
ciclo, ou mesmo representar uma perda. De acordo com os temas trazidos, são trabalhadas
questões como saúde, planejamento financeiro e empreendedorismo. Já nas palestras, ministradas
por convidados de diversas áreas e abertas a toda a comunidade, são apresentados temas com o
potencial de despertar as pessoas para assuntos relacionados à aposentadoria. Os atendimentos
individuais trabalham com motivações e desejos, em momentos de reflexões pessoais.
Wilson Pedro explica que as atividades são construídas ao longo do processo, para incorporar
demandas trazidas pelos participantes. "Formamos grupos bastante fortes, as pessoas que se
inscrevem no PPA se envolvem nas atividades e trazem sempre contribuições interessantes para as
reflexões. É importante lembrar também que os servidores podem participar a qualquer momento,
porque o nosso objetivo é promover o acolhimento sempre que houver vontade", explica o docente.
As inscrições para participação no grupo focal do PPA estão abertas e, para o primeiro semestre de
2015, estão previstas dez reuniões, com início nesta sexta-feira, dia 27 de março. As atividades
ocorrem sempre às sextas-feiras, das 14h15 às 15h45, nas instalações da ProGPe, na área Sul do
campus São Carlos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail progpe.ppa@ufscar.br ou através da
ficha de inscrição disponível no Blog do PPA. Mais informações também podem ser obtidas no Blog.
Foto: Equipe responsável pelo PPA. (Crédito: Beatriz Maia / Assessoria de Comunicação da Reitoria
da UFSCar)

CoEx: Conselho aprova prestação de contas de 2014, que mostra
aumento de 20% no número de atividades de extensão
desenvolvidas pela comunidade universitária
A Pró-Reitora de Extensão da UFSCar, Cláudia Maria Simões Martinez, apresentou ao Conselho de
Extensão (CoEx) a prestação de contas relativa às atividades gerenciadas pela Pró-Reitoria de
Extensão (ProEx) em 2014, bem como a distribuição dos recursos financeiros para 2015. A
apresentação aconteceu na 67ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada no último dia 19, quando
o CoEx aprovou tanto a prestação de contas quanto a proposta de distribuição dos recursos.
Em 2014, foram investidos R$ 1.243.780,03 em atividades de extensão, sendo R$ 587.133,00 em
bolsas de extensão. Os editais da ProEx resultaram no apoio a 415 atividades, um crescimento de
10% em relação ao ano anterior. O número total de atividades de extensão desenvolvidas na
Universidade também aumentou, em cerca de 20%, com a realização de 1.355 atividades. Outro
crescimento bastante expressivo deu-se no número de Atividades Curriculares de Integração
Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepes) oferecidas, que aumentaram em cerca de 30% na
comparação com 2013, totalizando 94 nos dois semestres do ano passado.
Já a distribuição de recursos aprovada para 2015 prevê o investimento de R$ 1.710.401,70, sendo
cerca de 80% desse valor previsto para investimento nos editais de apoio às atividades de extensão
da Pró-Reitoria. Na reunião do dia 19, o CoEx aprovou também cinco acordos de cooperação
institucional para o desenvolvimento de projetos e atividades de extensão, e foram apresentados os
novos membros do Conselho, empossados desde a última reunião.
As atividades do CoEx podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Extensão.

ConsUni: Em reunião nesta sexta-feira, Conselho dará
continuidade à apreciação do regulamento para o processo de
avaliação de desempenho docente
Acontece amanhã (27/3), às 9 horas, a 209ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (ConsUni)
da UFSCar, no Anfiteatro da Reitoria. Na pauta está a continuidade da apreciação do regulamento
para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção dos docentes

da carreira do Magistério Superior. Outros itens que deverão ser apreciados pelos conselheiros são
o relatório anual de atividades de auditoria interna referentes ao exercício de 2014 e a proposta de
minuta padrão de regimento para os Centros Acadêmicos da UFSCar e seus respectivos conselhos.
As pautas, deliberações e atas do ConsUni podem ser acompanhadas no site da Secretaria de
Órgãos Colegiados da UFSCar.
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