Apresentação
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nos últimos anos, vem passando por
um processo de mudanças decorrente da sua expansão, da sua organização multicampi, da
internacionalização, dentre outros fatores. Essas mudanças fizeram com que houvesse a
necessidade de atualização de suas estruturas administrativa e acadêmica, com a criação de
novas unidades organizacionais ou a adequação daquelas já existentes.
Essa dinâmica impactou sobremaneira nas siglas em uso, seja pela possibilidade de
atribuir uma mesma sigla para diferentes unidades ou por outros problemas ocasionados pela
falta de padronização das convenções usadas para representar as particularidades de cada
unidade organizacional.
A Portaria GR no 457/98, de 12 de maio de 1998, tornou-se desatualizada, havendo
necessidade de buscar solução para as questões relativas às nomenclaturas e respectivas siglas
das unidades administrativas e acadêmicas da UFSCar, considerando que o seu uso intenso,
pode, inclusive, ser considerado um dos traços culturais da instituição.
Nesse contexto, houve a necessidade de designar uma Comissão, pela Portaria GR
no 203, de 06 de maio de 2013, para proceder à atualização e à produção de um “Manual de
siglas da UFSCar”. Esta Comissão deu início aos trabalhos em junho de 2013, deparando-se
com uma multiplicidade de situações com desdobramentos que exigiram, ao longo dos dois
anos de trabalho, entre outras ações, a realização de reuniões, pesquisas, consultas à literatura
e às diferentes unidades organizacionais, com suas especificidades.
Para tanto, se apresentam as regras gerais que orientam a composição dos nomes e siglas
oficiais das unidades organizacionais administrativas e acadêmicas da UFSCar, salientado que
essas regras seguem alguns parâmetros usuais em outras organizações, bem como aqueles
recomendados pela língua portuguesa vigente (APÊNDICE A). Esta apresentação tem o
objetivo de propiciar uma apreciação, por parte da comunidade da UFSCar, e colher sugestões
sobre o rol de nomes e siglas proposto como resultado dos estudos realizados pela Comissão
(APÊNDICES B e C). Solicita-se que a comunidade analise possíveis inconsistências e indique
unidades que não tenham sido mencionadas. O envio de sugestões pode ser realizado até 15 de
fevereiro de 2016 para o e-mail spdi@ufscar.br.
Agradecemos a atenção e colaboração de todos.

