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Unidade Saúde Escola comemora 10 anos e celebra trajetória de
ensino, pesquisa e extensão
Na última terça-feira (5/5), a
Unidade Saúde Escola (USE) da
UFSCar
deu
início
às
comemorações dos 10 anos de
sua criação, em um evento que
reuniu diretores, ex-diretores,
comunidade
universitária
e
usuários da Unidade. Na mesa
de abertura, o Reitor da UFSCar,
Targino de Araújo Filho, lembrou
os esforços para a concepção do
projeto da Unidade.
"Comemoramos hoje os 10 anos
de funcionamento da USE, mas
estamos pensando nela desde bem antes. Foi um processo trabalhoso e bastante rico para agrupar
laboratórios da UFSCar que, na época, estavam pulverizados. Formamos uma comissão com
representantes dos departamentos da área da Saúde, mais o Departamento de Psicologia, para que
juntas essas pessoas pudessem pensar em como, de fato, praticar a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, articulada em uma proposta interdisciplinar. O resultado desses esforços é o
que comemoramos hoje, uma Unidade que atende o Município e que contribui para a formação de
seus técnicos, docentes e estudantes", declarou o Reitor.
Após a abertura, foi realizada a mesa-redonda "O que a USE significou nestes 10 anos para a
Comunidade Acadêmica e a Sociedade?", coordenada por Márcia Niituma Ogata, atual Diretora
Geral da USE, e com a participação da atual e dos ex-diretores técnicos da Unidade, Maristela
Schiabel Adler, Geovani Gurgel Aciole da Silva e Sérgio Luiz Brasileiro Lopes; e das ex-diretoras
gerais da USE Claudia Maria Simões Martinez e Maria Lúcia Teixeira Machado. A ex-diretora Lúcia
Cavalcanti de Albuquerque Williams não pôde comparecer ao evento devido a compromissos
assumidos previamente.
Os participantes da mesa relembraram a história da Unidade desde a sua concepção e os desafios
enfrentados para a consolidação do projeto. "Os desafios que enfrentamos nesses 10 anos fizeram
parte do que esta Unidade se tornou. A integração entre os departamentos que contribuem para a
área da Saúde foi incorporada na construção do prédio, que foi feita em módulos, de acordo com a
liberação dos recursos para a Universidade. Aos poucos também fomos compondo a equipe da
USE, que é a alma deste projeto, e incorporando novas ações gradualmente. O que eu desejo é que
a USE siga avançando cada vez mais na interdisciplinaridade e no cuidado sempre tão precioso
com as pessoas que passam por aqui", afirmou Martinez, Diretora Geral da USE no momento da
sua criação.
O evento integra o escopo de atividades do projeto de extensão "10 anos de Unidade Saúde Escola
– Uma proposta de Integração com a Sociedade e Comunidade Acadêmica", coordenado por Ogata
e apoiado pelo edital especial de apoio a atividades de extensão com a temática da memória
institucional. Ao longo do ano, uma série de outras atividades está programada para o resgate e
valorização da história da Unidade e reflexões sobre o seu futuro. A programação para os próximos
meses está disponível no site da USE.
Foto: A Diretora Geral da USE, Márcia Ogata, recebe ex-Diretores na mesa-redonda que refletiu
sobre os 10 primeiros anos da Unidade. (Crédito: Enzo Kuratomi / Coordenadoria de Comunicação
Social da UFSCar)

Estudantes da UFSCar participam do Fórum Permanente da ONU
para Questões Indígenas
A UFSCar foi representada pela primeira vez na
Organização das Nações Unidas (ONU),
durante a 14ª Sessão do Fórum Permanente
para Questões Indígenas, realizada entre os
dias 20 de abril e 1º de maio na sede da ONU,
em Nova Iorque. Ariabo Kezo, da etnia
Balatiponé e estudante do curso de Letras,
Marcondy Maurício de Souza, da etnia
Kambeba e estudante de Biotecnologia, e
Roseli Rodrigues de Mello, docente do
Departamento
de
Teorias
e
Práticas
Pedagógicas (DTPP) da UFSCar, participaram
das atividades do Fórum, que é realizado
anualmente. O objetivo da Sessão foi fazer um
balanço entre governos e organizações,
verificando o cumprimento de acordos mundiais relacionados às questões indígenas e fazendo o
acompanhamento das relações entre Estados, entidades e indivíduos.
A participação dos representantes da UFSCar foi viabilizada a partir do credenciamento da
Universidade como instituição observadora da ONU, o que, inclusive, abre possibilidades para que
outras pessoas vinculadas à UFSCar participem dos diversos fóruns que a Organização promove
para o acompanhamento de grandes questões mundiais em diferentes áreas. A participação de
Kezo foi financiada pelo Centro para Documentação, Pesquisa e Informação de Pessoas Indígenas
(doCip) da ONU, o que permitiu que o estudante integrasse as atividades de formação para se
tornar observador do Fórum e tivesse direito a pronunciamento durante as reuniões. O vídeo com a
fala completa de Kezo em nome dos 29 povos indígenas presentes na UFSCar e dos 305 povos do
País está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yb_zIWYkT7s.
Os debates e pronunciamentos dos representantes do Brasil motivaram uma audiência com a
relatoria do Fórum para abordar de forma aprofundada a situação do País e apresentar um conjunto
de demandas e propostas organizadas pelos participantes. A reunião, por sua vez, resultou no
agendamento de visita de representante da ONU ao Brasil. Outra reivindicação, que partiu dos
representantes da UFSCar, foi a de inclusão de pronunciamento de lideranças indígenas após
pronunciamentos de governos, de forma que a posição dos países não seja apenas a do Estado,
mas também dos indivíduos diretamente envolvidos.
Souza explica que apesar de esta ter sido uma oportunidade ímpar, não deseja ser a exceção no
cenário mundial, mas sim contribuir para que outras minorias tenham espaço para falar para o
mundo. "Nossa presença na ONU faz parte de um contexto de fortalecimento da presença dos
indígenas na Universidade. Foi a partir da formação do Centro de Culturas Indígenas da UFSCar,
do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas e, mais recentemente, da Semana dos Estudantes
Indígenas da UFSCar, que promovemos a união entre os 29 povos presentes na Universidade e
estabelecemos o diálogo com os não-indígenas. Isso tudo é essencial para que possamos nos
desenvolver, ajudar nossos povos, e também contribuir para a produção de conhecimento na
Universidade. Quando estamos na ONU lutando por nossos povos, trazemos uma responsabilidade
que não é só nossa, é com o passado e com o futuro. Levei comigo meus antepassados, lembrando
que usufruo dos direitos que eles conquistaram com muita luta, e quero deixar conquistas também
para as próximas gerações. É uma dívida com uma história de luta que me antecedeu, e não dar
continuidade seria renegar meu povo", afirma o estudante.
Confira mais depoimentos de Ariabo Kezo, Marcondy Maurício de Souza e Roseli Rodrigues de
Mello na reportagem publicada no Blog da Reitoria. Os vídeos das conferências realizadas durante a
14ª Sessão do Fórum Permanente para Questões Indígenas da ONU, documentos produzidos e
outras informações estão disponíveis em Inglês no site da ONU. Na próxima semana, os
representantes da UFSCar realizarão um evento para compartilhar as experiências do Fórum com a
comunidade. A data será divulgada nos próximos dias.
Foto: Da direita para a esquerda, Ariabo Kezo e Marcondy Maurício de Souza, durante o evento na
sede da ONU em Nova Iorque. (Crédito: Divulgação)

Reitoria nomeia Diretora do Campus Sorocaba
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, assinou ontem (6/5) a nomeação de Eli Angela Vitor
Toso, docente do Departamento de Engenharia de Produção do Campus Sorocaba, para o cargo de
Diretora de Campus.
A criação da Diretoria de Campus para os campi fora de sede é decorrente dos debates e
deliberações realizados no âmbito do processo de atualização doPlano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFSCar, concretizado com a participação da comunidade universitária no
período de 2010 a 2013. A partir dessas reflexões e decisões, o Conselho Universitário (ConsUni)
publicou, em novembro de 2013, a Resolução nº 759, que aprova a criação da Diretoria de Campus
e atribui ao Reitor da Universidade a responsabilidade pela sua nomeação. "Neste momento de sua
trajetória, com a criação de dois novos Centros Acadêmicos que vieram se juntar ao CCTS [Centro
de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade], o crescimento e diversificação de suas
atividades e a necessidade de interlocução institucional permanente com diferentes atores do
município de Sorocaba e região, julgamos ser imprescindível a nomeação da Direção de Campus,
para que possa haver, ao mesmo tempo, uma aproximação ainda maior entre a Administração
Superior e as demandas do Campus Sorocaba e uma representação oficial dessa Administração
junto à comunidade externa à Universidade", relata o Reitor.
Dentre outras atribuições, a nova Diretora deverá representar o Reitor no Campus sempre que
necessário e, principalmente, junto aos órgãos e entidades externos à Universidade; acompanhar as
atividades realizadas no Campus pelas unidades vinculadas às pró-reitorias e secretarias da
Administração Superior, assessorando a Reitoria nos assuntos pertinentes ao Campus Sorocaba e
auxiliando na coordenação e articulação das ações realizadas pelas diferentes unidades; e
promover a eficácia, eficiência e agilidade dos processos administrativos relacionados ao Campus.
"É uma tarefa imensa e de grandes responsabilidade e relevância, e por isso quero deixar registrado
meu agradecimento à professora Eli por ter aceito esse desafio, bem como minha certeza de que
aprenderemos muito nesse percurso, com grandes benefícios ao Campus e à Universidade", afirma
Araújo Filho.

Conselho de Reitores da AUGM discute integração latinoamericana e desafios para a Educação Superior na região
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, participou nos dias 27 e 28 de
abril da LXVII Reunião do Conselho de Reitores daAssociação de
Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), que aconteceu em Santiago, no
Chile, com a participação de representantes das 31 universidades que integram
a Associação, de seis países – Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e
Uruguai. No evento, foi realizada a eleição dos cargos de Presidente e VicePresidente da AUGM para o período de maio deste ano a maio de 2016, a
serem ocupados pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Carlos Alexandre Netto, e por Juan Manuel Zolezzi Cid, Reitor da Universidad
de Santiago de Chile, respectivamente.
No dia 27, a programação teve a realização do fórum "Reformas Universitárias e novos desafios na
região", que contou com debates sobre esses desafios, sobre uma agenda de pesquisa para o
desenvolvimento da região, sobre o papel do Estado em relação às suas universidades e sobre a
relação entre qualidade e equidade. Na mesa "Desafios para a transformação da Educação
Superior", o Reitor da UFSCar foi um dos palestrantes e, em sua fala, apresentou como tarefas
urgentes para a universidade latino-americana na atualidade a consolidação de estratégias para o
atendimento às novas demandas que se colocam à instituição universitária neste início de século e
o protagonismo em um processo de integração que favoreça o desenvolvimento social e econômico
dos países da região e a ocupação de um lugar de destaque e liderança em um cenário marcado
por intensas transformações geopolíticas. Nesse contexto, Araújo Filho propôs a reflexão sobre o
modelo de universidade mais adequado e desejável e, para ilustrar como esse tema vem sendo
tratado no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior brasileiro, apresentou brevemente
a"Agenda de Desenvolvimento para as universidades federais brasileiras" construída pela
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
Já no dia 28, além de um conjunto de deliberações e debates relacionados aos principais programas
e iniciativas da AUGM, um destaque foi o processo de constituição do Espaço Latino-Americano de
Educação Superior (Enlaces), cujas linhas de desenvolvimento estratégico foram recentemente
definidas, em reunião na República Dominicana no mês de março. Dentre outros aspectos, foi

abordada a possibilidade de criação de um fundo para o financiamento das ações a serem
desenvolvidas no âmbito do Enlaces, bem como a estrutura de gestão e o sistema de governança
do Espaço, que deverá contar com três conselhos, um Diretivo, um Executivo – cuja composição
provisória tem a participação do Reitor da UFSCar – e um Acadêmico. Em breve deverá ser lançado
um
site
para
acompanhamento
dos
próximos
passos
do
Enlaces
(no
endereço www.espacioenlaces.org).

UFSCar participa de Conselho Municipal para a proteção de
imóveis de interesse histórico
A representação da UFSCar no Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e
Ambiental de São Carlos (COMDEPHAASC) – exercida desde 2012 por Renato Aurélio Locilento,
arquiteto que atua junto à Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, e Sandra Regina
Mota Silva, docente do Departamento de Engenharia Civil – teve seu mandato prorrogado
recentemente para o período de 2015 a 2017. Essa representação tem sido marcada pelo esforço
voltado à identificação e proteção de imóveis de interesse histórico no Município.
O Conselho assessora a Fundação Pró-Memória de São Carlos e, dentre as suas principais
atividades, está a elaboração de um projeto que visa avaliar prédios de interesse histórico, emitindo
pareceres que subsidiem decisões da Câmara Municipal, responsável pela inclusão dos imóveis no
Plano Diretor do Município, o que confere oficialmente a esses edifícios o status de imóveis de
interesse histórico.
Locilento explica que o projeto está sendo desenvolvido a partir de eixos temáticos, que contemplam
rotas de expansão da cidade. "Seguimos alguns caminhos que contam a história do crescimento de
São Carlos, como a Rua General Osório, por exemplo, e identificamos imóveis que representam
momentos históricos. Isto pode se dar por uma qualidade arquitetônica, que represente um
movimento arquitetônico ou um período específico, ou pelo edifício ter abrigado pessoas que foram
importantes para a história da cidade. A partir dessa identificação, conseguimos organizar os eixos
para que as rotas protegidas ganhem significado e temos a oportunidade de contar a história da
cidade através de seus prédios", pontua o arquiteto e urbanista. Ele destaca também a importância
do trabalho do Conselho para impedir que a história da cidade se perca. "A história de São Carlos
não se limita à história do Conde do Pinhal. Há histórias dos trabalhadores, que estão presentes nas
casas geminadas, do Movimento Negro, e muitos outros exemplos. É necessário proteger, através
da inclusão no Plano Diretor, antes que os imóveis se deteriorem ou que sejam alterados e percam
suas características fundamentais. Também temos de levar em consideração a especulação
imobiliária, que exerce grande pressão especialmente no centro da cidade, onde os terrenos são
bastante valorizados", complementa.

ProAd: Em reunião das Câmaras de Assessoramento Técnico,
Pró-Reitoria apresenta ações para aprimoramento da gestão
patrimonial na UFSCar
Na última terça-feira (5/5), foi realizada a segunda reunião da Câmara de Assessoramento Técnico
de Materiais e Compras da UFSCar, vinculada ao Conselho de Administração (CoAd). O encontro
comportou também, devido à pauta a ser tratada, a primeira reunião da Câmara de Assessoramento
Técnico de Controladoria.
Durante a reunião, o Diretor da Divisão de Abastecimento e Patrimônio (DiAP) da Pró-Reitoria de
Administração (ProAd), Alessandro Luís do Prado, e Maria de Fátima Almeida, que assessora a PróReitoria na área, apresentaram uma série de ações que estão sendo planejadas para aprimorar a
gestão de patrimônio na UFSCar. Embora na reunião a pauta tenha sido especificamente a etapa de
desfazimento de bens (exclusão de um bem do acervo patrimonial da Instituição), os gestores
compartilharam com os presentes também informações relativas à incorporação e à gestão do
patrimônio como um todo, relatando que está sendo finalizado edital para contratação de empresa
que realizará inventário do acervo patrimonial da Universidade – estimado em 160 mil bens móveis
– e falando também sobre o módulo de gestão de patrimônio no Sagui (Sistema de Apoio à Gestão
Universitária Integrada).
Em relação ao desfazimento de bens, foram apresentadas as diferentes etapas do processo e
relatado que a DiAP está construindo estratégias voltadas a minimizar ou eliminar os gargalos já
identificados em algumas dessas etapas. O detalhamento da apresentação realizada pode ser

conferido no Blog da Reitoria. "Nós estamos olhando para todas as etapas, trabalhando para
otimizar os fluxos e, assim, além de favorecer cada vez mais o bom uso dos recursos públicos,
tornar o processo de desfazimento, quando realmente necessário, o mais rápido, contínuo e
dinâmico possível", afirmou o Diretor da DiAP. Prado também aproveitou a oportunidade para
informar que há um processo de desfazimento em fase de conclusão, o que deverá liberar espaço
no depósito e permitir a retomada das coletas de bens nas unidades acadêmicas e administrativas
da Universidade.
Outro ponto de pauta na reunião das Câmaras foi a minuta de norma para a concretização da
descentralização da abertura de processos na UFSCar, elaborada a partir das discussões realizadas
na reunião do mês passado. A minuta diz respeito à instituição do Sistema de Protocolo da UFSCar,
composto por uma Unidade de Protocolo Central e unidades de protocolo setoriais, e também
estabelece quais processos deverão ser abertos em cada uma dessas unidades. Detalhes sobre
esse tema também podem ser conferidos no Blog.
Os temas contemplados na norma já haviam sido debatidos com os pró-reitores e diretores dos
Centros Acadêmicos da Universidade e, incorporadas as sugestões dos membros das Câmaras, a
norma será apreciada pela Procuradoria Federal e encaminhada à deliberação do Conselho de
Administração, em reunião prevista para acontecer no próximo dia 15. "As sugestões apresentadas
evidenciam, uma vez mais, a importância das Câmaras, já que os servidores que a integram são os
responsáveis pela concretização cotidiana dos processos administrativos discutidos nesses
colegiados. É imprescindível que possamos aproveitar toda a experiência acumulada por esses
servidores, sem a qual certamente não seríamos capazes de promover a modernização
administrativa tão necessária à UFSCar neste momento da sua trajetória", avalia o Pró-Reitor de
Administração, Néocles Alves Pereira.

ProACE: Pró-Reitor e equipe fazem reuniões com servidores e
estudantes do Campus Lagoa do Sino
Nos dias 28 e 29 de abril, o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar, Geraldo
Costa Dias Júnior, acompanhado da Chefe do Departamento de Serviço Social, Evellyn Aparecida
Espínola, e do Diretor de Assistência Social da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis
(ProACE), Ocimar Aparecido Rodrigues, esteve no Campus Lagoa do Sino para reuniões com
servidores técnico-administrativos, docentes e estudantes.
A equipe da ProACE visitou o refeitório do Campus para dar continuidade ao plano de adequação
de sua capacidade, visando criar condições para o atendimento de mais pessoas frente ao
crescimento da comunidade universitária. Foi realizada também reunião com a equipe da Seção de
Assuntos Comunitários e Estudantis (SeACE), braço da ProACE no Campus, a fim de afinar
entendimentos das normas e processos da área de assistência social e esclarecer dúvidas sobre
procedimentos de rotina. A equipe foi recebida também por representantes do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), que puderam tirar dúvidas e apresentar demandas.
O Pró-Reitor esteve com o Diretor do Centro de Ciências da Natureza (CCN), Luiz Manoel de
Moraes Camargo Almeida, e com a Coordenadora Acadêmica do Campus, Andreia Pereira Matos.
Durante o encontro, foi possível explicar os critérios para a concessão de bolsas de assistência
estudantil, bem como detalhes do papel da ProACE. "Como o início das atividades do Campus
ainda é muito recente, é natural que haja dúvidas sobre o funcionamento da assistência estudantil
na UFSCar. Os estudantes, quando têm dúvidas, tendem a procurar primeiro os professores, com
quem já têm proximidade, e estes, por sua vez, devem saber encaminhá-los ao local correto para
apresentarem suas demandas. Nesta reunião, identificamos inclusive a necessidade de nos
reunirmos com todos os coordenadores de curso do Campus, para que eles também estejam a par
das possibilidades de assistência que a Universidade oferece e possam compartilhar as informações
aos estudantes", relata o Pró-Reitor.
A ProACE mantém um calendário de visitas mensais regulares aos campi fora de sede da UFSCar.
Na última quarta-feira de cada mês, o Pró-Reitor visita o Campus Lagoa do Sino e segue para o
Campus Sorocaba, onde está presente na última quinta-feira do mês. Já no Campus Araras, as
visitas acontecem na terceira quarta-feira do mês.

SRInter: UFSCar participa do maior evento brasileiro de
promoção das relações internacionais na Educação Superior
A Secretária de Relações
Internacionais da UFSCar,
Camila Höfling, participou
da XXVII
Conferência
Anual
do
Faubai,
associação que congrega
gestores da área de
relações
internacionais
das instituições de Ensino
Superior brasileiras. O
evento, realizado de 25 a
29 de abril em Cuiabá, no Mato Grosso, reuniu nesta edição cerca de 500 participantes, dos quais
mais de 300 eram representantes de universidades estrangeiras. A conferência, que é considerada
o maior evento brasileiro de promoção das relações internacionais na Educação Superior, teve
neste ano o tema "Criando parcerias sustentáveis por meio de uma internacionalização equitativa".
A programação do evento teve palestras e mesas-redondas,workshops, sessões de apresentação
de trabalhos e atividades de matchmaking, que são os momentos em que os representantes das
universidades brasileiras e estrangeiras apresentam suas instituições com o objetivo de identificar
interesses comuns e possibilidades de colaboração futura. Este fomento a novas parcerias é
justamente um dos principais objetivos da Conferência do Faubai, juntamente com a promoção do
aprimoramento da gestão de políticas e programas de internacionalização das universidades
brasileiras.
"Tivemos apresentações e debates muito importantes, sobre os programas Ciência sem Fronteiras e
Idiomas sem Fronteiras, dentre outros temas, como por exemplo o que tem sido chamado
de internationalization at home, processo que foca o processo de internacionalização nas próprias
universidades brasileiras, com a oferta de disciplinas em línguas estrangeiras, o fortalecimento de
programas de mestrado e doutorado sanduíche, dentre outras ações. Outro ponto muito discutido foi
o EMI [English as a Medium of Instruction], tema no qual especialistas em ensino-aprendizagem de
Língua Inglesa como língua estrangeira discutiram os entraves e possíveis soluções e
encaminhamentos justamente para a questão da oferta de disciplinas e cursos em Inglês nas
universidades brasileiras", conta a Secretária, destacando seu interesse particular de pesquisa
sobre esse último assunto, uma vez que é docente da área de Língua Inglesa do Departamento de
Letras. "Além dos debates, a oportunidade de estabelecimento de novos contatos ou fortalecimento
de vínculos com universidades estrangeiros é ímpar. Esse é um processo ao mesmo tempo
imprescindível e lento. A partir desses contatos iniciais, abre-se a possibilidade de firmarmos
convênios mais gerais, que chamamos de 'guarda-chuva', no âmbito dos quais empreendemos
esforços de prospecção das áreas de interesse nas quais podem vir a surgir as colaborações mais
específicas", explica Höfling.
Um dos contatos que pôde ser estreitado durante a Conferência do Faubai foi com a delegação de
universidades russas com as quais a Secretária da UFSCar já havia se reunido no dia 24 de abril,
em São Paulo, em encontro realizado na Universidade Estadual Paulista que contou com a
participação de outras universidades do Estado. Participaram da reunião representantes de 13
universidades russas, que se destacam especialmente nas áreas de Ciências Agrárias e das
Engenharias. A visita da delegação russa ao Brasil – com a presença do Vice-Ministro de Ciência e
Educação russo, Alexander Povalko – integra o programa "5-100", voltado à internacionalização e à
excelência acadêmica nas universidades da Federação Russa. Além dos compromissos em São
Paulo e da participação no evento do Faubai, a delegação teve compromissos no Rio de Janeiro e
em Belo Horizonte.
Mais informações sobre a participação da UFSCar na Conferência do Faubai e os contatos
estabelecidos com as universidades russas podem ser obtidas pelo e-mail camila-srinter@ufscar.br.
Foto: Secretária de Relações Internacionais da UFSCar – terceira da esquerda para a direita na
primeira fileira – no encontro com universidades russas realizado na Unesp, em São Paulo (Crédito:
Divulgação)

Agência de Inovação apresenta soluções tecnológicas geradas
por pesquisadores da UFSCar em encontro
Nos dias 28 e 29 de abril,
a Agência de Inovação da
UFSCar
participou
do Encontro
iTEC
2015,
promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (Setec) do
Ministério
da
Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
(MCTI) com o objetivo de
estimular a interação entre
empresas e pesquisadores. O
evento integra as ações
daplataforma
iTEC de
fomento à inovação.
O Encontro reuniu representantes de diversas instituições, como empresas de diferentes
portes, startups (jovens empresas com perfil inovador), incubadoras, parques tecnológicos, órgãos
de fomento e instituições científicas e tecnológicas, a fim de incrementar a interação entre os
responsáveis pelos desafios e pelas soluções depositadas na plataforma iTEC, que permite
justamente que as empresas apresentem grandes desafios que estejam enfrentando e que
pesquisadores submetam propostas de soluções para esses desafios. Na UFSCar, a Agência de
Inovação – que participou também das reuniões que definiram o conceito da iTEC – foi responsável
pela identificação dos pesquisadores da UFSCar com potencial para responder aos desafios
colocados na plataforma, mapeando as demandas apresentadas pelas empresas e os trabalhos
desenvolvidos na Universidade e incentivando a participação.
Ao Encontro iTEC, foram levadas duas soluções de destaque propostas por docentes da
Universidade, que já estão em contato com as empresas para viabilizar as parcerias. Uma delas,
desenvolvida por Alessandra de Almeida Lucas, docente do Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMa), diz respeito ao desenvolvimento de compósitos plásticos reforçados com
materiais oriundos da lama de celulose, que é um resíduo da indústria de celulose. Selecionada
para apresentação no Painel de Desafios e Soluções do Encontro, a pesquisa visa produzir
compósitos poliméricos de baixo custo, baixo peso e elevado conteúdo ecológico, a serem
empregados na construção civil. Outra solução apresentada busca a substituição de aditivos à
borracha natural obtidos de derivados de petróleo por similares de fontes renováveis, respondendo a
desafio proposto por indústria de pneus. A proposta foi submetida à plataforma por Carlos Henrique
Scuracchio, também docente do DEMa. Além dessas duas soluções, outras seis foram enviadas à
iTEC, oriundas da carteira de patentes registradas na Agência de Inovação.
Também foram realizadas, durante o evento, reuniões dos pesquisadores e da Agência com
empresas, que resultaram no agendamento de visitas à UFSCar com o objetivo de conhecer os
centros de pesquisa e discutir acordos de cooperação. Ana Lúcia Vitale Torkomian, Diretora
Executiva da Agência de Inovação da UFSCar, destaca a importância das articulações entre
empresas e universidades para fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas. "A Agência
identificou interesses comuns entre as empresas e nossos pesquisadores e, a partir desse primeiro
esforço, os pesquisadores apresentaram as propostas e as depositaram na plataforma, para serem
avaliadas pelas empresas. Termos duas propostas com destaque no Encontro demonstra o grande
potencial da Universidade, que já tem reconhecida sua capacidade de gerar inovação. Essa
interação nos traz ganhos para a formação de nossos pesquisadores, estudantes e professores,
bem como o desenvolvimento de inovação e propriedade intelectual", avalia Torkomian.
A plataforma iTEC funciona de forma contínua, disponibilizando os desafios propostos pelas
empresas e recebendo propostas de soluções. A plataforma pode ser acessada
em www.plataformaitec.com.br. Para mais informações sobre a participação na plataforma iTEC,
entre em contato com a Agência de Inovação pelo telefone (16) 3351-9039 ou pelo email victor.prado@fai.ufscar.br.

Site da Procuradoria Federal junto à UFSCar reúne informações
sobre assuntos jurídicos e disponibiliza formulário de consulta
informal
A Procuradoria Federal junto à UFSCar
– órgão da Advocacia Geral da União
(AGU) que atua junto à Universidade
prestando consultoria e assessoramento
jurídicos
na
defesa
judicial
e
extrajudicial da Instituição – acaba de
colocar no ar um site que disponibiliza
informações relevantes referentes à sua
área de atuação.
O objetivo do site é disponibilizar para a
comunidade universitária um conjunto
de normas, orientações, procedimentos
e outras informações de natureza
jurídica, consideradas importantes para
o dia a dia na Universidade. No site, também está disponível o formulário para consulta informal,
que deve ser obrigatoriamente preenchido por qualquer pessoa que deseje agendar reunião com os
procuradores lotados na unidade. A partir do preenchimento e envio do formulário, que pode ser
feito pelo e-mail secpj@ufscar.br ou pessoalmente na sala da Procuradoria Federal – localizada no
edifício da Reitoria –, é agendada reunião com um dos procuradores. No link "Perguntas
Frequentes", os integrantes da comunidade também podem sanar algumas dúvidas básicas, sem a
necessidade de acionar a Procuradoria Federal, além de ter mais informações sobre os assuntos
que são de responsabilidade da unidade.
A página é constantemente atualizada pela equipe da Procuradoria Federal, que está compilando
documentos úteis para consulta da comunidade. Estarão disponíveis nas próximas semanas
diversos materiais referentes às áreas afetas à administração pública e às instituições universitárias,
tais como licitações, contratos, convênios, gestão de pessoas, regime disciplinar, além das matérias
finalísticas, ou seja, ensino, pesquisa, e extensão.
Visite o site da Procuradoria Federal junto à UFSCar e consulte as informações disponíveis através
do link www.procuradoriafederal.ufscar.br.

CoPG: 68ª Reunião Ordinária
diplomas estrangeiros

discute

reconhecimento

de

A 68ª Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da UFSCar, realizada no dia 29 de
abril, apreciou a minuta de resolução anexa à portaria de reconhecimento de diplomas expedidos
por instituições estrangeiras para docentes da Universidade e para o ingresso de estudantes nos
cursos de pós-graduação. Foi ressaltada a importância do reconhecimento do diploma pelos
docentes que ainda não o fizeram, para resguardar a validade dos documentos frente a demandas
dos órgãos que fomentam a pós-graduação no País. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) se
colocou à disposição para auxiliar os programas de pós-graduação que tiverem dúvidas sobre o
reconhecimento de diplomas, dada a experiência com pareceres anteriores e conhecimentos sobre
equivalência de diplomas.
O Conselho aprovou assuntos de rotina do CoPG, como solicitações de co-orientação, destacando o
crescimento dos pedidos de co-orientações por professores de universidades estrangeiras, o que
indica o fortalecimento da internacionalização na pós-graduação. Os conselheiros foram informados
também sobre o Prêmio Capes de Tese 2015, que reconhece as melhores teses de doutorado em
48 áreas de conhecimento, para o qual as inscrições estão abertas até o próximo 15. Destacou-se a
importância do Prêmio, que já contemplou diversos trabalhos da UFSCar em anos anteriores, e do
incentivo à participação dos discentes da pós-graduação.
As atas do CoPG podem ser acompanhadas no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

CoACE: Conselho terá apresentação de procedimentos para
eleição de sua representação discente e apreciará procedimentos
referentes à assistência estudantil
A 14ª Reunião Ordinária do Conselho de Assuntos Comunitários Estudantis (CoACE), que será
realizada hoje (7/5), terá apresentação do relato das atividades realizadas para a eleição dos
representantes discentes de graduação e pós-graduação no Conselho. O edital do processo
eleitoral prevê o preenchimento de oito vagas, sendo seis para estudantes de graduação e duas
para a pós-graduação.
As inscrições podem ser feitas até 21 de maio. As eleições serão realizadas no dia 10 de junho nos
campi São Carlos, Araras e Sorocaba, bem como para os estudantes dos cursos de graduação a
distância da UFSCar, no ambiente virtual; e no dia 11 de junho no Campus Lagoa do Sino. A ficha
de inscrição, bem como informações sobre locais de votação, apuração de votos e cronograma
geral podem sem acessadas no edital da eleição.
O Conselho apreciará também o novo Regimento da Unidade de Atendimento à Criança (UAC) da
UFSCar e a necessidade de alterações no Programa de Assistência Estudantil.
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