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Mestrado Profissional em Gestão de Organizações e Sistemas
Públicos realiza aula inaugural e comemora ingresso da terceira
turma
O Programa de Pós-Graduação em Gestão
de Organizações e Sistemas Públicos
(PPGGOSP) da UFSCar realizou na última
quinta-feira (23/4) a aula inaugural que
marcou o início das atividades acadêmicas de
2015 e celebrou o ingresso da terceira turma
no curso de Mestrado Profissional. A aula foi
ministrada pela Assessora Especial de
Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo, Joane Vilela
Pinto, que apresentou sua visão dos desafios
apresentados aos gestores públicos e propôs
reflexões sobre o exercício profissional
desses gestores.
O PPGGOSP é uma iniciativa conjunta das pró-reitorias de Pós-Graduação e de Gestão de Pessoas
da UFSCar, constituída a partir da demanda dos próprios servidores da Universidade. O Mestrado
Profissional abrange três linhas de pesquisa e, com o ingresso da terceira turma, o curso soma 75
alunos, sendo 38 servidores da UFSCar. O curso conta com sistema de reserva de vagas que, a
cada oferta, distribui 25 vagas em três categorias: servidores técnico-administrativos estáveis na
UFSCar, em instituições conveniadas e público em geral, com 12, 10 e 3 vagas, respectivamente.
A Coordenadora do PPGGOSP, Maria Cristina Comunian Ferraz, explica que a reserva de vagas
garante a heterogeneidade das turmas, concomitantemente com a atenção à demanda por
qualificação dos servidores da Universidade. "O objetivo do mestrado profissional é gerar impacto
no espaço de trabalho do aluno. Por isso a heterogeneidade das turmas é um aspecto tão
importante, pois a troca de experiências enriquece a formação. As diferentes vivências em
organizações públicas e privadas e as visões e momentos de carreira distintos dos alunos são um
grande diferencial, gerando benefícios que extrapolam os espaços de atuação desses profissionais",
pontua Ferraz.
O ingresso ao Mestrado Profissional também tem sido pensado desde sua concepção para
fortalecer tanto a heterogeneidade como a permanência dos alunos, uma vez que a evasão nesse
tipo de curso é um desafio comumente enfrentado. Além disso, com a consolidação do curso, a
Coordenação do PPGGOSP tem buscado maior aproximação com as 21 instituições conveniadas,
com o objetivo de identificar desafios comuns às instituições e reunir esforços para pensar em
formas de trabalhá-los.
Conheça detalhes sobre a organização do PPGGOSP, incluindo o modo como se tem buscado
aplicar os conceitos de gestão democrática que compõem o escopo teórico do curso nas práticas do
Programa e uma avaliação dos resultados já alcançados, no Blog da Reitoria.
Foto: Da esquerda para a direita: a Vice-Coordenadora do PPGGOSP, Andrea Eloisa Bueno
Pimentel; o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes; a Coordenadora do PPGGOSP,
Maria Cristina Comunian Ferraz; e a Assessora da Prefeitura Municipal de São Paulo, Joane Vilela
Pinto, durante a aula inaugural. (Crédito: Beatriz Maia / Assessoria de Comunicação da Reitoria da
UFSCar)

Conselho Pleno da Andifes discute situação orçamentária das
universidades federais
O Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes) reuniu-se na última quinta-feira, 23
de abril, sob a presidência do Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho.
Na pauta, prevaleceram as discussões sobre a situação orçamentária das
IFES, frente à permanência de incerteza em relação aos recursos a serem
disponibilizados, mesmo com a sanção, pela Presidenta Dilma Rousseff,
da Lei Orçamentária Anual (LOA), concretizada no último dia 20, data em que se encerrava o prazo
para tanto, 30 dias após a aprovação da Lei pelo Congresso Nacional.
Durante a reunião do Conselho, os reitores receberam o Secretário Executivo do Ministério da
Educação, Luiz Cláudio Costa. Costa garantiu a manutenção do repasse mensal às IFES de 1/12 do
orçamento anual até a publicação do decreto que deverá, finalmente, estabelecer o
contingenciamento de recursos frente ao ajuste fiscal, o que deve acontecer até 20 de maio. Além
disso, o Secretário Executivo informou que, após a publicação do decreto, também deverá ser
iniciada a liberação escalonada de vagas de servidores docentes e técnico-administrativos para as
IFES.
"Essa falta de definição em relação ao orçamento é muito complicada para o conjunto das
universidades. Aqui na UFSCar nós já estamos tomando algumas medidas de contenção de gastos,
especialmente na área administrativa, para que a área acadêmica possa ser preservada.
Nacionalmente, continuamos lutando para que a Educação como um todo e as universidades em
particular possam ser poupadas, mas algum corte haverá, e é preciso que estejamos preparados
para isso", avalia o Reitor da UFSCar.

Grupo de trabalho para aproximação entre a Procuradoria-Geral
Federal e as universidades federais inicia atividades
Aconteceu no dia 15 de abril a primeira reunião do grupo de trabalho formado pela Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e pela ProcuradoriaGeral Federal (PGF, vinculada à Advocacia-Geral da União), cujo objetivo é debater as demandas
jurídicas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e, principalmente, intensificar o diálogo
para que seja possível alinhar entendimentos e, assim, otimizar o assessoramento às IFES em
matérias de gestão de pessoas e de assuntos que envolvam licitações, contratos e convênios.
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar e Presidente do Fórum de Pró-Reitores de Gestão
de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes, esteve presente à reunião, da qual participaram, juntamente aos
dirigentes das IFES – reitores e pró-reitores –, 14 procuradores federais. No encontro, os
representantes da Andifes listaram as principais questões relacionadas à aplicação da legislação em
matérias que afetam a atividade universitária. No dia 23 de abril, o Reitor da UFSCar e Presidente
da Andifes, Targino de Araújo Filho, reuniu-se com o Procurador-Geral Federal, Renato Rodrigues
Vieira, ocasião em que entregou documento formalizando as questões a serem trabalhadas na
continuidade do diálogo com a PGF. Além disso, ficou decidido que o grupo de trabalho deverá ser
oficializado, com a inclusão também das Consultorias Jurídicas junto aos ministérios da Educação
(MEC) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
A pauta entregue ao Procurador-Geral Federal está organizada em 15 tópicos relacionados à área
de gestão de pessoas e 4 relacionados a licitações, contratos e convênios. O detalhamento desses
tópicos pode ser conferido no Blog da Reitoria. Além da continuidade da discussão dessa pauta,
também ficou acordado, na reunião entre o Presidente da Andifes e o Procurador-Geral Federal, que
deverão ser identificados temas e programados cursos de capacitação para os servidores das IFES,
sendo que uma primeira oferta já está prevista para junho, voltada à capacitação para participação
em comissões de processos administrativos disciplinares. Outras ações acordadas foram a ampla
divulgação das posições da PGF sobre os temas elencados na pauta de debates, bem como a
sistematização e também ampla divulgação das súmulas da Procuradoria e de decisões judiciais
sobre temas de interesse das universidades e de suas comunidades.

Reitor da UFSCar integra coordenação de iniciativa
aproximação entre países da América Latina e Caribe

de

O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, é um dos 12 integrantes do Comitê Executivo
Provisório do Enlaces, o Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior. O Comitê foi
criado na primeira reunião anual do Enlaces, realizada em março na República Dominicana, quando
também foi concretizado o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Espaço. Além do dirigente da
UFSCar, compõem o Comitê outros reitores indicados por conselhos de reitores, associações ou
redes dos países participantes, além de representantes da Associação de Universidades Grupo
Montevidéu (AUGM) e da Rede de Universidades da América Latina e Caribe (Udual), responsáveis
pela coordenação dos trabalhos.
O Enlaces começou a ser configurado em 2008, quando a Conferência Regional de Educação
Superior na América Latina e Caribe (CRES) declarou a integração como tarefa que não poderia ser
postergada e o estabelecimento do Enlaces como prioridade. Agora, com a criação do Comitê
Executivo e a definição de um planejamento estratégico, o Enlaces avança em sua
institucionalização. Algumas das definições já estabelecidas são que o Espaço começará a ser
concretizado com um grupo inicial de universidades, que deverá estabelecer programas de
graduação, mestrado e doutorado visando dar os primeiros passos na criação de um sistema de
créditos comuns.
Saiba mais detalhes no Blog da Reitoria.

UFSCar amplia parcerias para a realização da Reunião Anual da
SBPC
A UFSCar vem empreendendo esforços permanentes para
ampliação das parcerias voltadas à realização da 67ª Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que
acontece entre os dias 12 e 18 de julho no Campus São Carlos da
Universidade. Para tanto, na manhã de ontem (29/4), o Vice-Reitor
da UFSCar e Presidente do Comitê Executivo Local da Reunião,
Adilson de Oliveira, reuniu-se com o Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Antonio Skaf, que
esteve em São Carlos para palestra na na sede do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Na ocasião, Skaf afirmou
que a Fiesp e as entidades associadas, como SESI (Serviço Social
da Indústria) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
apoiarão a realização da Reunião em São Carlos, com ênfase nas
atividades da SBPC Jovem, voltada aos estudantes e professores da
Educação Básica. No mesmo dia, Oliveira também esteve reunido com o Presidente da Câmara
Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes. O vereador elogiou a iniciativa da UFSCar em trazer a
Reunião da SBPC para São Carlos e também colocou o legislativo municipal à disposição para
apoiar o evento que, na avaliação do vereador, será um marco para a cidade.

ProAd: Comissão que trata dos contratos da UFSCar com
empresas terceirizadas realizou duas reuniões no mês de abril
Foram realizadas, neste mês de abril, duas novas reuniões da comissão que vem discutindo os
serviços prestados por empresas terceirizadas à UFSCar, coordenadas pelo Pró-Reitor de
Administração da Universidade, Néocles Alves Pereira. A partir de agora, a comissão, que foi
formada durante a greve dos servidores técnico-administrativos em 2014 por sugestão da
Administração Superior da Universidade, deverá ser formalmente constituída, por meio de portaria,
com o objetivo de monitorar e avaliar a atuação dessas empresas, sob a coordenação de Marco
Antônio Cavasin Zabotto, que está assessorando a Pró-Reitoria de Administração (ProAd). "Foi
considerando a relevância que imputamos à comissão – que, apesar de ter funcionado de modo
informal até agora, foi fundamental, por exemplo, no processo de revisão do contrato de prestação
de serviços de limpeza do Campus São Carlos e, também, no acompanhamento do processo que

resultou na rescisão do contrato com a empresa De Mundi – que percebemos a necessidade e
sugerimos a sua formalização", explica o Pró-Reitor de Administração.
A primeira das duas reuniões realizadas neste mês aconteceu no dia 8 e teve a maior parte do
tempo ocupada por esclarecimentos sobre a rescisão dos contratos de limpeza geral, limpeza
hospitalar e recepção com a De Mundi, que havia acontecido no dia 30 de março. Isto porque, frente
a comunicado publicado pela Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da
UFSCar (SinTUFSCar) no dia 2 de abril, que continha informações não verdadeiras sobre todo o
processo que resultou na rescisão, o Pró-Reitor de Administração aproveitou a presença de
representantes dessa Diretoria na reunião para expressar o seu descontentamento com tal prática.
Além dessa manifestação, foram resgatadas durante a reunião, por várias das pessoas presentes,
todas as providências tomadas pela ProAd e outras unidades administrativas para buscar defender
os direitos dos trabalhadores da De Mundi, providências estas que foram inclusive, ao longo do
processo, compartilhadas com esses trabalhadores e com a comunidade universitária, por meio de
notas oficiais e em inúmeras reuniões presenciais.
Ainda na reunião do dia 8, foi decidido que será agendado encontro entre a comissão, as empresas
contratadas emergencialmente para os serviços que eram prestados pela De Mundi e
representantes do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e
Trabalhadores na Limpeza Urbana de Araraquara, São Carlos, Matão e Região (Siemaco), com o
objetivo de prevenir as ocorrências registradas nos contratos anteriores. Outros tópicos abordados
foram o planejamento da apreciação do contrato relacionado aos serviços de vigilância no Campus
São Carlos, que deve acontecer nas próximas reuniões da comissão, e de oportunidades de
treinamento para os servidores que atuam como fiscais de contratos.
Já no dia 23, a pauta foi constituída por problemas com a empresa SM Service System, que presta
serviços de zeladoria de salas de aula em São Carlos e Sorocaba e de portaria e recepção no
Campus São Carlos, contra a qual há denúncias relacionadas a pagamento dos trabalhadores e
descumprimento de algumas cláusulas contratuais. Participaram da reunião – a partir da prática que
vem sendo adotada pela presidência da comissão – representantes da ProAd, das prefeituras
universitárias de São Carlos e Sorocaba, da Ouvidoria e da Procuradoria Federal na UFSCar, fiscais
dos contratos, representantes da empresa, do Siemaco e, também, do SinTUFSCar. A UFSCar, de
um lado, comprometeu-se junto à comissão e, também, ao Siemaco, a apurar as denúncias,
compartilhar os resultados dessa apuração e, se for o caso, dar andamento a processo para
aplicação de advertência e/ou penalidades. A empresa, de outro lado, comprometeu-se com o
equacionamento de algumas irregularidades já constatadas. Além disso, o Pró-Reitor de
Administração renovou o convite ao Siemaco para realização de encontros na Universidade com os
trabalhadores das empresas terceirizadas, para esclarecimento sobre direitos trabalhistas.

FAI: Novo sistema informatizado de gestão integra processos e
atende demandas de coordenadores de projetos de extensão
Durante as últimas semanas, a Fundação de Apoio Institucional ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar realizou o
processo de migração de dados para seu novo sistema informatizado
de gestão, que substituiu o software usado desde 1999. Foram
migrados cerca de 30 milhões de registros, contendo mais de 16 anos
de movimentações financeiras de projetos gerenciados pela Fundação.
O novo sistema integra dados de todos os setores da FAI e oferece
mais confiabilidade às informações e relatórios.
O sistema funciona sob uma única base de dados que integra todas as etapas dos fluxos de
processos, do cadastramento de projetos de extensão à gestão financeira, incluindo compras e
gestão de pessoas. Com isso, informações que, antes, precisavam ser exportadas ou redigitadas,
passam a ser encaminhadas diretamente pelo sistema. Ordens de compras submetidas pelos
coordenadores de projeto, por exemplo, que eram conferidas pela equipe da Fundação e
manualmente registradas no setor financeiro, agora são encaminhadas diretamente. A mudança
deixa os processos mais consistentes, na medida em que diminui a possibilidade de erros, além de
agilizar o tempo de processamento das requisições.
Com as mudanças, é possível que os coordenadores de projetos de extensão acompanhem em
tempo real todas as fases dos processos que dizem respeito a esses projetos. A área do
coordenador foi reformulada e ainda terá novas funcionalidades implantadas nas próximas
semanas. A equipe de Tecnologia da Informação da FAI desenvolveu uma nova plataforma que irá
conter informações mais detalhadas dos projetos, como extratos e notas fiscais, que permitirão

melhor acompanhamento das movimentações financeiras. Para acompanhar as mudanças, foi
produzida uma série de vídeos tutoriais, que apresentam as novas funcionalidades do sistema e
explicam passo a passo como utilizar a nova área de coordenadores.
As mudanças serão implantadas progressivamente, e uma das grandes novidades vem atender a
uma demanda dos próprios coordenadores: com a nova área, integrada ao sistema de gestão, será
possível que o coordenador administre permissões de acesso de outras pessoas ao seu projeto. O
coordenador pode, por exemplo, cadastrar um usuário com permissão para visualizar as
informações sem alterá-las, ou para alterar apenas parte dessas informações. Isto permite que a
gestão do projeto possa ser compartilhada, com responsabilidades distintas, de acordo com as
necessidades de cada caso.

SRInter: CCET recebe universidade escocesa para aproximação
entre pesquisadores
Na última quinta-feira (23/4), representantes
da University of Strathclyde, sediada na Escócia,
participaram de um encontro com docentes do
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
(CCET) da UFSCar para estreitar os laços entre
as duas universidades. Esta foi a terceira visita
da universidade escocesa, que esteve na
UFSCar outras duas vezes em 2013.
No encontro, organizado pela Secretaria Geral de
Relações Internacionais (SRInter), os docentes
do CCET apresentaram suas áreas de pesquisa
e conheceram os trabalhos dos visitantes, dentre
eles o Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia de Strathclyde, Walter Johnstone.
No âmbito do programa Ciência sem Fronteiras, a UFSCar já enviou 11 estudantes de graduação
para Strathclyde, e a última visita deu sequência à aproximação entre as duas instituições. O
objetivo para os próximos meses é mapear as áreas de pesquisa em comum entre as universidades,
para identificar oportunidades de colaboração e propor parcerias para um futuro próximo.
Interessados podem entrar em contato com a SRInter pelo e-mailestela-srinter@ufscar.br.
Foto: No encontro, docentes do CCET apresentaram suas áreas de pesquisa e conheceram os
trabalhos dos visitantes. (Crédito: Izabela Cardozo/Coordenadoria de Comunicação Social da
UFSCar)

ConsUni: Conselho termina de apreciar regulamento do processo
de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção
docente
Em sua 210ª Reunião Ordinária, realizada na última sexta-feira (24/4), o Conselho Universitário
(ConsUni) terminou de apreciar o documento que regulamenta o processo de avaliação de
desempenho para fins de progressão e de promoção dos docentes da UFSCar, processo que iniciou
em dezembro do ano passado. Na reunião de março, o Conselho já havia chegado ao fim da
resolução, mas restou para debate neste mês a questão sobre a necessidade de algumas regras
específicas para docentes contratados em regime de tempo parcial. Na sexta-feira, portanto, esse
ponto foi recolocado para discussão, mas os conselheiros concluíram que não seria necessário esse
tratamento específico e, assim, a resolução foi definitivamente aprovada. O documento será agora
revisto pela Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC), juntamente com o coordenador da comissão
que elaborou a minuta e o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, para incorporação das mudanças
aprovadas pelo ConsUni e, em breve, estará disponível para consulta por todos os interessados.
Na mesma reunião, o Conselho Universitário apreciou e aprovou o relatório de atividades da
Auditoria Interna (AudIn) da UFSCar referente ao ano de 2014. Também foi apresentada aos
conselheiros a minuta padrão para elaboração de regimentos para os Centros Acadêmicos da
Universidade e seus respectivos órgãos colegiados, proposta pela Procuradoria Federal na UFSCar.
Conheça mais detalhes sobre esses assuntos no Blog da Reitoria.

CoG: Conselho avança na discussão do Regimento Geral dos
Cursos de Graduação
A Reunião Extraordinária do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar, realizada na última
segunda-feira (27/4), continuou a apreciar a reformulação do Regimento Geral dos Cursos de
Graduação da Universidade. Os conselheiros debateram as normas que regem os convênios de
intercâmbio e mobilidade acadêmica para os estudantes de graduação, destacando a importância
da internacionalização e, também, de estabelecer regras para as atividades sem limitar as
potencialidades de mobilidade. A designação de docentes tutores para acompanhar os estudantes
desde a escolha das oportunidades, passando pelo desenvolvimento de atividades nas
universidades estrangeiras até o regresso à UFSCar, foi pautada na reunião, e o tema continuará a
ser debatido em reuniões futuras. Iniciou-se também a apreciação dos procedimentos de alteração
curricular previstos no Regimento.
A Pró-Reitora de Graduação, Claudia Raimundo Reyes, explica que o processo de revisão do
Regimento é inerentemente longo, uma vez que fomenta reflexões sobre as atividades de
graduação na Universidade e, também, visa construir um documento durável. "O Regimento que
está sendo elaborado pelo CoG já atende as mudanças previstas pelo Plano Nacional de Educação,
aprovado em 2014, como, por exemplo, os 10% dos créditos cursados em atividades de extensão.
Além disso, é uma oportunidade para que os conselheiros conheçam profundamente o
funcionamento da Universidade e reflitam sobre questões fundamentais. É um processo que leva
tempo, e estamos promovendo discussões bastante ricas tanto no ambiente virtual como nas
reuniões presenciais, bem como ajustando as formas de trabalharmos tantas questões", avalia
Reyes.
O Regimento está sendo elaborado com base no conjunto de normas já existentes que regem as
atividades de graduação. Para isso, foi constituído um grupo de trabalho com membros da equipe
da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), que redigiu uma versão preliminar, abarcando as normas
existentes e sugerindo pontos a serem debatidos. Em fevereiro de 2014, a versão preliminar foi
disponibilizada no ambiente virtual Moodle, para que os membros do CoG pudessem ter acesso ao
documento e incluir contribuições. Dessa forma, o documento discutido durante as reuniões do
Conselho já contempla as sugestões do grupo de trabalho e dos conselheiros, para novas reflexões
e deliberações.
Ao final desse processo, que deve se encerrar em julho deste ano, o documento será enviado à
Procuradoria Federal junto à UFSCar, que fará a análise das questões jurídicas e emitirá parecer. O
Regimento voltará então ao CoG e, após a nova apreciação, será submetido ao Conselho
Universitário, que, por sua vez, fará a deliberação final. A expectativa é de que todo o processo se
encerre no início do próximo ano.

Edições do Boletim da Reitoria podem ser consultadas no Blog
da Reitoria
A partir desta semana, todas as edições do Boletim da Reitoria, desde o número 1 – publicado em 5
de março deste ano –, podem ser consultadas permanentemente no Blog da Reitoria, onde serão
disponibilizadas versões em pdf da publicação, adicionalmente à versão enviada por e-mail às
quintas-feiras.
O Boletim da Reitoria é uma publicação semanal da Assessoria de Comunicação da Reitoria da
UFSCar, e o contato com a equipe responsável pode ser feita pelo e-mail aecr@ufscar.br.
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