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Reitor da UFSCar participa da posse e de reunião com o novo
Ministro da Educação
Na última segunda-feira (6/4), o Reitor
da UFSCar e Presidente da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes),
Targino de Araújo Filho, participou das
cerimônias de posse e transmissão do
cargo ao novo Ministro da Educação,
Renato Janine Ribeiro. No dia seguinte,
Ribeiro compareceu a seminário
anteriormente agendado para debate
entre o Ministério e os reitores sobre o
orçamento das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), o Plano Nacional de Educação e a Agenda de Desenvolvimento das
Universidades Federais. No mesmo dia, o novo Ministro também recebeu a Diretoria da Andifes em
seu gabinete para uma primeira reunião.
"A ida do Ministro ao seminário não estava programada, e entendemos a sua presença como um
sinal muito positivo, uma demonstração de atenção especial às universidades federais. Nossas
expectativas são bastante positivas, já que Ribeiro demonstrou grande interesse em promover a
reflexão sobre o futuro das universidades, inclusive propondo que, juntos, preparemos um seminário
sobre o tema", avalia o Reitor da UFSCar. "É claro que em todos os eventos o ajuste fiscal foi
mencionado, embora a Presidenta Dilma Rousseff tenha afirmado que os projetos estruturantes do
MEC não serão interrompidos. Nós voltamos a expressar nossa compreensão do protagonismo da
Educação no desenvolvimento do País e a defesa de que as universidades sejam preservadas dos
cortes orçamentários, e o Ministro nos informou que estão dialogando com o Ministério do
Planejamento em relação ao orçamento do MEC", relata Araújo Filho.
Na reunião com o Ministro, o Presidente da Andifes cumprimentou Ribeiro pela nomeação de
Jesualdo Pereira – Reitor da Universidade Federal do Ceará e Presidente da Associação na gestão
que antecedeu a do Reitor da UFSCar – para a Secretaria de Educação Superior (SESu).
"Dissemos ao Ministro que vemos nessa nomeação uma excelente oportunidade de revalorização
da SESu como formuladora de políticas públicas e de resgate de seu papel de articuladora das
demais secretarias do Ministério, inclusive para que, como destacado por Ribeiro em seu discurso
de posse, as universidades federais possam exercer mais intensamente seu papel junto à Educação
Básica", conta Araújo Filho. Na ocasião, a Diretoria da Andifes entregou a Janine Ribeiro ofício em
que, além do destaque ao papel das IFES no desenvolvimento do País e da apresentação detalhada
do processo de expansão vivenciado por essas instituições nos últimos anos, os dirigentes fazem
um diagnóstico de questões estruturantes a serem enfrentadas para que esse crescimento se
consolide e as universidades possam ter garantidas as condições para exercerem o seu papel. O
ofício também destaca algumas pendências operacionais, relacionadas, por exemplo, aos recursos
destinados à assistência estudantil, ao financiamento e institucionalização da educação a distância,
ao quadro de pessoal das IFES e ao apoio à pós-graduação, dentre outros temas. Ficou agendada a
participação do Ministro na reunião do Conselho Pleno da Andifes em maio.
Mais detalhes das reuniões podem ser conferidos em matéria publicada no site da Andifes.
Foto: Reunião do Ministro Renato Janine Ribeiro com a Diretoria da Andifes. (Crédito: Assessoria de
Comunicação da Andifes)

Prefeitura Municipal e UFSCar firmam compromissos para
finalização da transferência do Hospital Escola à Universidade
O Reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, reuniu-se no
final da semana passada (2/4) com o Prefeito Municipal de
São Carlos, Paulo Altomani, para a finalização do processo de
conversão do Hospital Escola Municipal em Hospital
Universitário sob responsabilidade da UFSCar. Resultou da
reunião a assinatura de uma série de compromissos que
permitem a concretização do processo de transferência do
Hospital à UFSCar. Dentre eles estão o equacionamento, por
parte da Prefeitura, de uma dívida de cerca de R$ 3 milhões,
bem como a transferência do saldo de R$ 5.732.574,23
destinado às obras do Hospital. A Prefeitura também se
comprometeu a realizar a licitação para compra de
equipamentos no valor total de R$ 14.137.856,07 para o
Hospital, com recursos destinados a esse fim que já estão no
Fundo Municipal de Saúde. Outra providência importante será
a autorização, por meio de ofício ao Ministério da Saúde, para
que os R$ 700 mil mensais destinados à manutenção do
Hospital sejam repassados diretamente à UFSCar. Todos os
compromissos firmados podem ser conferidos na ata da reunião (Ata – Folha 1;Ata – Folha 2).
Mais detalhes sobre a reunião podem ser conferidos em matéria publicada no Blog da Reitoria, bem
como quais são as demais providências já encaminhadas em relação a outros passos importantes
no processo de transferência definitiva do Hospital à UFSCar.
Foto: Fachada do Hospital Escola. (Crédito: Matheus Mazini Ramos / CCS-UFSCar)

Equipe da SBPC visita a UFSCar para avançar na preparação da
Reunião Anual que acontece em julho na Universidade
Uma equipe da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC)
esteve na UFSCar na última
semana, para reuniões com as
comissões locais responsáveis pela
organização da 67ª Reunião Anual
da SBPC, que acontece de 12 a 18
de julho no Campus São Carlos da
Universidade.
Vieram
à
Universidade os professores Paulo
Roberto Petersen Hofmann e Jorge
Alexandre Nogared Cardoso –
responsáveis
pela
operacionalização da programação
científica da Reunião – e a Secretária de Eventos da Sociedade, Fernanda Albuquerque.
O objetivo da visita foi a continuidade da definição dos espaços em que acontecerão as atividades
da Reunião – que é o maior evento científico da América Latina – e o compartilhamento de
informações e tomada de decisões junto às diversas comissões que compõem a organização do
evento. No dia 1 º de abril, a equipe reuniu-se com o Vice-Reitor da UFSCar, Adilson de Oliveira, e a
Diretora da Fundação de Apoio Institucional à UFSCar (FAI), Lourdes de Souza Moraes, que
presidem o Comitê Executivo Local, juntamente com representantes da Secretaria Geral de
Informática (SIn) e da Prefeitura Universitária (PU), para tratar da infraestrutura do evento. Em
seguida, os visitantes percorreram os locais para os quais estão planejadas as atividades da
Reunião Anual, na área Norte do Campus.
No dia seguinte, foram realizadas reuniões com representantes das comissões da SBPC Inovação,
de Alojamento, Saúde, Infraestrutura, Transporte Externo, Comunicação, da SBPC Cultural, de
Tecnologia de Informação e de Alimentação. Nos encontros, as comissões puderam esclarecer
dúvidas e acertas detalhes de execução. Hofmann, que é Secretário da SPBC, avaliou a visita como

muito produtiva e destacou que os preparativos para a estrutura do evento estão bem
encaminhados.
Foto: Lourdes Moraes (primeira à esquerda) preside reunião dos visitantes com as comissões locais
de organização. (Crédito: Fabrício Mazocco / Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar)

Fórum de Gestão de Pessoas da Andifes debate a Funpresp e
resoluções do MPOG, dentre outros pontos
A última reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe), vinculado à
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), foi
realizada entre os dias 23 e 25 de março. Presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da
UFSCar, Mauro Rocha Côrtes, o Forgepe discutiu orientações normativas do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), em especial a ON 16, que trata do reconhecimento do
direto à aposentadoria especial. Também foram discutidos documentos referentes a regulamentação
de concursos públicos e racionalização de cargos nas IFES, dentre outros.
Um dos destaques da reunião foi a presença de representantes da Secretaria de Gestão Pública
(Segep) do MPOG no debate sobre as adesões à Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal (Funpresp). Outro destaque foi a discussão com o Coordenador de
Tecnologia da Informação da Segep/MPOG sobre a implantação do sistema que irá substituir o
atual software de gestão de pessoal utilizado pelo Governo Federal. Para isso, está sendo composto
um grupo de trabalho para sistematizar as demandas das IFES e colaborar na organização do
processo de transição.
O Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas foi criado em meados de 2014, com o objetivo de
assessorar a Andifes em questões relacionadas à sua área de atuação. "O Fórum é responsável por
elaborar encaminhamentos políticos para questões administrativas das IFES, e instrumentaliza a
Andifes, que é quem estabelece o diálogo direto com o Governo Federal. Debatemos
frequentemente, com pró-reitores de todo o País, uma série de questões jurídicas, e alinhamos os
entendimentos para tomar decisões com segurança", explica Côrtes.

ProAd: Câmara de Assessoramento Técnico de Materiais e
Compras realiza sua primeira reunião
Aconteceu na terça-feira desta semana (7/4) a
primeira
reunião
da
Câmara
de
Assessoramento Técnico de Materiais e
Compras da UFSCar, uma das duas câmaras
de assessoramento na área de gestão
administrativa vinculadas ao Conselho de
Administração (CoAd). A outra câmara é a de
Assessoramento Técnico de Controladoria,
cujas reuniões devem ser iniciadas no
segundo semestre deste ano. As câmaras
foram propostas pela Pró-Reitoria de
Administração (ProAd) e aprovadas pelo
CoAd e pelo Conselho Universitário (ConsUni)
no final de 2014.
A proposta de criação das câmaras de assessoramento técnico – elaborada sob a inspiração de
experiência similar em curso na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – visa, principalmente,
promover a participação de representantes das áreas acadêmica e administrativa na construção de
soluções técnicas, de processos e de modelos, dentre outras, relativas à gestão administrativa. "A
experiência de cada servidor tem valor. Nosso principal objetivo é, justamente, utilizar essas
competências instaladas na UFSCar para identificar questões e resolver os problemas
diagnosticados, alcançando melhores condições de trabalho e, assim, melhores resultados para a
Universidade. A expectativa é grande, pois entendemos o papel das câmaras como extremamente
importante nesse estágio do desenvolvimento da Universidade, em que, frente ao processo de
expansão, estamos em um processo de transição de uma gestão mais 'empírica' para uma que
possa contar com processos e procedimentos melhor elaborados. As câmaras devem permitir que
esses procedimentos tenham identidade institucional, que sejam formulados não por um outro

gestor, mas pelo conjunto de pessoas que trabalham com essas questões no seu dia a dia", avalia o
Pró-Reitor de Administração da UFSCar, Néocles Alves Pereira.
Na reunião desta semana, alguns dos temas abordados foram a descentralização da abertura de
processos – que, até este momento, dependia da ProAd – e aprimoramentos em toda a autuação e
tramitação desses processos, bem como mudanças no módulo de Compras do Sistema de Apoio à
Gestão Universitária Integrada (Sagui). Confira o detalhamento das discussões e deliberações
no Blog da Reitoria.
Ficou definido também que as reuniões da Câmara acontecerão mensalmente – neste momento
inicial, em que há um passivo de questões a serem equacionadas –, sempre na primeira terça-feira
útil do mês, e que posteriormente os encontros passarão a ser bimensais. A próxima reunião
acontece, portanto, no dia 5 de maio, e já estão previstos, para os próximos encontros, debates
sobre diversos pontos relacionados a patrimônio, compras, fiscalização de contratos e almoxarifado,
dentre outros tópicos. Será desenvolvido um site para compartilhamento dos documentos e outras
informações relativas ao trabalho das câmaras de assessoramento técnico.
Foto: Pró-Reitor de Administração apresenta à Câmara a proposta de descentralização da abertura
de processos. (Crédito: Mariana Pezzo / Assessoria de Comunicação da Reitoria da UFSCar)

ProPq: UFSCar participa da elaboração do Plano Diretor de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo
A UFSCar está participando da construção do Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado de São Paulo (PDCTI), coordenada pelo Diretor Científico da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Carlos Henrique de Brito Cruz. O Plano define
diretrizes para incrementar a produção científica e tecnológica do Estado, bem como os processos
de inovação, e, para isto, busca a integração de entidades públicas e privadas. O PDCTI objetiva
tornar-se o vetor para a elaboração de planos e programas estratégicos de curto, médio e longo
prazos, consolidando-se enquanto instrumento norteador da construção de um novo modelo de
produção científica e de estímulo à inovação, em sintonia com as necessidades das economias
paulista e brasileira.
A Pró-Reitora de Pesquisa da UFSCar, Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo, integra o grupo de
trabalho que se debruça sobre o tema "pesquisa acadêmica nas universidades", responsável pelo
levantamento dos dados de pesquisa acadêmica, produção científica, impacto, fomento, inovação e
patentes, dentre outros temas afins, e principalmente pela proposição de ações para atingir os
objetivos de longo prazo. Saiba mais sobre esses objetivos, o processo de elaboração do Plano e a
participação da UFSCar no Blog da Reitoria.

ProEx: Pró-Reitoria realiza reuniões para apoio ao envio de
propostas ao edital do ProExt para 2016
Vai até a próxima quarta-feira (15/4) o período de submissão interna de
propostas da comunidade da UFSCar ao edital do Programa de Extensão
Universitária (ProExt) para 2016. O ProExt – realizado pelo Ministério da
Educação (MEC) em parceria com diversos outros ministérios – é
destinado ao fomento de programas e projetos de extensão com ênfase
em inclusão social e conta com 20 linhas temáticas para submissão de
propostas. O encaminhamento das propostas ao MEC é institucional e, no
caso da UFSCar, a responsabilidade é da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Os programas
contemplados recebem até R$ 300 mil e os projetos até R$ 100 mil.
Para fomentar a participação da comunidade da UFSCar e apoiar a elaboração das propostas ao
edital, a ProEx está realizando reuniões em todos os campi, nas quais são apresentadas as
condições básicas do edital e os critérios de avaliação estabelecidos pelo MEC. O Coordenador de
Projetos Especiais da ProEx, Lourival Pereira Pinto, e a Chefe do Departamento de Administração,
Finanças e Contratos da Pró-Reitoria, Andréia Di Camilla G. P. Sudano, também compartilham
nesses encontros informações sobre a gestão dos recursos financeiros do ProExt, tempo de
vigência e prazos de tramitação dos programas e projetos. As reuniões nos campi Araras, Sorocaba
e Lagoa do Sino foram realizadas na semana passada. Em São Carlos, o encontro acontece
amanhã (10/4), às 10 horas, na Sala Multiuso dos Núcleos de Extensão, na área Norte do Campus.
O Coordenador da ProEx explica que a experiência da Pró-Reitoria é importante para que as

propostas sejam corretamente elaboradas e tenham maiores chances de aprovação. "Apresentamos
as informações fundamentais sobre o edital e tiramos, nas reuniões já realizadas, uma série de
dúvidas que a comunidade universitária tinha sobre as condições do ProExt. Como a Pró-Reitoria é
quem recebe e organiza os programas e projetos, acumulamos essa experiência sobre a construção
de propostas, planejamento do uso de recursos e exigências do MEC", explica.
As propostas de programas e projetos são, inicialmente, enviadas à Pró-Reitoria, nesse período que
vai até o próximo dia 15. Uma comissão formada por coordenadores de áreas da ProEx e dos
Núcleos de Extensão analisa essas propostas, emitindo pareceres e propondo melhorias e
adequações. Como há limites no número de programas e projetos que a Universidade pode
submeter a cada linha temática, esse processo é importante não apenas para que as propostas
sejam aprimoradas, mas também para que, se necessário, possam ser remanejadas para outras
áreas ou agrupadas. Ao final do processo, as propostas são enviadas ao MEC (até o dia 30 de
abril), que deve publicar o resultado até o dia 21 de junho deste ano.
O cronograma e instruções detalhadas sobre a submissão de propostas podem ser conferidos
no site da ProEx.

ProGPe: Empresa júnior da Engenharia de Produção realiza
mapeamento de processos da Pró-Reitoria
A empresa júnior do curso de
Engenharia de Produção da UFSCar
(Produção Jr.) realiza, desde o
segundo semestre de 2014, o
mapeamento dos processos que
acontecem na Pró-Reitoria de Gestão
de
Pessoas
(ProGPe)
da
Universidade. A segunda etapa do
projeto, que está em fase de
conclusão, foi apresentada à equipe
da ProGPe no dia 27 de março, em
reunião que contou com a presença
do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas,
Mauro Rocha Côrtes. A Produção Jr. também já realizou, em 2014, o mapeamento de processos da
Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), e, neste ano, iniciou o projeto junto à Pró-Reitoria de
Administração (ProAd).
O envolvimento da equipe da ProGPe no projeto e a apresentação dos resultados alcançados
permitem que a equipe conheça profundamente as atividades realizadas, que ficam registradas de
forma padronizada e podem ser aprendidas de forma mais fácil por novos servidores que venham a
realizá-las. O mapeamento está sendo realizado em três fases, sendo que a terceira será concluída
até a metade deste ano. O projeto teve início com a identificação de 20 módulos que concentram
cerca de 40 processos realizados pela Pró-Reitoria. A partir de então, a equipe da Produção Jr. se
debruçou sobre os detalhes de cada um dos processos, a fim de compreender todas as fases de
execução, por meio da análise de documentos e conversas com os responsáveis. Dessa forma, é
possível sistematizar cada um dos processos, identificar os gargalos e propor melhorias. As
informações também servem de subsídio para a estruturação dos módulos da ProGPe noSistema
de Apoio à Gestão Universitária Integrada (Sagui), que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria
Geral de Informática da Universidade.
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas destaca a importância da compreensão dos processos e
comenta como usar essa abordagem para aprimorar a realização das atividades e a dinâmica de
trabalho da equipe. "O esforço conjunto da Produção Jr. e da ProGPe possibilita a síntese dos
processos, até mesmo suprimindo etapas desnecessárias e agilizando as tramitações. Além disso,
nos permite identificar indicadores de qualidade e conhecer profundamente a realidade da rotina do
desempenho, para poder traçar metas de aprimoramento. A ProGPe teve um expressivo aumento
de volume de trabalho ao longo dos últimos anos, dado o crescimento da Universidade e,
consequentemente, do número de servidores. O mapeamento estimula a equipe a refletir sobre seu
trabalho, no diálogo com os especialistas em formação, de forma que todos possam contribuir com a
melhoria das atividades de rotina", avalia Côrtes.
Foto: Integrantes da Produção Jr. apresentam à equipe da ProGPe os resultados da segunda etapa
do projeto de mapeamento de processos. (Crédito: Beatriz Maia / Assessoria de Comunicação da
Reitoria da UFSCar)

ProPG: UFSCar recebe comitiva da Universidade de Playa Ancha,
do Chile, e firma convênio de cooperação
No final do mês passado, a UFSCar recebeu comitiva da Universidade de Playa Ancha (UPLA), do
Chile, para a assinatura de convênio de cooperação internacional que possibilitará a formação de
redes de trabalho e pesquisa conjunta entre as universidades. Esta foi a segunda visita de
representantes da UPLA à UFSCar, a partir de um esforço inicial de aproximação liderado pela PróReitoria de Pós-Graduação (ProPG), em parceria com a Secretaria Geral de Relações
Internacionais (SRInter). A primeira aconteceu em dezembro do ano passado, quando uma equipe
da universidade chilena esteve no Campus São Carlos para conhecer a área de Saúde da UFSCar.
Além do convênio geral firmado na visita mais recente, também foi assinado acordo que possibilita
que os docentes da UPLA realizem o curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Fisioterapia (PPGFt) da UFSCar, o que configura mais um passo na consolidação das relações
entre as duas instituições e abre caminhos para outras possibilidades de cooperação. O acordo visa
também ampliar a internacionalização do PPGFt, bem como do Programa de Pós-Graduação em
Terapia Ocupacional (PPGTO), dada a proximidade entre as áreas.
Nas próximas semanas, a UFSCar receberá docentes da UPLA da área de Literatura HispanoAmericana contemporânea, para construir possibilidades de aproximação com o Programa de PósGraduação em Estudos de Literatura (PPGLit) da UFSCar.

Bibliotecas da UFSCar preparam-se para adoção de novo sistema
digital de gestão do acervo
Nesta semana, gestores das bibliotecas dos
quatro campi da UFSCar reuniram-se para
mais uma etapa do trabalho voltado à
implantação do sistema Pergamum, que em
breve substituirá o atual software de gestão
do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi)
da Universidade. Durante o encontro, foram
discutidas as políticas do SIBi, com base no
trabalho feito pelas câmaras técnicas de
catalogação e de tecnologia da informação
que assessoram o SIBi, de levantamento
das necessidades de padronização nos
procedimentos das unidades dos diferentes
campi e, também, das funções específicas que devem estar presentes no novo sistema de gestão
para atender as necessidades da Universidade.
A Diretora do SIBi, Lígia Maria Silva e Souza, explica que o sistema atual, em funcionamento desde
2006, tornou-se desatualizado em função do crescimento da Universidade, e, consequentemente,
do tamanho do acervo, bem como do surgimento de novas necessidades dos usuários. "A aquisição
do Pergamum, utilizado por quase metade das universidades federais do País, irá representar
ganhos em diferentes aspectos da gestão do SIBi, e também para aqueles que utilizam as quatro
bibliotecas da UFSCar. Após afinarmos as necessidades específicas das nossas bibliotecas,
teremos um sistema bastante moderno, tanto em sua concepção como em seu funcionamento",
afirma Souza.
O novo sistema possui, por exemplo, interface mais amigável do que o anterior e versão adaptada
para uso em smartphones. Além disso, a tecnologia utilizada é compatível com a identificação por
radiofrequência (RFID), que permitirá, no futuro, a implantação de chips de localização nas obras do
acervo, facilitando o controle do patrimônio.
Um dos ganhos mais significativos que o novo sistema trará diz respeito à catalogação das obras. O
padrão de registro utilizado pelo Pergamum é o formato internacional mais utilizado atualmente, o
que permitirá que o SIBi integre redes de compartilhamento de registros. O Pergamum também
agrega módulos de aquisição e processamento, o que faz com que o tempo entre a chegada de
novas aquisições e a disponibilização das obras para o usuário seja reduzido. Essas ferramentas
também permitem o aprimoramento da catalogação e, consequentemente, a otimização da busca
por temas e autores, bem como resultarão em mais eficiência no uso compartilhado dos acervos das
quatro bibliotecas da UFSCar.
O Pergamum foi adquirido no final do ano passado, com um investimento inicial de R$ 67.750 e
pagamentos anuais de R$ 6.660 para manutenção do sistema. No momento, está sendo realizado

teste com a base de dados da UFSCar, e as equipes das bibliotecas já passaram por treinamento
para o uso do novo sistema. A expectativa é que dentro de algumas semanas a implantação seja
consolidada.
Foto: Gestores das bibliotecas dos quatro campi da UFSCar preparam a implantação do novo
sistema de gestão (Crédito: Héber Macedo / Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar)

CoAd: Reunião nesta sexta-feira apreciará relatório da Ouvidoria
e laudo das condições ambientais de trabalho no CCA, dentre
outros pontos
Acontece amanhã (10/4), a partir das 9 horas, a 29ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração (CoAd) da UFSCar, no Anfiteatro da Reitoria. Na pauta estão a apreciação do
relatório da Ouvidoria da Universidade referente às atividades realizadas em 2014 e o laudo técnico
das condições ambientais de trabalho no Centro de Ciências Agrárias (CCA), dentre outros tópicos.
Também deverá ser apreciado o novo convênio de cooperação institucional entre a UFSCar e sua
fundação de apoio institucional (FAI), elaborado considerando o término da vigência do convênio
anterior, em outubro deste ano, bem como as várias alterações na legislação que trata do
relacionamento entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e suas fundações de apoio.
O convênio trata de diretrizes, normas e metodologia pelas quais a FAI presta apoio às atividades
da Universidade.
A pauta completa pode ser conferida no site da Secretaria de Órgãos Colegiados. A reunião do
CoAd conta com videoconferência para os campi Araras e Sorocaba.

CoG: Conselho retoma apreciação do Regimento Geral dos
Cursos de Graduação
Acontece na próxima segunda-feira (13/4), às 14 horas, a 49ª Reunião Ordinária do Conselho de
Graduação (CoG) da UFSCar, que continuará as discussões sobre o Regimento Geral dos Cursos
de Graduação da Universidade. O Conselho apreciará os tópicos referentes a alteração e
reformulação curriculares, além daqueles que abordam convênios e projetos de intercâmbio e
mobilidade acadêmica no âmbito da graduação. Serão realizados também procedimentos de rotina
do Conselho, como apreciação de recursos interpostos, dispensa de disciplinas e acordos de
cooperação para estágio.
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