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Carta do Reitor
Caras e Caros Colegas Servidores Docentes e Técnico-Administrativos e Estudantes da UFSCar,
apresentamos hoje uma nova publicação, este Boletim da Reitoria, que lançamos na expectativa de
ampliarmos o diálogo entre nossa Administração e todos os integrantes da comunidade universitária
nos campi Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e Sorocaba, bem como aqueles envolvidos com
nossos cursos de graduação a distância.
No Boletim – que será publicado semanalmente, nas manhãs de quinta-feira –, compartilharemos
com vocês notícias sobre os principais temas tratados pela Reitoria, Pró-Reitorias e demais
unidades da Administração Superior no período anterior, bem como aqueles que temos
encaminhado junto aos diferentes órgãos e fóruns externos à Universidade nos quais atuamos, tais
como ministérios, fóruns de pró-reitores e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes), dentre outros.
Além disso, há uma editoria especialmente dedicada a ampliar o conhecimento e,
consequentemente, a participação de toda a comunidade universitária, nos debates e deliberações
empreendidos nos órgãos colegiados de nossa Universidade, uma demanda recorrente que
esperamos atender, ao menos em parte, ampliando a divulgação das pautas a serem tratadas e das
discussões e decisões que acontecem nesses conselhos.
Esperamos, no processo de seleção das pautas, conseguir eleger uma diversidade de temas que
atenda às expectativas e necessidades dos diferentes atores que constroem, diariamente, nossa
Universidade, mas também convidamos todos a enviarem suas sugestões e demandas ao email aecr@ufscar.br, para que possamos aprimorar sempre esta publicação, a qualidade de nosso
diálogo e a transparência das decisões administrativas e projetos acadêmicos dos quais tratamos
diariamente.
Boa leitura!
Targino de Araújo Filho - Reitor da UFSCar

UFSCar recebeu 2.488 novos estudantes de graduação nesta
semana
Com o início do ano letivo na
última segunda-feira (2/3), a
UFSCar
recebeu
os
2.488
estudantes selecionados nas duas
primeiras chamadas dos cursos
presenciais de graduação dos
quatro campi da Universidade.
Ontem, dia 4, teve início a terceira
chamada para ingresso nos
cursos, a fim de preencher as
últimas vagas restantes, do total
de 2.783 vagas oferecidas. Dos
novos estudantes que já chegaram
à Universidade, 1.595 estão no
Campus São Carlos, 570 no
Campus Sorocaba, 197 no Campus Araras e 126 no Campus Lagoa do Sino.
Neste ano, houve o incremento de 80 vagas no Campus São Carlos, nos cursos de Engenharia
Mecânica e Engenharia Elétrica – que passaram de 45 para 60 vagas oferecidas anualmente cada –
e de Bacharelado em Educação Física – que passou de 10 para 30 vagas ofertadas. Além disso, em

2015 tem início o novo curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de
Sinais (Libras)/Língua Portuguesa, com 30 vagas.
A recepção dos novos estudantes foi organizada pelas coordenações de curso dos quatro campi,
com apresentações da Universidade e atividades de integração. O Diretório Central dos Estudantes
(DCE) e as associações atléticas também organizaram atividades que compuseram os três dias da
Calourada. Uma comissão formada no Conselho de Graduação (CoG) orientou a organização da
recepção dos ingressantes, em diálogo com as coordenações e os estudantes. Dentre essas
orientações estavam uma relação de informações essenciais para os ingressantes, como, por
exemplo, instruções sobre a confirmação obrigatória de matrícula e outros procedimentos da vida
acadêmica. Além disso, as orientações abordam, com o objetivo de coibir quaisquer formas de
constrangimento ou violência, a legislação específica sobre o tema e o Regimento Interno da
UFSCar, que prevê sanções disciplinares para comportamento inadequado.
Também para recepção dos ingressantes, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis
(ProACE) prepara momentos de acolhimento para segmentos específicos, como, por exemplo, os
34 novos estudantes indígenas, que receberam orientações de cuidados com a Saúde e foram
apresentados aos departamentos de Assistência Médica da Universidade. Além disso, as equipes
do Serviço Social acompanharam os procedimentos de matrícula para recebimento das solicitações
e da documentação relativas ao processo seletivo do Programa de Assistência Estudantil da
UFSCar.
Foto: Atividade de recepção dos primeiros estudantes do curso de Bacharelado em Tradução e
Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)/Língua Portuguesa. (Crédito: Beatriz Maia /
Assessoria de Comunicação da Reitoria da UFSCar)

Plataforma 'Somos UFSCar' permite mapeamento das
competências e amplia visibilidade da pesquisa desenvolvida na
Universidade
Acaba de entrar no ar – no
endereçowww.somos.ufscar.br – a
plataforma "Somos UFSCar", um
sistema de mapeamento das
competências
de
pesquisa
instaladas na Universidade. O
"Somos UFSCar" tem como banco
de dados a plataforma Lattes, do
Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico (CNPq), a partir da
qual produz resultados que são
apresentados de forma visualmente
atrativa, a partir de uma navegação
que é bastante intuitiva e acessível a diferentes públicos interessados. Assim, a expectativa é que,
além de permitir acesso mais fácil às competências de pesquisa por parte dos gestores e da
comunidade de pesquisadores da UFSCar, a nova plataforma também resulte na ampliação da
visibilidade da pesquisa desenvolvida na Universidade.
"Mecanismos como os oferecidos pelo 'Somos UFSCar' eram uma demanda dos pesquisadores da
Universidade, e nossa expectativa é que a plataforma amplie as possibilidades de intercâmbio entre
eles, além de permitir que tanto a comunidade interna quanto o público externo conheçam a
pesquisa desenvolvida nos quatro campi da Instituição", afirma a Pró-Reitora de Pesquisa da
UFSCar, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo.
O sistema foi desenvolvido pela Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e customizado para a UFSCar por meio de contrato
firmado com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG (Fundep). A plataforma opera
a partir dos Currículos Lattes de todos os docentes vinculados à UFSCar, com atualização mensal
dessa listagem.
Exemplo
Para ilustrar as possibilidades do "Somos UFSCar", fizemos uma busca a partir do termo "recursos
hídricos", considerando a relevância do assunto na atualidade. Foram identificados, na plataforma,

30 docentes que, em algum momento, registraram a palavra-chave "recursos hídricos" em seus
Currículos Lattes, sendo que o nome daqueles que utilizaram com mais frequência o termo
aparecem destacados visualmente. Tais docentes estão distribuídos em 14 especialidades, tais
como Engenharia Urbana, Ecologia Aplicada, Economia Ambiental, Sociologia e Gestão
Agroindustrial, dentre outras.
O resultado da pesquisa também apresenta um conjunto de outras palavras-chave que foram
utilizadas em associação com o termo pesquisado, o que permite um refinamento da busca. Assim,
por exemplo, surgiram na tela os termos "barragens e reservatórios", "conflitos sociais em torno do
acesso à água", "gestão da água", "serviço de abastecimento urbano" e "indicadores de recursos
hídricos". A partir deles, foi possível identificar pesquisadores que trabalham em áreas e temas mais
diretamente vinculados à motivação inicial da busca, ou seja, localizar trabalhos relacionados, de
alguma forma, à crise hídrica enfrentada atualmente no Estado de São Paulo.

Andifes negocia com Ministério da Educação preservação do
orçamento original das universidades federais para 2015
No dia 25 de fevereiro, o Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, esteve reunido mais uma vez
com o Secretário Executivo do Ministério da Educação (MEC), Luiz Cláudio Costa, para dar
continuidade às negociações voltadas à manutenção do orçamento originalmente previsto para as
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para 2015, frente ao atual cenário de
contingenciamento dos recursos destinados a todos os órgãos do Governo Federal. Na ocasião, o
Reitor esteve representando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes), da qual é Presidente.
As IFES vêm sofrendo os impactos do contingenciamento desde o início do ano, quando foi
publicado o Decreto nº 8.389, que dispõe sobre a execução orçamentária de todos os órgãos do
Poder Executivo Federal até a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2015. Isto porque,
tradicionalmente, as universidades recebem mensalmente, até a aprovação da LOA pelo
Congresso, 1/12 dos recursos previstos no projeto da lei. No entanto, neste ano, a partir do Decreto,
as instituições estão recebendo valor equivalente a 1/18 do total previsto para o ano em recursos de
custeio.
No dia 20 de fevereiro, a Andifes encaminhou a todos os reitores ofício em que detalha a situação
atual de contingenciamento e as medidas que vêm sendo tomadas junto ao MEC, bem como
expressa sua expectativa de que o orçamento das IFES seja preservado frente a eventuais cortes,
considerando a importância dessas instituições "para o desenvolvimento econômico e social do País
e para as políticas educacionais implementadas nos últimos anos pelo Governo, e sobretudo para o
cumprimento das metas e do cronograma do Plano Nacional de Educação".
"A situação é bastante preocupante, já há instituições que não estão conseguindo manter suas
contas em dia. Na UFSCar, no entanto, até agora temos conseguido honrar nossos compromissos.
Felizmente, temos conseguido manter nosso diálogo com MEC, com avanços. Uma conquista
importante, por exemplo, foi a liberação, em fevereiro, de parte dos recursos destinados à
continuidade das obras em curso nas universidades, o que normalmente não acontece antes da
aprovação da LOA", avalia o Reitor da UFSCar. "Em nossa última reunião, o Secretário indicou seu
comprometimento em buscar o retorno ao repasse de 1/12 ainda em fevereiro – o que,
lamentavelmente, não aconteceu – ou, na pior das hipóteses, para o mês de março,
independentemente da aprovação da LOA pelo Congresso", relata Araújo Filho.

SBPC: UFSCar firma parcerias com Governo do Estado e
Prefeitura Municipal para realização da 67ª Reunião Anual
No dia 24 de fevereiro, o Vice-Reitor da
UFSCar, Adilson de Oliveira, esteve reunido
com o Secretário de Educação do Estado de
São Paulo, Herman Voorwald, com o objetivo
de firmar parcerias para a realização da 67ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), que acontece
de 12 a 18 de julho no Campus São Carlos da
UFSCar. Participaram do encontro também a
Diretora Executiva da Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico da UFSCar (FAI), Lourdes de
Souza Moraes – que, juntamente com o Vice-Reitor, coordena a comissão local de execução da
Reunião Anual –, e a Secretária Adjunta de Educação do Estado, Cleide Bochixio.
"Foi uma ótima oportunidade de apresentarmos a Universidade à Secretaria e, além dos
encaminhamentos relativos à Reunião Anual, vislumbrarmos possibilidades de novas parcerias,
relacionadas, por exemplo, à formação de professores e ao ensino de Português para estudantes
estrangeiros matriculados na rede estadual de ensino, dentre outras. Especificamente em relação à
Reunião, a Secretaria comprometeu-se com o transporte dos estudantes de Ensino Médio
vinculados a escolas de quatro Diretorias de Ensino da região de São Carlos, para que possam
participar da programação da SBPC Jovem", relata o Vice-Reitor.
Município
Já na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, o Vice-Reitor e a Diretora da Fundação acompanharam o
Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, e a Presidente da SBPC, Helena Nader, em reunião com
o Prefeito Municipal de São Carlos, Paulo Altomani, também com o objetivo de firmar parcerias para
a Reunião Anual. "Apresentamos ao Prefeito Municipal a SBPC e a programação prevista para a
Reunião Anual, destacando a magnitude do evento e a oportunidade que representará para a cidade
de São Carlos. Firmamos parcerias importantes para a realização da SBPC Jovem, que tem como
objetivo a disseminação do conhecimento científico junto aos estudantes da Educação Básica, e
também acordamos que a Prefeitura se responsabilizará pelo asfaltamento do acesso externo ao
Centro de Convenções da UFSCar", conta o Reitor.
Foto: A Presidente da SBPC, acompanhada de outros integrantes de sua equipe, aproveitou a vinda
a São Carlos para reunir-se com os coordenadores das comissões locais de organização da
Reunião Anual, para acompanhamento dos trabalhos e troca de informações. (Crédito: Divulgação /
Assessoria de Comunicação da FAI-UFSCar)

Congresso promulga Emenda Constitucional que estimula o
avanço da Ciência, Tecnologia e Inovação
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo
Filho, participou na última quinta-feira
(26/2), de cerimônia no Congresso
Nacional de promulgação da Emenda
Constitucional 85/2015, que altera e
adiciona dispositivos na Constituição
Federal para atualizar o tratamento das
atividades de Ciência, Tecnologia e
Inovação no Brasil.
Uma das alterações advindas da
promulgação da Emenda é justamente a
inclusão do termo "inovação" em vários
artigos e parágrafos da Constituição que,
antes, mencionavam apenas "ciência" e,
em alguns casos, "tecnologia", incluindo o título do Capítulo IV, que antes tratava da Ciência e

Tecnologia e, a partir de agora, é intitulado "Da Ciência, Tecnologia e Inovação". O texto da Emenda
também prevê a articulação e a cooperação entre os setores público e privado na realização das
atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentre outros dispositivos que promovem a
constitucionalização da inovação.
Outro avanço trazido pela Emenda é a possibilidade de transposição, remanejamento ou
transferência de recursos entre rubricas diferentes – como, por exemplo, equipamentos e custeio –
em projetos de apoio à pesquisa. Uma outra conquista comemorada pela comunidade científica foi a
manutenção, no Parágrafo 1º do Artigo 218, do termo "pesquisa básica", que em versões anteriores
do projeto de emenda constitucional havia sido retirado. Assim, o texto aprovado determina que "a
pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o
bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação".
"Sem dúvida a promulgação da Emenda, cujo projeto foi construído com a participação da
comunidade científica brasileira, foi uma grande conquista no processo de garantir que as
universidades federais e demais instituições públicas de pesquisa possam concretizar plenamente
seu potencial em relação ao desenvolvimento social e econômico de nosso país. Além disso, ela
abre caminho à tramitação de uma série de outros projetos de lei que visam facilitar o exercício das
atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, como, por exemplo, o projeto que institui o
Código Nacional de CT&I e aquele que propõe procedimentos ágeis e modernizados de contratação
para aquisição de produtos relacionados ao desenvolvimento dessas atividades, dentre outros",
avalia o Reitor da UFSCar.
Foto: O Reitor da UFSCar, juntamente com outros reitores, na cerimônia de promulgação da
Emenda Constitucional 85/2015. (Crédito: Divulgação / Assessoria de Comunicação da Andifes)

Painel Técnico-Acadêmico de Recursos Hídricos realiza primeira
reunião
No dia 10 de fevereiro, foi realizada a primeira reunião do Painel Técnico-Acadêmico de Recursos
Hídricos, que conta com a participação de pesquisadores e técnicos das sete instituições públicas
de Ensino Superior do Estado de São Paulo. O Painel foi formado a partir da realização, no dia 3 de
fevereiro, de reunião entre os reitores dessas instituições, para estabelecimento de um fórum de
interlocução frente à crise hídrica instalada no Estado. Participaram da primeira reunião do Painel,
representando a UFSCar, os professores Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira e Ademir Paceli
Barbassa, ambos do Departamento de Engenharia Civil.
O primeiro momento da reunião foi dedicado a debates sobre a forma de estruturação do Painel,
quando foram definidos quatro grupos de trabalho temáticos: Recursos Naturais; Ciclo
climático/hidrológico; Estabilidade social; e Segurança humana. Também foi decidido que será feita
compilação de trabalhos já existentes nessas áreas. Outros encaminhamentos dizem respeito à
solicitação de informações e de reunião com o Secretário de Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo; o encaminhamento de cartas às associações brasileiras de Recursos Hídricos e de
Engenharia Sanitária e Ambiental; e a realização de seminário de lançamento do Painel previsto
para o mês de abril. A próxima reunião ficou agendada para o dia 9 de março.

ProPG: UFSCar
estrangeiros

recepciona

estudantes

de

pós-graduação

A UFSCar recepcionou nesta semana os
primeiros estudantes estrangeiros de pósgraduação vindos através do Programa de
Alianças para a Educação e Capacitação
(PAEC OEA/GCUB), uma iniciativa conjunta
da Secretaria Geral da Organização de
Estados Americanos (OEA) e do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras
(GCUB). Foram aprovados no edital do
PAEC, para realização do mestrado na
UFSCar, 14 estudantes de oito países da

América Latina e da América Central, que devem iniciar as atividades na Universidade neste mês.
O PAEC disponibilizou mais de 500 vagas no edital para o ano de 2015, sendo que os 125
candidatos com as melhores colocações foram contemplados com auxílio extra para sua instalação
no País. Neste grupo, estão cinco dos 14 aprovados que selecionaram a UFSCar para realizar seus
estudos de mestrado. A participação efetiva da Universidade no edital para 2015 do PAEC
OEA/GCUB é resultado de esforços da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) da UFSCar para
incrementar a internacionalização na pós-graduação.
Além desse convênio, outras duas cooperações firmadas através da ProPG, com o apoio da
Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter), resultaram na aprovação de mais seis
estudantes estrangeiros em programas de pós-graduação da UFSCar. Dois candidatos foram
aprovados pelo Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Pecuária e Agricultura Tropicais (Propat
– Brasil-México), convênio firmado também através GCUB com universidades mexicanas. Outros
quatro – de Moçambique, Cuba e Panamá – foram aprovados pelo Programa de EstudantesConvênio de Pós-Graduação (PEC-PG), iniciativa de cooperação internacional que envolve 56
países da África, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe, promovida pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Ministério das Relações Exteriores (MRE)
e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os ingressantes integrarão o quadro de 138 estudantes estrangeiros, provenientes de 33 países,
que já estão cursando pós-graduação da Universidade. Além dos convênios, há a possibilidade do
ingresso direto desses estudantes por meio dos processos seletivos já consolidados nos programas
de pós-graduação da Instituição.
Foto: Na tarde de ontem (4/3), os primeiros estudantes aprovados no edital do PAEC foram
recebidos pela equipe da SRInter, para as boas-vindas e informações sobre a Universidade.
(Crédito: Beatriz Maia – Assessoria de Comunicação da Reitoria)

ProGPe: Pró-Reitoria realiza workshop sobre dimensionamento
da força de trabalho
Ao longo de 2015, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) da UFSCar deverá iniciar
processo de dimensionamento da força de trabalho da Instituição, em cumprimento à Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. "No momento, estamos estudando os modelos de
dimensionamento, que permitem, por exemplo, o estabelecimento de critérios mais objetivos para a
alocação de vagas na Instituição. Uma comissão interna da ProGPe está debruçada sobre o tema e,
ao longo deste ano, pretendemos dar início ao dimensionamento, considerando as especificidades
da nossa Universidade", explica o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Mauro Rocha Côrtes.
Uma das primeiras ações realizadas pela comissão mencionada pelo Pró-Reitor foi a organização,
em dezembro do ano passado, de workshop em que a equipe da ProGPe pôde conhecer a
experiência da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), que iniciou o seu processo de
dimensionamento da força de trabalho em 2010. Durante o encontro com servidores da UFTM, foi
possível, assim, aprofundar os conhecimentos da equipe sobre conceitos, metodologias e
aplicações do dimensionamento da força de trabalho nas universidades federais.Conheça o
processo adotado na UFTM em reportagem no Blog da Reitoria.

ProAd: Comissão que trata de serviços terceirizados recebe
colaboradoras que realizam a limpeza do Campus São Carlos
No dia 25 de fevereiro, aconteceu nova reunião da comissão que vem discutindo e acompanhando
os serviços prestados por empresas terceirizadas à UFSCar, coordenada pelo Pró-Reitor de
Administração, Néocles Alves Pereira. A comissão foi formada a partir de sugestão da Reitoria à
Mesa de Negociações constituída durante a greve dos servidores técnico-administrativos de 2014.
Na reunião do dia 25, o foco do debate foram os problemas enfrentados pelos colaboradores da
empresa De Mundi Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda., que presta serviços de limpeza do
Campus São Carlos como um todo e de limpeza hospitalar e de recepção na Unidade Saúde-Escola
(USE). Isto porque, como já informado à comunidade universitária anteriormente, nos últimos meses
têm acontecido atrasos no pagamento dos salários desses colaboradores, dentre outras
irregularidades relacionadas ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa. Frente a

essa situação, participaram da reunião da comissão também três representantes dos colaboradores
da De Mundi.
Inicialmente, foi apresentada a todos os presentes a pesquisa de satisfação com os serviços de
limpeza que deverá ser realizada pela primeira vez a partir deste mês de março, com uma segunda
aplicação prevista para acontecer até junho. Além da pesquisa de satisfação, também foram
apresentados outros novos mecanismos de acompanhamento e fiscalização inseridos no contrato.
Em um segundo momento, a reunião passou a contar também com a participação de representantes
do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza
Urbana de Araraquara, São Carlos, Matão e Região (Siemaco). O convite ao Sindicato foi feito com
o objetivo de compartilhar as providências que vêm sendo tomadas pela Universidade para garantir
o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada e, também, mediar a
constituição de canais de comunicação rápida e eficaz entre o Sindicato e os colaboradores da De
Mundi.
O detalhamento dos temas tratados na reunião pode ser conferido no Blog da Reitoria.

CoEx: Com a finalização do processo de análise, editais de apoio
à extensão do primeiro semestre aprovam 384 atividades e mais
de um milhão de Reais para 2015
A 66ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, realizada em 26 de fevereiro,
finalizou o processo de análise das propostas submetidas aos editais de apoio à extensão do
primeiro semestre de 2015. No total, foram aprovadas 384 atividades, com recursos de R$
1.039.851,70, sendo R$ 620.241,00 em bolsas para 286 bolsistas.
Este número resulta dos projetos aprovados em sete editais: de apoio à realização de atividades de
extensão; de apoio à realização de atividades no âmbito do Programa Qualidade de Vida; de apoio à
realização de atividades artístico-culturais; de apoio à realização de eventos acadêmicos; de apoio à
realização de Aciepes (Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão); de
cursos de pós-graduação lato sensu; e o edital especial para apoio à realização de atividades de
extensão com temática específica sobre a memória da UFSCar, em comemoração aos 45 anos da
Universidade. Os editais e as propostas aprovadas estão disponíveis napágina da Pró-Reitoria de
Extensão (ProEx).
Durante a reunião, além da apreciação das solicitações de reanálise das atividades vinculadas aos
editais, os conselheiros refletiram sobre o processo de seleção das propostas contempladas com
recursos, debatendo os critérios de avaliação, prazos e a transparência do processo. Foram
destacadas as mudanças feitas ao longo dos últimos anos para o aprimoramento desse processo e,
simultaneamente, as discussões evidenciaram como os desafios continuam a aparecer. Em razão
da impossibilidade de esgotar a discussão durante a reunião, o CoEx decidiu aprofundar o tema em
reuniões futuras, a fim de pensar coletivamente em novas soluções.

ConsUni: Em reunião nesta sexta-feira, Conselho analisará temas
relativos às carreiras de docentes do Magistério Superior e do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Acontece amanhã (6/3), às 14 horas, a 208ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (ConsUni)
da UFSCar, no Anfiteatro da Reitoria. Na pauta estão a doação de um equipamento do
Departamento de Química da UFSCar (DQ) à Universidade Federal de Uberlândia, considerando
sua obsolescência para as atividades de pesquisa desenvolvidas no DQ; a homologação do
Regimento Interno do Departamento de Engenharia Elétrica; e a apreciação de demanda do Serviço
de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras de utilização de água do reservatório localizado no
Campus Araras da UFSCar no âmbito dos esforços de combate à crise hídrica que atinge o
Município.
Além disso, o Conselho apreciará alterações no regulamento para o processo de avaliação de
desempenho para fins de progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério
Superior – necessárias frente a novas legislações federais (Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, e Portaria do Ministério da Educação nº 554, de 20 de junho de 2013) – e a minuta de
documento com diretrizes e procedimentos para reconhecimento dos saberes e competências dos

docentes da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) – cuja
proposição também está relacionada à edição da Lei nº 12.772.
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