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APRESENTAÇÃO 
 

Prezada(o) cidadã(o), 

A Carta de Serviços ao Usuário da UFSCar tem como objetivo informar a todo cidadão sobre 

os serviços prestados pela Universidade, bem como os canais de acesso aos mesmos e os 

horários de atendimento dos setores da Instituição, primando, assim, pela qualidade no 

atendimento, conforme dispõe o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. A referida Carta visa, 

também, fortalecer a relação da administração pública com os cidadãos, constituindo-se em 

mais um canal de divulgação dos serviços prestados pela universidade, de forma a torná-los 

conhecidos, disseminados e apropriados pela sociedade.  

A versão anterior foi elaborada em 2016 pelo Grupo de Trabalho (GT), instituído pela 

Portaria GR n. 1.121/15, de 06 de fevereiro de 2015. Atualmente, o desenvolvimento e a 

atualização da Carta são realizados pela Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucionais (SPDI). Dúvidas, sugestões e reclamações podem ser encaminhadas para o e-mail 

cartadeservicos@ufscar.br.  

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann 

Reitora da Universidade Federal de São Carlos 

mailto:cartadeservicos@ufscar.br
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PERFIL INSTITUCIONAL 
 

História 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), criada em 1968, é a primeira instituição 

federal de ensino superior a se instalar no interior do Estado de São Paulo. O documento 

“Termos de Referência para o Projeto de Implantação da Universidade Federal de São Carlos”, 

de 23 de junho de 1969, enfatizava a importância e o papel que a Universidade propôs-se a 

exercer no campo científico-tecnológico, com vistas a atuar de forma criadora no processo de 

responder à demanda social por uma tecnologia de ponta, de forma autônoma e com o cunho 

da multidisciplinaridade. 

Esses objetivos vêm norteando a atuação da UFSCar desde o início de suas atividades, em 

1970, recebeu os primeiros 96 estudantes para os cursos de Engenharia de Materiais e 

Licenciatura em Ciências, ofertados no campus de São Carlos, localizado na região central do 

Estado de São Paulo, a 228 km da capital. Esses cursos pioneiros buscaram formar profissionais 

capazes de contribuir para o desenvolvimento do complexo industrial avançado e professores 

para atuar desde o ensino básico ao superior. Visando responder às demandas da sociedade de 

forma mais ampla, a instituição também buscou impulsionar o desenvolvimento da pesquisa e 

da qualificação nos níveis de mestrado e doutorado, bem como desenvolver atividades de 

extensão de forma a intensificar a sua interação com a sociedade. 
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Em 1991, a incorporação do Programa Nacional de Melhoramento Genético da Cana de 

Açúcar (Planalsucar) permitiu a criação de um novo campus da UFSCar na cidade de Araras, 

tendo como objetivo principal fomentar o desenvolvimento regional agroindustrial da região. 

Em 2005, com a consolidação da UFSCar no interior do Estado de São Paulo e a demanda 

regional por oferta de ensino público de qualidade, foi criado o campus Sorocaba. 

Em 2006, o Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da Educação 

para articular e integrar um Sistema Nacional de Educação Superior a Distância, permitiu à 

instituição a apresentação de proposta para cinco novos cursos de graduação na modalidade a 

distância: Educação Musical, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Sistema de Informação e 

Tecnologia Sucroalcooleira. 

Em 2009, a UFSCar passou por um processo de ampliação pelo Plano de Adesão ao 

Programa REUNI/MEC, aprovado pelos órgãos superiores, com a oferta de 20 novos cursos de 

graduação e a expansão de vagas em dezesseis cursos de graduação existentes, resultando na 

oferta de 1.012 novas vagas de ingresso no ensino superior, distribuídas nos três campi: São 

Carlos, Araras e Sorocaba.  

Desde 2011, a UFSCar aderiu também ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e vem 

garantindo a reserva de 50% das vagas ofertadas a candidatos que se enquadram nas 

modalidades de concorrência adotadas pela UFSCar, no âmbito da Lei 12.711/2012, como parte 

do Programa de Ações Afirmativas. 
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Em 2012, foi aprovada a criação e implantação do campus Lagoa do Sino, situado no 

município de Buri, a 308 km da sede. A criação do novo campus teve como principal objetivo 

promover na região o desenvolvimento de atividades agrícolas com base em práticas 

sustentáveis e na agricultura familiar, reduzindo os impactos sociais e ambientais da produção 

agrícola. 

Atualmente, a Universidade Federal de São Carlos conta com 8 centros acadêmicos e  

48 departamentos acadêmicos, que oferecem à comunidade 65 cursos presenciais de 

graduação, 2 cursos PRONERA (alternância), 5 cursos na modalidade de ensino a distância e 54 

programas de pós-graduação, distribuídos em seus quatro campi. O corpo de servidores conta 

com 1.245 docentes, que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo que 

95,6% deles são doutores, colocando a UFSCar entre as Instituições de Ensino Superior no Brasil 

com alta taxa de qualificação do corpo docente. A contratação de 95,8% dos docentes em 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva aliada à história política de capacitação de 

pessoal e de implantação de uma efetiva indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

têm impactado positivamente na produção científica da instituição, que possui um dos maiores 

índices de publicações por docente no país. 

Ao ampliar a oferta de cursos, diversificar as áreas de atuação e se instalar em outras 

regiões do Estado, a UFSCar intensificou a sua interlocução com a sociedade brasileira à medida 

que suas ações estão atreladas ao atendimento das demandas sociais das regiões onde se 

localiza cada um de seus quatro campi. Tal situação respalda princípios norteadores das ações 

da instituição: a excelência acadêmica e o compromisso social. 
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Campus São Carlos 

   

Figura 1 - Vista aérea da UFSCar Campus São Carlos 

 

Fonte: Google Maps. 

Endereço: Rod. Washington Luís, km 235 

Caixa Postal 676 - CEP: 13565-905 

Telefone: (16) 3351-8111  

Fax: (16) 3361-2081 

E-mail: reitoria@ufscar.br 

Homepage: www.ufscar.br/ 

Ano de criação: 1968 

Centros Acadêmicos: 3 

Departamentos: 34 

Cursos de Graduação: 39 

Programas de Pós-Graduação: 40 

http://www2.ufscar.br/
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Campus Araras 
 

   

Figura 2 - Vista aérea da UFSCar Campus Araras 

 

Fonte: Google Maps. 

  

Endereço: Rod. Anhanguera, km 174  
Caixa Postal 153 - CEP: 13600-970  

Telefone: (19) 3543-2600  

Fax: (19) 3543-2602 

E-mail: dacca@cca.ufscar.br 

Homepage: www.cca.ufscar.br/ 

 

Ano de criação: 1991 

Centros Acadêmicos: 1 

Departamentos: 5 

Cursos de Graduação: 6 

Programas de Pós-Graduação: 4 

 

https://www.cca.ufscar.br/
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Campus Sorocaba 

         

Figura 3 - Vista aérea da UFSCar Campus Sorocaba 

 

Fonte: Google Maps. 

Endereço: Rod. João Leme dos Santos,  
km 110 - SP-264 / B. Itinga CEP: 18052-780 

 

Telefone: (15) 3229-5902  

E-mail: dirsorocaba@ufscar.br 

Homepage: www.sorocaba.ufscar.br 

 

Ano de criação: 2005 

Centros Acadêmicos: 3 

Departamentos: 9 

Cursos de Graduação: 14 

Programas de Pós-Graduação: 10 

 

http://www.sorocaba.ufscar.br/ufscar/
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Campus Lagoa do Sino 

          
Figura 4 - Vista aérea da UFSCar Campus Lagoa do Sino 

 

Fonte: Google Maps. 

Endereço: Rod. Lauri Simões de Barros, Km 12 
B. Araraçu - CEP: 18290-000 

 

Telefone: (15) 3256-9000  

E-mail: lagoadosino@ufscar.br 

Homepage: www.lagoadosino.ufscar.br 

 

Ano de Criação: 2011 

Centros Acadêmicos: 1 

Departamentos: - 

Cursos de Graduação: 5 

Programas de Pós-Graduação: - 

 

http://www.lagoadosino.ufscar.br/
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Missão 

Formar recursos humanos, produzir conhecimento e divulgar a ciência, a tecnologia, a 

cultura e as artes. 

 

Princípios 

I- Excelência acadêmica. 

II- Universidade compromissada com a sociedade. 

III- Gratuidade do ensino público de graduação e pós-graduação stricto sensu. 

IV- Indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. 

V- Livre acesso ao conhecimento. 

VI- Universidade promotora de valores democráticos e da cidadania. 

VII- Gestão democrática, participativa e transparente. 

VIII- Universidade ambientalmente responsável e sustentável. 

IX- Valorização da dedicação integral ao ensino, pesquisa e extensão. 

X- Integração da universidade no sistema nacional de ensino. 
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Organograma da Administração e Governança 
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DECRETO No 9.094/2017 
 

A Carta de Serviços ao Cidadão da Universidade Federal de São Carlos atende à exigência 

estabelecida pelo Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017, e traz informações referentes aos 

setores da Instituição que prestam serviços aos cidadãos interno e externo, em especial, àqueles 

que estão ligados à razão de existir da Universidade, que são: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Este documento também especifica a forma de comunicação com o cidadão, ou seja, como 

o serviço pode ser solicitado: de maneira presencial, escrita, informatizada ou eletrônica. São 

listados os locais e as formas de acesso aos serviços disponíveis nos quatro campi da UFSCar, 

presencialmente e/ou via internet. 
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Padrões de qualidade e acessibilidade do atendimento 

A UFSCar busca em seus serviços priorizar o atendimento de: 

I. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II. Pessoas portadoras de deficiência, física ou mental; e 

III. Pessoas portadoras de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hapatopatia grave, estados 

avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em 

conclusão da medicina especializada. 

 

O atendimento ao cidadão é realizado conforme ordem de chegada - respeitando os casos 

preferenciais e prioritários - ou por agendamento, dependendo a especificidade do serviço. 

As unidades administrativas e acadêmicas podem definir prazos específicos para realização 

dos serviços conforme normas internas, considerando sua autonomia didático-científica e 

administrativa. Alguns serviços, de acordo com sua especificidade, podem também estar 

disponíveis apenas em um determinado período do calendário acadêmico. 
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As sugestões, denúncias e reclamações podem ser encaminhadas pessoalmente, por e-

mail, por carta, e-SIC ou Ouvidoria, e as respostas serão fornecidas por e-mail ou carta, de acordo 

com informações fornecidas pelo cidadão. 

Quanto à acessibilidade, em consonância com a legislação que assegura o direito à 

educação da pessoa com deficiência, a UFSCar tem envidado esforços com a finalidade de 

aprimorar as condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, assegurando o acesso nos termos da Constituição Federal/88, art. 

205, que garante a educação como um direito de todos. Além disso, em relação à estrutura 

física, a UFSCar vem observando as leis e normas de acessibilidade vigentes, buscando 

proporcionar as condições de acesso e utilização de todas as edificações, seus ambientes ou 

compartimentos, bem como das áreas de lazer. 

As unidades de atendimento possuem sinalização visual padronizada de modo a facilitar a 

localização e orientação do cidadão. 
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OUVIDORIA/UFSCAR 
 
A Ouvidoria da UFSCar tem como objetivo exercer um papel mediador e articulador nas 

relações, envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes da comunidade interna e 

externa, visando a melhoria de processos, produtos e serviços, prevenção e correção de erros, 

omissões, desvios ou abusos, tornando-se um instrumento de democracia participativa e de 

acompanhamento da gestão universitária. 

 

   

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio Anexo da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: ouvidoria@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6571 
 
Site: www.ouvidoria.ufscar.br 

 

mailto:ouvidoria@ufscar.br
http://www.ouvidoria.ufscar.br/
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC 
 
O Serviço de Informação ao Cidadão é um canal aberto aos cidadãos (comunidade interna 

e externa) para solicitação de informações sobre a Universidade. Qualquer interessado pode 

fazer pedidos, não sendo necessário justificar a finalidade. Pelo sistema, é possível acompanhar 

o prazo, receber as respostas, entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. 

Os pedidos podem ser registrados de duas formas:  

• Pessoalmente: utilizando os formulários disponíveis na página da UFSCar 

(www2.ufscar.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao) 

• Pela internet: acessando o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

(esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx) 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
Prédio da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 
E-mail: sic@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8038 
 
Site: www.spdi.ufscar.br 

https://www2.ufscar.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
mailto:sic@ufscar.br
http://www.spdi.ufscar.br/
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ÓRGÃOS EXECUTIVOS  
 

Reitoria e Vice-Reitoria 

A Reitoria é o órgão executivo exercido pela Reitora que tem como competências 

representar a Universidade, coordenar e superintender todas as atividades universitárias e 

exercer a Presidência da Fundação. Ao Vice-Reitor compete coordenar e superintender as 

atividades da Vice-Reitoria, bem como substituir a Reitora em suas faltas e impedimentos. 

 

 

Para acessar os serviços da Reitoria e Vice-Reitoria, clique aqui.  

 

Localização: Campus São Carlos - Área Sul,  
em frente à Praça da Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

E-mail: reitoria@ufscar.br/    
vicereitoria@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8101  
 
Site: 
www.diariodareitoria.ufscar.br 

mailto:reitoria@ufscar.br
mailto:vicereitoria@ufscar.br
http://www.diariodareitoria.ufscar.br/
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Pró-Reitoria de Administração - ProAd  

A ProAd é um órgão da administração superior da Universidade Federal de São Carlos, 

vinculado à Reitoria, que tem como atribuições principais a coordenação e execução dos 

processos relativos ao orçamento, atos financeiros, contábeis e patrimoniais, serviços de 

compras e estabelecimento de contratos e convênios, abertura de processos, recebimento e 

expedição de correspondências, registro de diplomas e prestação de serviços gráficos, 

objetivando viabilizar a adequada consecução das atividades finalísticas da instituição. 

 

   

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Administração, clique aqui. 

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 
E-mail: proad-gab@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8115 
 
Site: www.proad.ufscar.br 

mailto:proad-gab@ufscar.br
http://www.proad.ufscar.br/
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Restaurantes Universitários – RUs 

Os Restaurantes Universitários são responsáveis por fornecer alimentação diária a 

estudantes e servidores, com cobrança de valores inferiores ao custo da refeição. Os estudantes 

que comprovam situação de vulnerabilidade socioeconômica recebem alimentação gratuita. A 

UFSCar conta com um Restaurante Universitário em cada campus. 

 

Restaurante Universitário – RU 

    

Localização: Campus São Carlos - Área Norte. 

Dias/Horários de Atendimento:  

Café da manhã: Segunda a sexta-feira, das 7h 
às 8h30; sábado, das 7h30 às 9h; domingo, 
feriado e ponto facultativo, das 8h às 9h. 

Almoço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 
14h; sábado, domingo, feriado e ponto 
facultativo, das 11h30 às 13h. 

Jantar: Segunda a sexta-feira, das 17h às 19h; 
sábado, domingo, feriado e ponto facultativo, 
das 18h às 19h. 
 

 
 
E-mail: técnica.ggru@ufscar.br   
 
Telefone: (16) 3351- 8143 
 
Site: 
http://www.proace.ufscar.br/alime
ntacao-e-restaurantes-
universitarios-1/sao-carlos 

mailto:técnica.ggru@ufscar.br
http://www.proace.ufscar.br/alimentacao-e-restaurantes-universitarios-1/sao-carlos
http://www.proace.ufscar.br/alimentacao-e-restaurantes-universitarios-1/sao-carlos
http://www.proace.ufscar.br/alimentacao-e-restaurantes-universitarios-1/sao-carlos
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Restaurante Universitário Campus Araras – RU-Ar 

   

Restaurante Universitário Campus Sorocaba – RU-So 

  
  

Localização: Campus Araras. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Almoço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 
13h30. 
Jantar: Segunda a sexta-feira, das 18h às 
19h30. 
 

E-mail: nadiap@ufscar.br   

Telefone: (19) 3545-2628 

Site: 
www.araras.ufscar.br/restaurante-
universitario  

Localização: Campus Sorocaba. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  

Almoço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 
13h30; sábado, das 11h às 13h. 

Jantar: Segunda sexta-feira, das 17h30 às 19h. 

Férias e recessos: Segunda a sexta-feira, das 
11h às 13h. 

E-mail: --- 

 
Telefone: (15) 3229-5911 
 

Site: 
www.sorocaba.ufscar.br/restaurant
e-universitario 

mailto:nadiap@ufscar.br
https://www.araras.ufscar.br/restaurante-universitario
https://www.araras.ufscar.br/restaurante-universitario
http://www.sorocaba.ufscar.br/restaurante-universitario
http://www.sorocaba.ufscar.br/restaurante-universitario
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Restaurante Universitário Campus Lagoa do Sino – RU-LS 

   

 

  

Localização: Campus Lagoa do Sino. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 11h às 13h 
 

E-mail: --- 

Telefone: (15) 3256-9035 

Site: 
http://www.proace.ufscar.br/lagoa-
do-sino/restaurante-universitario 

http://www.proace.ufscar.br/lagoa-do-sino/restaurante-universitario
http://www.proace.ufscar.br/lagoa-do-sino/restaurante-universitario
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Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis – ProACE 

A ProACE gerencia unidades administrativas nos quatro campi e tem como finalidades 

planejar, coordenar, promover e avaliar, juntamente, com suas divisões, departamentos e 

seções, ações de atendimento e assistência à comunidade universitária (estudantes e 

servidores), especialmente, a permanência e conclusão de curso de graduação de estudantes 

em vulnerabilidade social. 

 

  

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, clique aqui. 

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
próximo à ADUFSCar e SINTUFSCar. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 
E-mail: proace@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8121 
 
Site: http://www.proace.ufscar.br/ 

 

mailto:proace@ufscar.br
http://www.proace.ufscar.br/
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Departamento de Atenção à Saúde - DeAS  

O Departamento de Atenção à Saúde (DeAS) tem por finalidade promover e participar 

ativamente de ações voltadas para a saúde da comunidade, tais como campanhas e programas 

de prevenção e promoção à saúde, assim como, prestar atendimento médico, odontológico, 

psicológico e de enfermagem na atenção primária ambulatorial aos estudantes, servidores 

ativos e inativos da UFSCar São Carlos.   

 

  
 

Localização: Campus São Carlos – Área 
Norte, próximo à USE  
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h30 às 20h 
 

E-mail: deas@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8200 
 
Site: www.proace.ufscar.br/sao-
carlos/departamento-de-assistencia-
medica-e-odontologica 
 

mailto:deas@ufscar.br
http://www.proace.ufscar.br/sao-carlos/departamento-de-assistencia-medica-e-odontologica
http://www.proace.ufscar.br/sao-carlos/departamento-de-assistencia-medica-e-odontologica
http://www.proace.ufscar.br/sao-carlos/departamento-de-assistencia-medica-e-odontologica
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Unidade de Atendimento à Criança - UAC 

A Unidade atende crianças com faixa etária correspondente à creche e pré-escola, 

proporcionando práticas educativas que integrem as funções de educar, cuidar e brincar, de 

acordo com seu projeto político pedagógico. 

 Sendo constituída como primeira etapa da educação básica, leva em consideração os 

documentos governamentais e legislativos que regulamentam a educação infantil. 

  

   

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
em frente à Praça da Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 
E-mail: uac@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8194 
 
Site: www.uac.ufscar.br 

mailto:uac@ufscar.br
http://www.uac.ufscar.br/front-page
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Pró-Reitoria de Extensão - ProEx 

A ProEx é o setor responsável pela gestão das atividades de extensão realizadas pela 

UFSCar. A política de extensão adotada nos últimos anos na UFSCar está comprometida com o 

fortalecimento da função da Universidade, isto é, produzir, sistematizar e difundir 

conhecimento, desenvolvendo suas atividades de pesquisa e ensino interligadas com as 

demandas dos setores externos (vários segmentos da população) por meio de ações de 

extensão. Atualmente conta com quatro coordenadorias: de Cursos, de Atividades de Extensão, 

de Projetos Especiais e de Eventos Culturais e Acadêmico-Científicos, além de dois 

coordenadores de Núcleos de Extensão. 

  
 

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Extensão, clique aqui. 

  

Localização: Campus São Carlos – Área Sul,  
próximo à Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: proex@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8112/          
 (16) 3351-8113 
 
Site: www.proex.ufscar.br 

mailto:proex@ufscar.br
http://www.proex.ufscar.br/
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – ProGPe 

A ProGPe é o órgão executivo da UFSCar que assessora a administração superior na 

execução da política de pessoal, propondo normas gerais em consonância com as diretrizes da 

instituição e legislação vigentes. É também responsável pela gestão, planejamento, 

desenvolvimento, provimento e movimentação do pessoal da instituição, sendo dirigida pelo 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Adjunto. 

 

   

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, clique aqui. 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
prédio AT6, próximo à USE. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: progpe@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8129 
 
Site: www.progpe.ufscar.br 

mailto:progpe@ufscar.br
http://www2.progpe.ufscar.br/
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Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DiDP 

A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas é responsável pelo planejamento, organização, 

coordenação e controle das atividades de provimento e movimentação de pessoal, avaliação de 

desempenho, desenvolvimento e capacitação do servidor, classificação e análise de cargos e o 

controle do quadro de vagas. Também é responsável pelos processos de remoções e 

redistribuições, bem como das licenças para tratar de interesses particulares e licença por 

motivo de afastamento do cônjuge. 

 

  

Localização: Campus São Carlos – Área Norte, 
prédio da ProGPe, AT6. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: didp@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8642 
 
Site: 
www2.progpe.ufscar.br/conhecendo
-a-srh/dedp 

mailto:didp@ufscar.br
http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
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Departamento de Provimento e Movimentação – DePM 

O Departamento de Provimento e Movimentação é responsável pela coordenação e 

execução de todas as tarefas de provimento e movimentação (concursos públicos, processos 

seletivos, nomeações, contratações, exonerações) de pessoal (servidores docentes e técnico-

administrativos). 

 

  

Localização: Campus São Carlos – Área Norte, 
prédio da ProGPe, AT6. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: dedc@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6549 
 
Site: 
www2.progpe.ufscar.br/conhecendo
-a-srh/dedp 

http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
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Departamento de Desenvolvimento de Carreiras – DeDC 

Ao DeDC compete a coordenação, execução e o controle das atividades de avaliação de 

desempenho (Estágio Probatório, Promoções, Progressões) e programação da capacitação e 

qualificação dos servidores técnico-administrativos. Também compete a execução de todas as 

atividades referentes à análise e classificação de cargos, controle de interstício para concessões 

de benefícios, controle de afastamento, licença para capacitação, controle de funções 

administrativas e acadêmicas. 

 

  

Localização: Campus São Carlos – Área Norte, 
prédio da ProGPe, AT6. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: depm@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8197 
 
Site: 
www2.progpe.ufscar.br/conhecendo
-a-srh/dedp 

mailto:depm@ufscar.br
http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
http://www2.progpe.ufscar.br/conhecendo-a-srh/dedp
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Pró-Reitoria de Graduação - ProGrad 

A ProGrad é responsável pela definição de políticas de ensino de graduação no âmbito da 

UFSCar e pelo acompanhamento do funcionamento dos Cursos de Graduação. 

 

   

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Graduação, clique aqui. 

 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio ao lado da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: prograd@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8108 
 
Site: www.prograd.ufscar.br 

mailto:prograd@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/
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Divisão de Gestão e Registro Acadêmico - DiGRA 

A DiGRA é responsável pela centralização das informações sobre a vida acadêmica dos 

estudantes de cursos de graduação da UFSCar. Entre suas atribuições estão: propor o Calendário 

Acadêmico, gerenciar e manter as grades curriculares atualizadas, gerenciar o processo de 

matrícula dos ingressantes na graduação e o de inscrição em atividades curriculares dos 

estudantes da Universidade e aqueles provenientes de convênios culturais e de mobilidade 

acadêmica, verificar a integralização curricular, coordenar os processos de transferências, 

fornecer orientações à comunidade interna e externa no que se refere à graduação, organizar a 

colação de grau, emitir diplomas dos estudantes de graduação da UFSCar, manter e expedir 

documentos referentes a cursos inativos e de outras instituições absorvidos pela UFSCar, e 

gerenciar processos de revalidação de diplomas de cursos superiores em instituições 

estrangeiras. 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio ao lado da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 14h às 18h 

 

E-mail: digra@ufscar.br 
 
 
Telefone: (16) 3351-8130 /  
(16) 3351-8131 

 

mailto:digra@ufscar.br
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Coordenadoria de Ingresso na Graduação - CIG 

A CIG é responsável por coordenar atividades relativas ao planejamento, divulgação, 

execução e registro dos processos seletivos para ingresso de estudantes nos cursos de 

graduação ofertados pela UFSCar.  

 

   

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 

prédio da ProGrad, ao lado da Reitoria.  

 

Dias/Horários de Atendimento:  

Segunda a sexta-feira 

Das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 

 

 

E-mail: ingresso@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8152 
 
Site: www.ingresso.ufscar.br 

 

mailto:ingresso@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.ingresso.ufscar.br
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Pró-Reitoria de Pesquisa - ProPq 

A ProPq é o órgão executivo da UFSCar que planeja, superintende, coordena, fomenta e 

acompanha as atividades e políticas de pesquisa e inovação tecnológica, integradas ao ensino e 

à extensão, bem como promove ações de intercâmbio com instituições e empresas na área de 

fomento à pesquisa, ciência e tecnologia, sendo dirigida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e pelo Pró-

Reitor de Pesquisa Adjunto. 

 

   

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Pesquisa, clique aqui. 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
Prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 17h 

 
E-mail: propq@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8028 
 
Site: www.propq.ufscar.br 

mailto:propq@ufscar.br
http://www.propq.ufscar.br/-1
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação - ProPG 

A ProPG é o setor administrativo da Reitoria da UFSCar que tem as atribuições de planejar, 

coordenar e fiscalizar as atividades acadêmicas no âmbito da pós-graduação stricto sensu, para 

o cumprimento das normas regimentais, em consonância com o Conselho de Pós-Graduação 

(CoPG). 

 

   

Para acessar os serviços da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, clique aqui. 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
Prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h30 às 12h e das 14h às 17h 

 
E-mail: propg@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8109 
 
Site: www.propg.ufscar.br 

mailto:propg@ufscar.br
http://www.propg.ufscar.br/-1
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ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

Coordenadoria de Comunicação Social - CCS  

A CCS é responsável pela gestão dos processos de comunicação e fluxo de informações da 

UFSCar. Seu papel é preservar as diretrizes de comunicação da Universidade, elaborando 

estratégias de divulgação que ampliem o alcance da UFSCar na mídia nacional e atendam às 

expectativas das comunidades interna e externa da Universidade. A CCS elabora produtos 

relacionados à divulgação de pesquisas, eventos, premiações e outros temas relacionados à 

Universidade. Além disso, mantém relação com a imprensa local, regional e nacional e 

acompanha a veiculação de notícias da UFSCar na mídia. 

 

Para acessar os serviços da Coordenadoria de Comunicação Social, clique aqui. 
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CCS Campus São Carlos 

   
 

CCS Campus Araras 

   
 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo ao prédio da FAI. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: ccs@ufscar.br 

 
Telefone: (16) 3351-8119 
 
Site: www.ccs.ufscar.br  

Localização: Campus Araras. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 14h 

E-mail: ccs@ufscar.br  

 
Telefone: (19) 3543-2580 
 
Site: www.ccs.ufscar.br 

mailto:ccs@ufscar.br
mailto:ccs@ufscar.br
http://www.ccs.ufscar.br/
mailto:ccs@ufscar.br
http://www.ccs.ufscar.br/
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CCS Campus Sorocaba 

   
 

CCS Campus Lagoa do Sino 

 
 

 

  

Localização: Campus Sorocaba. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: ccs@ufscar.br  
 
Telefone: (15) 3229-5909 
 
Site: www.ccs.ufscar.br 

Localização: Campus Lagoa do Sino. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 
 

E-mail: ccs@ufscar.br  
 
Telefone: (15) 3256-9025 
 
Site: www.ccs.ufscar.br 
 

mailto:ccs@ufscar.br
http://www.ccs.ufscar.br/
mailto:ccs@ufscar.br
http://www.ccs.ufscar.br/
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Escritório de Desenvolvimento Físico - EDF  

O EDF é responsável por assessorar e elaborar projetos e planos para o desenvolvimento 

físico dos campi da UFSCar. Trabalha diretamente na execução de projetos de arquitetura e 

engenharia, bem como elabora os elementos técnicos para encaminhamento de licitações de 

novos edifícios, reformas e adequações. 

 

   

 

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
em frente ao AT 10. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: edf-gab@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8163 
 
Site: www.edf.ufscar.br/ 

mailto:edf-gab@ufscar.br
http://www.edf.ufscar.br/
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Prefeituras Universitárias - PUs 

As Prefeituras Universitárias são responsáveis por gerir de forma organizada e integrada a 

infraestrutura urbana e os serviços contínuos imprescindíveis ao bom funcionamento da 

Universidade, contribuindo com o desenvolvimento das atividades acadêmicas. A UFSCar conta 

com uma Prefeitura Universitária em cada campus. 

 

Prefeitura Universitária – PU 

   

  

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo ao Departamento de Almoxarifado. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: pu-gab@ufscar.br 

Telefone: (16) 3351- 8154 / 
 (16) 3351-8153 

Site: 
www2.ufscar.br/gestao/prefeitura-
universitaria-campus-sao-carlos 

mailto:pu-gab@ufscar.br
https://www2.ufscar.br/gestao/prefeitura-universitaria-campus-sao-carlos
https://www2.ufscar.br/gestao/prefeitura-universitaria-campus-sao-carlos
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Prefeitura Universitária Campus Araras – PU-Ar 

   

 

Prefeitura Universitária Campus Sorocaba – PU-So 

  

Localização: Campus Araras - Prédio da 
Administração Central, ao lado da Diretoria de 
Centro. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 

 
E-mail: prefeitura-cca@ufscar.br 
 
 
Telefone: (19) 3543- 2603 /  
(19) 3543-2624 
 

 

Localização: Campus Sorocaba -  
Prédio da Gestão Administrativa. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 

E-mail: pu-sor@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3229-5947 
 
Site: www.pu-so.ufscar.br 

mailto:prefeitura-cca@ufscar.br
mailto:pu-sor@ufscar.br
http://www.pu-so.ufscar.br/


 
 

46 

Prefeitura Universitária Campus Lagoa do Sino – PU-LS 

   

  

Localização: Campus Lagoa do Sino – Prédio 
da Administração, Bloco 2. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 

E-mail: puls-gab@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3256-9006 
 
Site: 
https://sites.google.com/site/prefeit
urauniversitarials/home 

 

mailto:pu-gab@ufscar.br
https://sites.google.com/site/prefeiturauniversitarials/home
https://sites.google.com/site/prefeiturauniversitarials/home
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Procuradoria Federal junto à UFSCar - PF/UFSCar 

A PF/UFSCar é um órgão da Procuradoria-Geral Federal (braço da Advocacia-Geral da 

União com atuação junto às autarquias e fundações federais) que atua junto à Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar na prestação de consultoria e assessoramento de unidades da 

UFSCar em assuntos de natureza jurídica, incluindo-se matérias disciplinares, patrimoniais, de 

pessoal, de licitações, contratos, convênios, ensino, pesquisa e extensão. A PF/UFSCar atua 

também na defesa judicial e extrajudicial da Universidade, bem como na prestação de subsídios 

aos órgãos de representação designados para este fim. 

 

    

  

Localização: Campus São Carlos – Área Sul, 
prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: secpj@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8106 
 
Site: www.procuradoriafederal. 
ufscar.br 

mailto:secpj@ufscar.br
http://www.procuradoriafederal.ufscar.br/
http://www.procuradoriafederal.ufscar.br/
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Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade - SAADE 

A  SAADE é o órgão responsável pelo estabelecimento e implementação de políticas de 

ações afirmativas, diversidade e equidade para a UFSCar, bem como pela criação de mecanismos 

permanentes de acompanhamento e consulta à comunidade, visando verificar a eficácia dos 

procedimentos e a qualidade e repercussão dos resultados alcançados. As ações afirmativas 

buscam combater práticas discriminatórias por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e 

por deficiências, equacionar suas consequências e tomar medidas especiais para garantir a 

igualdade de oportunidades e tratamento. 

 

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
atrás da ProGrad, em frente à ProEx, ao lado 
da Musicalização Infantil.  
 
Dias/Horários de Atendimento: 
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

 
E-mail: saade@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9771 
 
Site: blog.saade.ufscar.br 

 
 

mailto:saade@ufscar.br
http://blog.saade.ufscar.br/
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Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - SGAS 

A SGAS busca incorporar temas fundamentais para a definição de uma política ambiental 

na Universidade, tendo como diretrizes básicas uma gestão interna ambientalmente correta e a 

possibilidade de repassar à sociedade conhecimentos e experiências positivas sobre a relação 

com o ambiente. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo ao Biotério Central. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: sgas@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8278 
 
Site: www.sgas.ufscar.br 

mailto:sgas@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.sgas.ufscar.br
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Secretaria Geral de Informática - SIn  

A SIn tem por finalidade gerenciar a execução de serviços de Informática para a 

Universidade. Dentre suas atribuições, destacam-se executar atividades e programas de apoio 

ao usuário; desenvolver programas de captação de recursos, tanto junto ao órgão de fomento 

como através de prestação de serviços, visando o desenvolvimento de sua infraestrutura e 

melhorias de serviços ao usuário; assessorar tecnicamente a Universidade na aquisição de 

equipamentos de processamento de dados; e assessorar os diversos órgãos da Universidade na 

implementação ou aquisição de sistemas automatizados. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo à Biblioteca Comunitária e à SEaD. 

 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

E-mail: sin-secretaria@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8146 
 
Site: www.sin.ufscar.br 

 

mailto:sin-secretaria@ufscar.br
http://www.sin.ufscar.br/
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Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais - SPDI  

A SPDI tem a finalidade de coordenar e dirigir as atividades relativas à elaboração, 

acompanhamento e avaliação dos processos de planejamento e desenvolvimento institucionais. 

Responde também pela modernização da estrutura e avaliação de processos administrativos, 

além de responsabilizar-se pela captação, organização, análise e disseminação de dados e 

informações sobre a universidade. 

 

    

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
Prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

 
E-mail: spdi@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8198 
 
Site: www.spdi.ufscar.br 

 

mailto:spdi@ufscar.br
http://www.spdi.ufscar.br/
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ÓRGÃOS DE APOIO ACADÊMICO 
 

Agência de Inovação - AIn 

Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSCar, denominado Agência de Inovação da UFSCar, 

vinculada diretamente à Reitoria, tem como finalidade gerir a política de inovação da 

universidade e dar celeridade à tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à inovação 

tecnológica, a proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia no âmbito 

institucional. Além disso, também realiza atividades de divulgação e sensibilização das diversas 

modalidades de proteção intelectual e industrial, e promove o incentivo e fomento à cultura 

empreendedora na UFSCar, incluindo concepção e estruturação de novas empresas, além de 

buscar facilitar e promover parcerias entre a UFSCar e Empresas. 

 

 

Localização: Campus São Carlos - Área Norte. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

 
E-mail: inovacao@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9040 
 
Site: www.inovacao.ufscar.br 

 

mailto:inovacao@ufscar.br
http://www.inovacao.ufscar.br/
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Editora da UFSCar - EdUFSCar 

A EdUFSCar tem como objetivo divulgar a produção de conhecimento (em particular a 

produzida na UFSCar) por meio da publicação de livros e materiais didáticos, do fortalecimento 

do ensino a distância, proporcionando a oferta de livros acadêmicos e de livros em geral para a 

comunidade da UFSCar e região por meio de sua livraria, divulgação e atendimento a demanda 

por produtos com a marca UFSCar. 

 

 

Para acessar os serviços da Editora da UFSCar, clique aqui. 

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo à BCo. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Livraria: Segunda a quinta-feira, das 8h às 
18h e Sexta-feira, das 8h às 17h  

Secretaria, Eventos, Estoque e Produção 
Editorial: Segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h 

 

 
E-mail: edufscar@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9621 / 
(16) 3351-8137 
 
Site: www.edufscar.com.br 

 

mailto:edufscar@ufscar.br
http://www.edufscar.com.br/
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Secretaria Geral de Educação a Distância - SEaD 

A SEaD é um órgão de apoio acadêmico que tem por finalidade executar as políticas, apoiar 

o desenvolvimento e a implementação de ações, garantir a qualidade educacional e do material 

didático, mediante propostas educacionais inovadoras e integração de novas tecnologias de 

informação e comunicação, em especial na modalidade a distância. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo à SIn. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

 
E-mail: sead@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9586 
 
Site: www.sead.ufscar.br 

 

mailto:sead@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/
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Secretaria Geral de Relações Internacionais – SRInter 

A Secretaria Geral de Relações Internacionais é o setor responsável pela indução e 

consolidação da internacionalização na UFSCar; pelo assessoramento e suporte operacional às 

diversas unidades acadêmicas da UFSCar na implementação e execução de ações e aspectos 

ligados à internacionalização, por meio da elaboração de acordos de cooperação internacional; 

pela promoção do intercâmbio docente e discente; pela divulgação das oportunidades 

acadêmicas internacionais junto à comunidade universitária UFSCar; pelo fornecimento de 

informações institucionais ligadas à internacionalização da UFSCar para a comunidade 

acadêmica interna bem como comunidade internacional e no apoio ao recebimento de missões, 

delegações e visitas estrangeiras.  

  

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio da Reitoria, em frente à Praça da 
Bandeira. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

E-mail: srinter@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8402  
 
Site: www.srinter.ufscar.br 
 

mailto:srinter@ufscar.br
http://www.srinter.ufscar.br/
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Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi  

O SIBi é composto por quatro bibliotecas, uma localizada em cada campus da UFSCar: 

Biblioteca Comunitária (BCo) - Campus São Carlos, Biblioteca Campus Araras (B-Ar), Biblioteca 

Campus Sorocaba (B-So) e Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS). O SIBi tem como objetivo 

principal promover e disseminar o acesso à informação para atender às demandas das áreas 

educacional, científica, tecnológica e cultural. 

 

Biblioteca Comunitária (BCo) 

 

Para acessar os serviços do Sistema Integrado de Bibliotecas, clique aqui. 

 

 

Localização: Campus São Carlos,  
em frente à SIn. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 22h 

E-mail: srefer@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8135 
 
Site: www.bco.ufscar.br 

 

mailto:srefer@ufscar.br
http://www.bco.ufscar.br/
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Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

 

Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

 

  

Localização: Campus Araras,  
atrás do Edifício Principal. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 22h 

E-mail: bar.referencia@ufscar.br 
 
Telefone: (19) 3543-2609 
 
Site: www.bar.com.br 
 

Localização: Campus Sorocaba,  
prédio Central. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 22h 

E-mail: bso@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3229-5989 
 
Site: www.sorocaba.ufscar.br/bso 
 

mailto:bar.referencia@ufscar.br
http://www.bar.com.br/
mailto:bso@ufscar.br
http://www.sorocaba.ufscar.br/bso
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Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS) 

  

 

  

 

 

Localização: Campus Lagoa do Sino, 
bloco 03. 
 
 Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 17h 

E-mail: blsufscar@gmail.com 
 
Telefone: (15) 3256-9015 
 
Site: www.lagoadosino.ufscar.br 
 

mailto:blsufscar@gmail.com
http://www.lagoadosino.ufscar.br/
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ÓRGÃOS DE APOIO COMPLEMENTAR  
 

Auditoria Interna - AudIn/UFSCar 

A AudIn/UFSCar é uma entidade de referência na esfera do serviço público federal, 

aprimorando cada vez mais seus processos e serviços, visando a excelência do controle interno 

como instrumento de gestão governamental. As ações da AudIn são pautadas em orientações 

da Controladoria Geral da União (CGU) e buscam objetivos que consideram o “risco e 

relevância”. Além disso, a Auditoria Interna é um órgão de assessoramento à alta gestão da 

Universidade. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio Anexo ao edifício da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 9h às 17h 

E-mail: auditoria@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9782 
 
Site: www.auditoriainterna.ufscar.br 

 

mailto:auditoria@ufscar.br
http://www.auditoriainterna.ufscar.br/
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Coordenadoria de Processos Administrativos e Disciplinares - CPAD 

A CPAD é responsável por coordenar e auxiliar as Comissões de cada processo, a fim de se 

fazer cumprir o rito exigido pela Controladoria Geral da União (CGU); participar das reuniões das 

Comissões; elaborar documentos necessários que serão enviados pelas Comissões aos atores 

dos processos; agendar e alinhar possíveis datas para as reuniões das Comissões; instruir a 

Redução a Termo dos depoimentos; e suas respectivas atas das reuniões; dentro outras 

atividades. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
ao lado do prédio Anexo à Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 
 

 
E-mail: cpad@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6650 
 
Site: www.cpad.ufscar.br 

 

mailto:cpad@ufscar.br
http://www.cpad.ufscar.br/
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COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão Permanente de Ética – CPE 

A CPE integra o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. A Secretaria 

Executiva da CPE é vinculada administrativamente ao Gabinete do Reitor e tecnicamente à 

Comissão de Ética. A CPE busca dar ampla divulgação ao Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994 e zelar pelo seu cumprimento; propor e 

acompanhar o desenvolvimento de ações que objetivem a disseminação, capacitação e 

treinamento às normas de ética; atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no 

âmbito da UFSCar; Receber denúncias e representações contra servidores por suposto 

descumprimento às normas éticas, procedendo à sua apuração, em conformidade com as 

disposições legais vigentes.  

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
Anexo da Reitoria 

 
Dias/Horários de Atendimento: 
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 11:30 e das 14h às 17h 

E-mail: cpe@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8117 

 
Site: www.cpe.ufscar.br 

 

mailto:cpe@ufscar.br
http://www.cpe.ufscar.br/
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Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais - CPOI 

A CPOI foi criada no ano de 2016 com o objetivo de construir e implementar uma política 

editorial das publicações oficiais e institucionais da UFSCar, impressas ou eletrônicas, além de 

colaborar com as unidades no planejamento e preparação de originais, compreendendo: análise 

e parecer técnico em relação à forma e adequação do conteúdo ao tipo de publicação; projeto 

gráfico; padronização e atribuição de ISBN. Além disso, é responsável por elaborar e divulgar um 

“Guia para Editoração de Publicações Oficiais e Institucionais da UFSCar” e auxiliar na edição de 

publicações institucionais técnico-administrativas ou tecnológicas, de modo geral, bem como 

daquelas de interesse da Administração Superior da UFSCar. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio da Reitoria – SPDI 
 
Dias/Horários de Atendimento: 
Deve ser agendado por e-mail. 

E-mail: cpoi@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8198 
 
Site: www.cpoi.ufscar.br 

 

mailto:cpoi@ufscar.br
http://www.cpoi.ufscar.br/
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Comissão Própria de Avaliação - CPA 

A CPA coordena os processos internos de auto avaliação e, mais do que atender à 

determinação legal definida pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), faz levantamentos e sistematiza dados e 

informações que contribuem para o aprimoramento dos processos de planejamento e gestão e 

para a melhoria da qualidade da formação, da produção de conhecimento e da extensão 

realizadas na UFSCar. No site da CPA o usuário encontra os projetos e relatórios de avaliação 

institucional da UFSCar, os relatórios por curso sobre a percepção dos corpos discente e docente 

sobre as ações pedagógicas realizadas pelos cursos e da infraestrutura institucional e, link para 

teses e dissertações que tem a UFSCar como objeto. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio da Reitoria. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Deve ser agendado por e-mail. 

E-mail: cpa@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6572 
 
Site: www.cpa.ufscar.br 

 

mailto:cpa@ufscar.br
http://www.cpa.ufscar.br/
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UNIDADES MULTIDISCIPLINARES 
 

Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos - IEAE 

O IEAE foi criado em 2016 com a missão de conhecer a realidade e as qualidades da UFSCar 

para desenvolver estudos avançados estratégicos, de caráter inter e multidisciplinar com visão 

de futuro, sinalizando as ações relevantes e caminhos para o desenvolvimento humano e 

sustentável. O grande tema do IEAE está no plano do estudo e da realização do impacto da 

Universidade na sociedade enquanto peça essencial da chamada “sociedade do conhecimento”, 

em plano local, regional, nacional e internacional. 

 

   

 

Localização: ---- 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Deve ser agendado por e-mail. 

E-mail: ieae@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-6569 
 
Site: www.ieae.ufscar.br  

mailto:ieae@ufscar.br
http://www.ieae.ufscar.br/
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Instituto de Línguas - IL 

O IL foi criado em 2016 com o objetivo de contribuir para a democratização do acesso ao 

conhecimento de línguas e culturas (nacional, segundas, estrangeiras, adicionais, de 

acolhimento e de herança) na UFSCar. Oferece cursos e oficinas em línguas e sobre 

manifestações literárias, artísticas e culturais. Também desenvolve materiais didáticos e 

paradidáticos, disponibiliza serviços de revisão, versão, tradução e interpretação de textos 

acadêmico-científicos em português, língua brasileira de sinais e línguas estrangeiras e realiza 

exames de proficiência em línguas para programas de pós-graduação. 

 

   

Para acessar os serviços do Instituto de Línguas, clique aqui. 

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
edifício AT10. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 
E-mail: institutodelinguas@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6747 
 
Site: www.institutodelinguas.ufscar.br 

mailto:institutodelinguas@ufscar.br
http://www.institutodelinguas.ufscar.br/pt-br/


 
 

66 

Núcleo de Formação de Professores - NFP 

O NFP, localizado na área de expansão norte da UFSCar, é uma Unidade Multidisciplinar de 

produção de conhecimento, formação e aprimoramento profissional e apoio pedagógico, que 

visa a integração da Universidade com os demais sistemas de ensino e contínua melhoria da 

qualidade da educação. O NFP tem por finalidade desenvolver atividades de pesquisa, ensino e 

extensão no âmbito da formação de professores, integrando diferentes áreas do conhecimento 

e campos de atuação de forma interdisciplinar, indissociável e compatível com os princípios que 

regem a UFSCar. 

 

   

  

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo ao Observatório. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 16h 

E-mail: coordnfp@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3306-6634 
 
Site: www.nfp.ufscar.br 

 

mailto:coordnfp@ufscar.br
http://www.nfp.ufscar.br/
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Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em 
Economia Solidária - NuMIEcoSol 

O NuMIEcoSol é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão vinculada diretamente à 

Reitoria da UFSCar que desenvolve trabalhos que visam a promoção da Economia Solidária 

nestes três eixos de atuação. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
Prédio ao lado da FAI. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 9h às 17h 

E-mail: numiecosol@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8701 /  
(16) 3351-8946 / (16) 3351-1859 
 
Site: www.numiecosol.ufscar.br 

 

mailto:numiecosol@ufscar.br
http://www.numiecosol.ufscar.br/
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Repositório Institucional da UFSCar - RI/UFSCar 

O RI/UFSCar, criado em 2016, tem o objetivo de armazenar, preservar, organizar, 

disseminar amplamente e intensificar o uso da produção intelectual, entendida como toda a 

produção científica, tecnológica, didática, artístico-cultural e técnico-administrativa, incluindo, 

quando pertinente, os dados primários de pesquisa. Produção intelectual individual ou em 

coautoria, tanto de docentes e discentes quanto de servidores técnico-administrativos da 

UFSCar. O RI utiliza uma plataforma de software livre para prover o acesso aberto ao conteúdo, 

via internet. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
prédio do DCI. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Deve ser agendado por e-mail. 

E-mail: chloe@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-9465 
 
Site: www.repositorio.ufscar.br 

 

mailto:chloe@ufscar.br
http://www.repositorio.ufscar.br/
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Unidade Saúde Escola - USE  

A USE é uma Unidade Acadêmica da UFSCar em que o eixo norteador do ensino, pesquisa 

e extensão é a assistência multiprofissional e interdisciplinar, pautada nos princípios do SUS e 

articulada com a rede de atenção à saúde. Configura-se como assistência de média 

complexidade e atende especialmente aos municípios de São Carlos, Ibaté, Descalvado, 

Dourado, Porto Ferreira e Ribeirão Bonito.  

 

   

 

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
próximo ao DeAS. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 7h às 18h 

E-mail: use@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8645 
 
Site: www.use.ufscar.br 

 

mailto:use@ufscar.br
http://www.use.ufscar.br/
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UNIDADES ACADÊMICAS 

 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS 

Campus São Carlos 

 

O CCBS oferece cursos de graduação e programas de pós-graduação e abriga diversos 

grupos de pesquisa em Ciências da Saúde e em Ciências Biológicas. Suas unidades de 

atendimento à saúde possibilitam a interação entre docentes e alunos, visando uma formação 

de qualidade, e, também, a prestação de serviços à comunidade. Esses atendimentos são 

prestados junto à Unidade Saúde-Escola (USE) e ao Hospital Universitário da UFSCar (HU-

UFSCar). 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
Prédio na altura do AT 5, Rua dos Suindaras. 
 
Dias/Horários de Funcionamento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

E-mail: ccbsdir@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8301 
 
Site: www.ccbs.ufscar.br 

 
 

mailto:ccbsdir@ufscar.br
http://www.ccbs.ufscar.br/
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O CCBS é estruturado em treze departamentos que concentram as principais linhas de 

pesquisas da unidade: 

 

▪ Departamento de Botânica - DB 

▪ Departamento de Ciências Ambientais - DCAm 

▪ Departamento de Ciências Fisiológicas - DCF 

▪ Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva - DEBE 

▪ Departamento de Educação Física e Motricidade Humana - DEFMH 

▪ Departamento de Enfermagem - DEnf 

▪ Departamento de Fisioterapia - DFisio 

▪ Departamento de Genética e Evolução - DGE 

▪ Departamento de Gerontologia - DGero 

▪ Departamento de Hidrobiologia - DHb 

▪ Departamento de Medicina - DMed 

▪ Departamento de Morfologia e Patologia - DMP 

▪ Departamento de Terapia Ocupacional – DTO 
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Coordenações de Cursos de Graduação – CCBS 

Bacharelado em Biotecnologia  

  (16) 3306-6813 biotecsc@ufscar.br  www.biotec.ufscar.br 

Bacharelado em Ciências Biológicas  

  (16) 3351-8304 ccgcb@ufscar.br  www.biologiasc.ufscar.br  

Licenciatura em Ciências Biológicas  

  (16) 3351-8304   ccgcb@ufscar.br  www.biologiasc.ufscar.br 

Bacharelado Educação Física  

  (16) 3351-8379 ccef@ufscar.br  www.educacaofisica.ufscar.br 

Licenciatura em Educação Física  

  (16) 3351-8379 ccef@ufscar.br  www.educacaofisica.ufscar.br 

Bacharelado em Enfermagem  

 (16) 3351-8759 ccgdenf@ufscar.br  www.denf.ufscar.br/graduacao/enfermagem 

Bacharelado em Fisioterapia 

  (16) 3351-8284 cdfisio@ufscar.br  http://www.dfisio.ufscar.br/graduacao/ 

Bacharelado em Gerontologia  

  (16) 3351-9628 gerontologia@ufscar.br  www.gerontologia.ufscar.br 

Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental  

  (16) 3351-9776 gestaoambiental@ufscar.br   www.gestaoambiental.ufscar.br 

Bacharelado em Medicina  

  (16) 3351-9457 ccmed@ufscar.br  www.dmed.ufscar.br 

Bacharelado em Terapia Ocupacional  

  (16) 3351-8344 ccto@ufscar.br  www.dto.ufscar.br/graduacao 

mailto:biotecsc@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.biotec.ufscar.br
mailto:ccgcb@ufscar.br
http://www.biologiasc.ufscar.br/
mailto:ccgcb@ufscar.br
http://www.biologiasc.ufscar.br/
mailto:ccef@ufscar.br
http://www.educacaofisica.ufscar.br/
mailto:ccef@ufscar.br
http://www.educacaofisica.ufscar.br/
mailto:ccgdenf@ufscar.br
http://www.denf.ufscar.br/graduacao/enfermagem
mailto:cdfisio@ufscar.br
http://www.dfisio.ufscar.br/graduacao/
mailto:gerontologia@ufscar.br
http://www.gerontologia.ufscar.br/
mailto:gestaoambiental@ufscar.br
http://www.gestaoambiental.ufscar.br/
mailto:ccmed@ufscar.br
http://www.dmed.ufscar.br/
mailto:ccto@ufscar.br
http://www.dto.ufscar.br/graduacao
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Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CCBS 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3306-6799 ppgcam@ufscar.br  www.ppgcam.ufscar.br 

Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas* (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8328  ppgcf@ufscar.br  www.pipgcf.ufscar.br 

Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna (Mestrado Profissional) 

  (16) 3306-6886 ppgcfau@ufscar.br  www.ppgcfau.ufscar.br 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8305 ppgern@ufscar.br  www.ppgern.ufscar.br 

 Mestrado Profissional em Educação Física* (Mestrado Profissional) 

 (16)  3351-8294 proef-ufscar@ufscar.br   

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-8338 ppgenf@ufscar.br  www.ppgenf.ufscar.br 

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8448 ppgftdaufscar@gmail.com  www.vunesp.com.br/ibci1601/ 

Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular (Mestrado e Doutorado) 

  (16)  3351-8306 ppggev@ufscar.br  www.ppggev.ufscar.br 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (Mestrado) 

  (16)  3306-6745 ppggero@ufscar.br  www.ppggero.ufscar.br 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica (Mestrado Profissional) 

 (16)  3351-9612 ppggc@ufscar.br   www.gestaodaclinica.ufscar.br 

Programa de Terapia Ocupacional (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-9787 ppgto@ufscar.br  www.ppgto.ufscar.br 
* Programa Interinstitucional. 

mailto:ppgcam@ufscar.br
http://www.ppgcam.ufscar.br/
mailto:ppgcf@ufscar.br
http://www.pipgcf.ufscar.br/
mailto:ppgcfau@ufscar.br
http://www.ppgcfau.ufscar.br/
mailto:ppgern@ufscar.br
http://www.ppgern.ufscar.br/
mailto:proef-ufscar@ufscar.br
mailto:ppgenf@ufscar.br
http://www.ppgenf.ufscar.br/
mailto:ppgftdaufscar@gmail.com
http://www.vunesp.com.br/ibci1601/
mailto:ppggev@ufscar.br
http://www.ppggev.ufscar.br/
mailto:ppggero@ufscar.br
http://www.ppggero.ufscar.br/
mailto:ppggc@ufscar.br
http://www.gestaodaclinica.ufscar.br/
mailto:ppgto@ufscar.br
http://www.ppgto.ufscar.br/
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Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET 

Campus São Carlos 

 

O CCET promove a elaboração de projetos institucionais integrados, visando o 

estabelecimento de atividades de interesse específico do centro, da comunidade da região e da 

sociedade em geral. Tem como atividades principais a formação de recursos humanos 

qualificados, a realização de pesquisas de referência e a difusão do conhecimento científico e 

tecnológico. As unidades e grupos de pesquisa e de extensão do CCET contam com 

reconhecimento nacional e internacional e desenvolvem projetos que tem proporcionado 

recursos por meio de acordos e convênios com empresas, institutos e agências de fomento. 

 

   

Localização: Campus São Carlos - Área Norte, 
prédio em frente ao estacionamento da BCO 

 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

E-mail: ccetdir@ufscar.br / 
ccetsec@ufscar.br  
 
Telefone: (16) 3351-8286 
 
Site: www.ccet.ufscar.br  

mailto:ccetdir@ufscar.br
mailto:ccetsec@ufscar.br
http://www.ccet.ufscar.br/
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O CCET é estruturado em onze departamentos que concentram as principais linhas de 

pesquisas da unidade: 

 

▪ Departamento de Computação (DC) 

▪ Departamento de Engenharia Civil (DECiv) 

▪ Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) 

▪ Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec) 

▪ Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) 

▪ Departamento de Engenharia de Produção (DEP) 

▪ Departamento de Engenharia Química (DEQ) 

▪ Departamento de Estatística (DEs) 

▪ Departamento de Física (DF) 

▪ Departamento de Matemática (DM) 

▪ Departamento de Química (DQ) 
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Coordenações de Cursos de Graduação – CCET 

Bacharelado em Ciência da Computação  

  (16) 3351-8234 
coordcc@ufscar.br 
secretaria.graduacao@dc.ufscar.br 

www.bcc.dc.ufscar.br  
 

Bacharelado em Engenharia Civil  
  (16) 3351-8260 coordciv@ufscar.br  www.deciv.ufscar.br/index.php/graduacao  

Bacharelado em Engenharia de Computação  
  (16) 3351-8234 coordec@ufscar.br  www.enc.dc.ufscar.br  

Bacharelado em Engenharia de Materiais  
  (16) 3351-8250 curso.materiais@ufscar.br  www.dema.ufscar.br/portal 

Bacharelado em Engenharia de Produção  
 (16)  3351-8238 coordep@dep.ufscar.br  www.dep.ufscar.br 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 
  (16) 3351-9701 coordee@ufscar.br  www.dee.ufscar.br/graduacao 

Bacharelado em Engenharia Física  
  (16) 3351-8222 secgf@ufscar.br  www.eng-fis.df.ufscar.br  

Bacharelado em Engenharia Mecânica 
  (16) 3351-9703 coordenm@ufscar.br  www.mecanica.ufscar.br/graduacao 

Bacharelado em Engenharia Química  
  (16) 3351-8268 coordeq@ufscar.br  www.deq.ufscar.br/graduacao/curso 

Bacharelado em Estatística  
 (16)  3351-8242 coordes@ufscar.br  www.des.ufscar.br/graduacao 

Bacharelado/Licenciatura em Física  
  (16) 3306-6934 coordf@ufscar.br  www.df.ufscar.br  

Licenciatura em Física (Noturno) 
  (16) 3351-6934 coordf@ufscar.br  www.df.ufscar.br  

mailto:coordcc@ufscar.br
mailto:secretaria.graduacao@dc.ufscar.br
http://bcc2.dc.ufscar.br/
mailto:coordciv@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/deciv.ufscar.br/index.php/graduacao
mailto:coordec@ufscar.br
http://www.enc.dc.ufscar.br/
mailto:curso.materiais@ufscar.br
http://www.dema.ufscar.br/portal/index.php/advanced-stuff/o-curso
mailto:coordep@dep.ufscar.br
http://www.dep.ufscar.br/
mailto:coordee@ufscar.br
http://www.dee.ufscar.br/graduacao
mailto:secgf@ufscar.br
http://www.eng-fis.df.ufscar.br/
mailto:coordenm@ufscar.br
http://www.mecanica.ufscar.br/graduacao
mailto:coordeq@ufscar.br
https://www.deq.ufscar.br/graduacao/curso/
mailto:coordes@ufscar.br
http://www.des.ufscar.br/graduacao
mailto:coordf@ufscar.br
https://www.df.ufscar.br/courses
mailto:coordf@ufscar.br
https://www.df.ufscar.br/courses
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Bacharelado/Licenciatura em Matemática (Integral) 
  (16) 3351-8221 ccm@dm.ufscar.br  www.dm.ufscar.br/graduacao    

Bacharelado/Licenciatura em Matemática (Noturno) 
  (16) 3351-8221 ccm@dm.ufscar.br  www.dm.ufscar.br/graduacao  

Bacharelado em Química   
 (16)  3351-8208 coordq@ufscar.br  www.ufscar.br/dq-graduacao  

Licenciatura em Química  
 (16)  3509-1827 coordqln@ufscar.br  www.ufscar.br/dq-graduacao  

 
Coordenações de Cursos de Graduação a Distância* – CCET 

Bacharelado em Engenharia Ambiental 

  (16) 3351-9602 ea.uab@ufscar.br  
www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/engenharia-
ambiental   

Bacharelado em Sistemas de Informação 

  (16) 3351-8951 si.uab@ufscar.br  
www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/sistemas-de-
informacao 

Tecnólogo em Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 

  (16) 3351-9625 ts.uab@ufscar.br  
www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/tecnologia-em-
producao-sucroalcooleira  

* A UFSCar possui vários polos de apoio presencial onde são ofertados os cursos na modalidade de EaD. 
As cidades do Estado de São Paulo listadas a seguir participam deste projeto: Apiaí, Araras, Bálsamo, 
Barretos, Cubatão, Franca, Guarulhos, Igarapava, Itapetininga, Itapevi, Jales, Jandira, Jaú, Osasco, São 
Carlos, São José dos Campos e Tarumã.  

  

mailto:ccm@dm.ufscar.br
http://www.dm.ufscar.br/graduacao
mailto:ccm@dm.ufscar.br
http://www.dm.ufscar.br/graduacao
mailto:coordq@ufscar.br
http://www.ufscar.br/dq-graduacao
mailto:coordqln@ufscar.br
http://www.ufscar.br/dq-graduacao
mailto:ea.uab@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/engenharia-ambiental/
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/engenharia-ambiental/
mailto:si.uab@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/sistemas-de-informacao/
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/sistemas-de-informacao/
mailto:ts.uab@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/tecnologia-em-producao-sucroalcooleira/
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/tecnologia-em-producao-sucroalcooleira/
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Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CCET 

Pós-Graduação em Biotecnologia (Mestrado e Doutorado) 

 3351-8030 ppgbiotec@ufscar.br  www.ppgbiotec.ufscar.br  

Pós-Graduação em Ciências da Computação (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8233 secretaria.ppgcc@dc.ufscar.br   www.ppgcc.dc.ufscar.br  

Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-8258 ppgcem@ufscar.br  www.ppgcem.ufscar.br  

Pós-Graduação em Engenharia de Produção (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8239 ppgep@dep.ufscar.br  www.ppgep.dep.ufscar.br  

Pós-Graduação em Engenharia Química (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8269 ppgeq@ufscar.br  www.ppgeq.ufscar.br  

Pós-Graduação em Engenharia Urbana (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-8295 ppgeu@ufscar.br  www.ppgeu.ufscar.br  

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (Mestrado Profissional) 

  (16) 3351-8290 ppgece@ufscar.br  www.ppgece.ufscar.br  

Pós-Graduação Interinstitucional em Estatística UFSCar/USP (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-8292 pipges@ufscar.br  www.pipges.ufscar.br  

Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8261 ppgeciv@ufscar.br    www.ppgeciv.ufscar.br    

Pós-Graduação em Física (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8225 ppgf@df.ufscar.br  www.ppgfis.df.ufscar.br  

Pós-Graduação em Matemática (Mestrado e Doutorado) 

 (16)  3351-8218 ppgm@dm.ufscar.br  www.dm.ufscar.br/ppgm  

mailto:ppgbiotec@ufscar.br
http://www.ppgbiotec.ufscar.br/
mailto:secretaria.ppgcc@dc.ufscar.br
http://www.ppgcc.dc.ufscar.br/
mailto:ppgcem@ufscar.br
http://www.ppgcem.ufscar.br/
mailto:ppgep@dep.ufscar.br
http://www.ppgep.dep.ufscar.br/
mailto:ppgeq@ufscar.br
http://www.ppgeq.ufscar.br/
mailto:ppgeu@ufscar.br
http://www.ppgeu.ufscar.br/
mailto:ppgece@ufscar.br
http://www.ppgece.ufscar.br/
mailto:pipges@ufscar.br
http://www.pipges.ufscar.br/
mailto:ppgeciv@ufscar.br
http://www.ppgeciv.ufscar.br/
mailto:ppgf@df.ufscar.br
http://www.ppgfis.df.ufscar.br/
mailto:ppgm@dm.ufscar.br
http://www.dm.ufscar.br/ppgm
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Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) 

  (16) 3351-8290 profmat@ufscar.br  www.profmat-sbm.org.br  

Pós-Graduação em Química (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8209 ppgq@ufscar.br  www.ppgq.ufscar.br  

Pós-Graduação em Química (Mestrado Profissional) 

 (16)  3351-8209 ppgq@ufscar.br  www.ppgq.ufscar.br  

 

  

mailto:profmat@ufscar.br
http://www.profmat-sbm.org.br/
mailto:ppgq@ufscar.br
http://www.ppgq.ufscar.br/
mailto:ppgq@ufscar.br
http://www.ppgq.ufscar.br/
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Centro de Educação e Ciências Humanas - CECH 

Campus São Carlos 

  

O CECH promove ensino, pesquisa e extensão nas áreas de ciências humanas e educação, 

abrigando a Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM) e laboratórios de Interação 

Social, Análise e Prevenção da Violência e Aprendizagem Humana, Multimídia Interativa e Ensino 

Informatizado, tendo suas atividades desenvolvidas por Núcleos de Estudos em Informação e 

Memória, Afro-brasileiros e sobre Comportamento, Cognição e Ensino.  

 

 

   

 

Localização: Campus São Carlos - Área Sul, 
próximo ao SinTUFSCar. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 18h 

 

E-mail: cech@ufscar.br 
 
Telefone: (16) 3351-8351 
 
Site: www.cech.ufscar.br 

 

mailto:cech@ufscar.br
http://www.cech.ufscar.br/
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O CECH é estruturado em dez departamentos que concentram as principais linhas de 
pesquisas da unidade: 

 
▪ Departamento de Artes e Comunicação - DAC 
▪ Departamento de Ciência da Informação - DCI 
▪ Departamento de Ciências Sociais - DCSo 
▪ Departamento de Educação - DEd 
▪ Departamento de Filosofia – DFil 
▪ Departamento de Letras - DL 
▪ Departamento de Metodologia de Ensino - DME 
▪ Departamento de Psicologia - DPsi 
▪ Departamento de Sociologia - DS 
▪ Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas - DTPP 
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Coordenações de Cursos de Graduação – CECH 

Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação 
  (16) 3351-8389 ccbci@ufscar.br  www.bci.ufscar.br  

Bacharelado em Ciências Sociais 
 (16)  3351-8387 ccgcso@ufscar.br  www.dcso.ufscar.br  

Licenciatura em Educação Especial   
  (16) 3351-9706 coordeesp@ufscar.br  www.cleesp.ufscar.br 

Bacharelado/Licenciatura em Filosofia  
  (16) 3351-8367 ccgfil@ufscar.br  www.dfil.ufscar.br/graduacao/historia  

Bacharelado em Imagem e Som 

  (16) 3351-8496 coordims@ufscar.br  
www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-
oferecidos-1/imagem-e-som/imagem-e-som 

Licenciatura em Letras - Espanhol 

 (16)  3351-8359 ccl@ufscar.br  
www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=55&Itemid=142  

Licenciatura em Letras - Inglês 

 (16)  3351-8359 ccl@ufscar.br  
www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=55&Itemid=142 

Bacharelado em Linguística  

  (16) 3351-8359 ccli@ufscar.br  
www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=105&Itemid=143 

Licenciatura em Música 
  (16) 3351-8497 ccmus@ufscar.br  pt-br.facebook.com/musicaufscar 

Licenciatura em Pedagogia (Matutino) 
  (16) 3351-8354 ccped@ufscar.br  www.pedagogia.ufscar.br  

   

mailto:ccbci@ufscar.br
http://www.bci.ufscar.br/
mailto:ccgcso@ufscar.br
http://www.dcso.ufscar.br/?page_id=15
mailto:coordeesp@ufscar.br
http://www.cleesp.ufscar.br/
mailto:ccgfil@ufscar.br
http://www.dfil.ufscar.br/graduacao/historia
mailto:coordims@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/imagem-e-som/imagem-e-som
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/imagem-e-som/imagem-e-som
mailto:ccl@ufscar.br
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=142
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=142
mailto:ccl@ufscar.br
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=142
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=142
mailto:ccli@ufscar.br
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=143
http://www.letras.ufscar.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=143
mailto:ccmus@ufscar.br
https://pt-br.facebook.com/musicaufscar/
mailto:ccped@ufscar.br
http://www.pedagogia.ufscar.br/
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Licenciatura em Pedagogia (Noturno) 
 (16)  3351-8354 ccped@ufscar.br  www.pedagogia.ufscar.br  

Bacharelado em Psicologia  
  (16) 3351-8388 cgpsico@ufscar.br   www.cursodepsicologia.ufscar.br 

Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)/Língua 
Portuguesa 

  (16) 3351-6894 libraslp.ufscar@gmail.com  

www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-
oferecidos-1/traducao-e-interpretacao-em-
lingua-brasileira-de-sinais/traducao-e-
interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais 

 
Coordenações de Cursos de Graduação a Distância* – CECH 

Licenciatura em Educação Musical 
  (16) 3351-9584 em.uab@ufscar.br  www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/em  

Licenciatura em Pedagogia 
  (16) 3351-9585 pe.uab@ufscar.br  www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/pedag

ogia 
* A UFSCar possui 23 polos de apoio presencial onde são ofertados os cursos EaD. No Estado de São Paulo: 
Apiaí, Araras, Bálsamo, Barretos, Cubatão, Franca, Guarulhos, Igarapava, Itapecerica da Serra, 
Itapetininga, Itapevi, Jales, Jandira, Jaú, Osasco, São Carlos, São José dos Campos e Tarumã. Na Bahia: 
Senhor do Bonfim. Em Goiás: Catalão. No Paraná: Pato Branco. No Rio de Janeiro: Iguaba Grande e São 
José do Vale do Rio Preto. 

  

mailto:ccped@ufscar.br
http://www.pedagogia.ufscar.br/
mailto:cgpsico@ufscar.br
http://www.cursodepsicologia.ufscar.br/
mailto:libraslp.ufscar@gmail.com
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais/traducao-e-interpretacao-em-lingua-brasileira-de-sinais
mailto:em.uab@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/em/
mailto:pe.uab@ufscar.br
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/pedagogia/
http://www.sead.ufscar.br/cursos/graduacao/pedagogia/
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Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CECH  

Pós-Graduação em Antropologia Social (Mestrado e Doutorado) 
  (16) 3351-8371 ppggasdaufscar@gmail.com  www.ufscar.br/ppgas  

Pós-Graduação em Ciência da Informação (Mestrado) 
  (16) 3509-1592  ppgci@ufscar.br  www.ppgci.ufscar.br  

 Pós-Graduação em Ciência Política (Mestrado e Doutorado)  
 (16)  3351-8415 ppgpol@ufscar.br  www.ppgpol.ufscar.br  

Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (Mestrado e Doutorado) 
  (16) 3351-8417 ppgcts@ufscar.br  www.ppgcts.ufscar.br  

Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) 
  (16) 3351-8356 secppge@ufscar.br  www.ppge.ufscar.br  

Pós-Graduação em Educação (Mestrado Profissional) 
  (16) 3306-6559 ppgpe@ufscar.br  www.ppgpe.ufscar.br  

 Pós-Graduação em Educação Especial (Mestrado e Doutorado)  
 (16)  3351-8357 ppgees@gmail.com  www.ppgees.ufscar.br  

Pós-Graduação em Estudos de Literatura (Mestrado) 
  (16) 3306-6550 ppglit@ufscar.br  www.ppglit.ufscar.br  

Pós-Graduação em Filosofia (Mestrado e Doutorado) 
  (16) 3351-8368 ppgfmc@ufscar.br  www.dfil.ufscar.br/pos-graduacao/historia  

Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos (Mestrado Profissional) 
  (16) 3306-6648 ppggosp@ufscar.br  www.ppggosp.ufscar.br  

Pós-Graduação em Imagem e Som (Mestrado) 
  (16) 3351-8414 ppgis@ufscar.br  www.ppgis.ufscar.br  

Pós-Graduação em Linguística (Mestrado e Doutorado) 
 (16) 3351-8360 ppgl@ufscar.br  www.ppgl.ufscar.br  

 

mailto:ppggasdaufscar@gmail.com
http://www.ufscar.br/ppgas
mailto:ppgci@ufscar.br
http://www.ppgci.ufscar.br/
mailto:ppgpol@ufscar.br
http://www.ppgpol.ufscar.br/
mailto:ppgcts@ufscar.br
http://www.ppgcts.ufscar.br/
mailto:secppge@ufscar.br
http://www.ppge.ufscar.br/
mailto:ppgpe@ufscar.br
http://www.ppgpe.ufscar.br/
mailto:ppgees@gmail.com
http://www.ppgees.ufscar.br/
mailto:ppglit@ufscar.br
http://www.ppglit.ufscar.br/
mailto:ppgfmc@ufscar.br
http://www.dfil.ufscar.br/pos-graduacao/historia
mailto:ppggosp@ufscar.br
http://www.ppggosp.ufscar.br/
mailto:ppgis@ufscar.br
http://www.ppgis.ufscar.br/
mailto:ppgl@ufscar.br
http://www.ppgl.ufscar.br/
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Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) 
  (16) 3351-8475 ppgpsi@ufscar.br  www.ppgpsi.ufscar.br  

Pós-Graduação em Sociologia (Mestrado e Doutorado) 

  (16) 3351-8673 ppgs@ufscar.br  www.ppgs.ufscar.br  

Mestrado Profissional em Filosofia (MP) 

 (16) 3351-8373 adrianammaamari@gmail.com 
www.humanas.ufpr.br/portal/prof-
filo/universidade-federal-de-sao-carlos/ 

mailto:ppgpsi@ufscar.br
http://www.ppgpsi.ufscar.br/
mailto:ppgs@ufscar.br
http://www.ppgs.ufscar.br/
mailto:adrianammaamari@gmail.com
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/universidade-federal-de-sao-carlos/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/universidade-federal-de-sao-carlos/
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Centro de Ciências Agrárias - CCA  

Campus Araras 

 

O CCA da UFSCar, entidade pública e gratuita, preza pela busca da transformação da 

sociedade, por meio da produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais que 

favoreçam uma formação sólida e humanística de indivíduos críticos e éticos. Tem como 

compromisso o desenvolvimento e a transformação social, política, cultural e econômica, 

visando, para tanto, a promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que 

objetive a produção e disseminação do conhecimento. 

 

   

Localização: Campus Araras 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 

 

E-mail: diretoria@cca.ufscar.br 
 
Telefone: (19) 3543-2600 
 
Site: www.cca.ufscar.br 

 

mailto:diretoria@cca.ufscar.br
http://www.cca.ufscar.br/
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O CCA é estruturado em cinco departamentos que concentram as principais linhas de 

pesquisas da unidade:   

 

▪ Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal - DBPVA-Ar 

▪ Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental - DRNPA-Ar 

▪ Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio Economia Rural - DTAiSeR-Ar 

▪ Departamento de Desenvolvimento Rural - DDR-Ar 

▪ Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação - DCNME-Ar 

Coordenações de Cursos de Graduação - CCA 

Bacharelado em Agroecologia 
  (19) 3543-2610 agea@cca.ufscar.br  www.agroecocca.ufscar.br  

Bacharelado em Biotecnologia 

  (19) 3543-2633 ccbiotec@cca.ufscar.br  
www.cca.ufscar.br/pt-br/ensino/graduacao-
1/bach-em-biotecnologia  

Licenciatura em Ciências Biológicas 

  (19) 3543-2588 cbla@cca.ufscar.br  
www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-
1/ciencias-biologicas/araras  

Bacharelado em Engenharia Agronômica 
  (19) 3543-2610 ccea@cca.ufscar.br  www.agronomiacca.ufscar.br 

Licenciatura em Física 
  (19) 3543-2633 fila@cca.ufscar.br  www.fisica-araras.ufscar.br 

Licenciatura em Química 

mailto:agea@cca.ufscar.br
http://www.agroecocca.ufscar.br/
mailto:ccbiotec@cca.ufscar.br
https://www.cca.ufscar.br/pt-br/ensino/graduacao-1/bach-em-biotecnologia
https://www.cca.ufscar.br/pt-br/ensino/graduacao-1/bach-em-biotecnologia
mailto:cbla@cca.ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/ciencias-biologicas/araras
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/ciencias-biologicas/araras
mailto:ccea@cca.ufscar.br
http://www.agronomiacca.ufscar.br/
mailto:fila@cca.ufscar.br
http://www.fisica-araras.ufscar.br/
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  (19) 3543-2587 qula@cca.ufscar.br  
www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-
1/quimica/araras 

 

Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CCA 

Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente (Mestrado) 
  (19) 3543-2582 ppgaea@ufscar.br  www.ppgaa.ufscar.br  

Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (Mestrado) 
  (19) 3543-2582 ppgadr@ufscar.br  www.ppgadr.ufscar.br  

Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (Mestrado) 
  (19) 3543-2587 ppgedcm@gmail.com  www.ppgedcm-ar.ufscar.br  

Pós-Graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos Associados (Mestrado) 
  (19) 3543-2582 ppgpvba@ufscar.br  www.ppgpvba.ufscar.br  

 

  

mailto:qula@cca.ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/quimica/araras
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/quimica/araras
mailto:ppgaea@ufscar.br
http://www.ppgaa.ufscar.br/
mailto:ppgadr@ufscar.br
http://www.ppgadr.ufscar.br/
mailto:ppgedcm@gmail.com
http://www.ppgedcm-ar.ufscar.br/
mailto:ppgpvba@ufscar.br
http://www.ppgpvba.ufscar.br/
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Centro de Ciências Humanas e Biológicas - CCHB 

Campus Sorocaba 

 

O CCHB está localizado no campus Sorocaba da UFSCar e congrega cursos de licenciaturas 

e bacharelado em Ciências Biológicas, licenciatura em Geografia, Pedagogia e bacharelado em 

Turismo. Na pós-graduação é ofertado o curso de mestrado em Educação e o curso de mestrado 

em Geografia. Foi criado em dezembro de 2013 a partir do desmembramento do Centro de 

Ciências e Tecnologia para Sustentabilidade (CCTS). 

 

   

  

Localização: Campus Sorocaba 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 

 

E-mail: cchb@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3229-7470 /  
(15) 3229-7471 
 
Site: www.cchb.ufscar.br 

 

mailto:cchb@ufscar.br
http://www.cchb.ufscar.br/
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O CCHB é estruturado em três departamentos que concentram as principais linhas de pesquisas 

da unidade: 

 

▪ Departamento de Biologia - DBio-So      

▪ Departamento de Ciências Humanas e Educação - DCHE-So 

▪ Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades - DGTH-So 

 

Coordenações de Cursos de Graduação – CCHB 

Bacharelado em Ciências Biológicas 
  (15) 3229-6003 cbbs@ufscar.br   www.prograd.ufscar.br/cursos 

Licenciatura em Ciências Biológicas (Integral) 
  (15) 3229-6007 cbls@ufscar.br   www.prograd.ufscar.br/cursos 

Licenciatura em Ciências Biológicas (Noturno) 
  (15) 3229-5965 cblns@ufscar.br   www.prograd.ufscar.br/cursos 

Licenciatura em Geografia 
  (15) 3229-5996 geografia@ufscar.br   www.prograd.ufscar.br/cursos 

Licenciatura em Pedagogia 
  (15) 3229-7958 pedagogiasorocaba@ufscar.br  www.prograd.ufscar.br/cursos 

Bacharelado em Turismo 
  (15) 3229-6006 turs@ufscar.br   www.prograd.ufscar.br/cursos 

  

mailto:cbbs@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/ciencias-biologicas/sorocaba
mailto:cbls@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/ciencias-biologicas/sorocaba
mailto:cblns@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/ciencias-biologicas/sorocaba
mailto:geografia@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/geografia/geografia
mailto:pedagogiasorocaba@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/pedagogia/sorocaba
mailto:turs@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/turismo/turismo
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Coordenação de Programa de Pós-Graduação – CCHB 

Pós-Graduação em Educação (Mestrado) 
  (15) 3229-7475 ppgedsorocaba@ufscar.br  www.ppged.ufscar.br 

Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) 
  (15) 3229-7475 ppggeo@ufscar.br  www.ppggeo.ufscar.br 

          

mailto:ppgedsorocaba@ufscar.br
http://www.ppged.ufscar.br/
mailto:ppggeo@ufscar.br
http://www.ppggeo.ufscar.br/
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Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS 

Campus Sorocaba 

 

O CCTS da UFSCar está localizado no campus Sorocaba. Ele foi criado pelo Conselho 

Universitário em 2011 a partir da estrutura existente desde 2006, quando foram iniciadas as 

atividades acadêmicas e administrativas da UFSCar no município de Sorocaba (SP). Sua proposta 

confunde-se com o projeto de criação do campus, que tem como fio condutor a questão da 

sustentabilidade em todos os seus aspectos. Desde o planejamento de ocupação e métodos 

construtivos empregados, até os projetos pedagógicos e os temas de pesquisa, todas as 

atividades são regidas pelo princípio do desenvolvimento sustentável. 

 

   

  

Localização: Campus Sorocaba,  
prédio em frente à Oficina de Ensino. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 14h às 16h 

 

E-mail: ccts@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3229-5937 
 
Site: www.ccts.ufscar.br  

 

mailto:ccts@ufscar.br
http://www.ccts.ufscar.br/


 

 

 

93 

O CCTS é estruturado em dois departamentos que concentram as principais linhas de 

pesquisas da unidade: 

 

▪ Departamento de Ciências Ambientais - DCA-So 

▪ Departamento de Física, Química e Matemática - DFQM-So 

 

Coordenações de Cursos de Graduação – CCTS 

Bacharelado em Engenharia Florestal 

  (15) 3229-6168 ceflo@ufscar.br   

www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-
oferecidos-1/engenharia-
florestal/engenharia-florestal 

Licenciatura em Física 
  (15) 3229-8859 fisicasorocaba@ufscar.br   www.fisicasorocaba.ufscar.br 

Licenciatura em Matemática 
  (15) 3229-8874 matematicasorocaba@ufscar.br   www.matematicasorocaba.ufscar.br 

Licenciatura em Química 

  (15) 3229-7527 quimicasoro@ufscar.br  
www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-
oferecidos-1/quimica/sorocaba  

 
  

mailto:ceflo@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-florestal/engenharia-florestal
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-florestal/engenharia-florestal
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-florestal/engenharia-florestal
mailto:fisicasorocaba@ufscar.br
http://www.fisicasorocaba.ufscar.br/
mailto:matematicasorocaba@ufscar.br
http://www.matematicasorocaba.ufscar.br/
mailto:quimicasoro@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/quimica/sorocaba
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/quimica/sorocaba
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Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CCTS 

Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental (Mestrado e Doutorado) 
  (15) 3229-8861 ppgbma@ufscar.br  ppgbma.wixsite.com/ppgbma-ufscar-sor  

Pós-Graduação em Ciência dos Materiais (Mestrado) 
  (15) 3229-5941 ppgcm@ufscar.br  www.ppgcm.ufscar.br  

Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (Mestrado Profissional) 
  (15) 3229-5954 profis.sorocaba@ufscar.br  www.mnpefsorocaba.ufscar.br/front-page  

Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis (Mestrado e Doutorado) 
  (15) 3229-8860 ppgpur@ufscar.br  www.ppgpur.ufscar.br  

Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (Mestrado Profissional) 
  (15) 3229-8856 ppgsga@ufscar.br  www.ppgsga.ufscar.br  

 

mailto:ppgbma@ufscar.br
http://ppgbma.wixsite.com/ppgbma-ufscar-sor
mailto:ppgcm@ufscar.br
http://www.ppgcm.ufscar.br/
mailto:profis.sorocaba@ufscar.br
http://www.mnpefsorocaba.ufscar.br/front-page
mailto:ppgpur@ufscar.br
http://www.ppgpur.ufscar.br/
mailto:ppgsga@ufscar.br
http://www.ppgsga.ufscar.br/
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Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia - CCGT 

Campus Sorocaba 

 

O CCGT está localizado no campus Sorocaba da UFSCar e reúne os cursos de graduação em 

Administração, Ciências Econômicas, Ciência da Computação e Engenharia de Produção. Na pós-

graduação são ofertados os cursos de mestrado em Economia, em Ciência da Computação, e em 

Engenharia de Produção. 

 

   

 

  

Localização: Campus Sorocaba,  
ao lado do Prédio de aulas teóricas 2. 
 
Dias/Horários de Atendimento:  
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 16h 

 

E-mail: ccgt@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3229-7546 
 
Site: www.sorocaba.ufscar.br 
 

 

mailto:ccgt@ufscar.br
http://www.sorocaba.ufscar.br/
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O CCGT é estruturado em quatro departamentos que concentram as principais linhas de 

pesquisas da unidade: 

 

▪ Departamento de Administração - DAdm-So 

▪ Departamento de Computação - DC-So 

▪ Departamento de Economia - DEco-So 

▪ Departamento de Engenharia de Produção de Sorocaba - DEP-So 

 

Coordenações de Cursos de Graduação – CCGT 

Bacharelado em Administração 
  (15) 3229-5997 adms@ufscar.br   www.dadm.ufscar.br/graduacao  

Bacharelado em Ciência da Computação 
  (15) 3229-6176 bccs@ufscar.br   dcomp.sor.ufscar.br/bcc  

Bacharelado em Ciências Econômicas 
  (15) 3229-5949 ciencias-economicas@ufscar.br   www.economia.ufscar.br/graduacao  

Bacharelado em Engenharia de Produção 

  (15) 3229-6002 coordenação-eps@ufscar.br   

www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-
oferecidos-1/engenharia-de-
producao/sorocaba  

 

  

mailto:adms@ufscar.br
http://www.dadm.ufscar.br/graduacao
mailto:bccs@ufscar.br
https://dcomp.sor.ufscar.br/bcc/
mailto:ciencias-economicas@ufscar.br
http://www.economia.ufscar.br/graduacao
mailto:coordenação-eps@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-de-producao/sorocaba
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-de-producao/sorocaba
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/engenharia-de-producao/sorocaba
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Coordenações de Programas de Pós-Graduação – CCGT 

Pós-Graduação em Ciência da Computação (Mestrado) 
  (15) 3229-5931 ppgccs@ufscar.br  www.ppgccs.net  

Pós-Graduação em Economia 
  (15) 3229-5991 ppgec@ufscar.br  www.ppgec.ufscar.br  

Pós-Graduação em Engenharia de Produção  
  (15) 3229-5990 ppgeps@ufscar.br  www.ppgeps.ufscar.br  

 

  

mailto:ppgccs@ufscar.br
http://www.ppgccs.net/
mailto:ppgec@ufscar.br
http://www.ppgec.ufscar.br/
mailto:ppgeps@ufscar.br
http://www.ppgeps.ufscar.br/
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Centro de Ciências da Natureza - CCN 

Campus Lagoa do Sino 

 

O CCN está localizado no Campus Lagoa do Sino da UFSCar. Ele foi criado pelo Conselho 

Universitário (ConsUni) em dezembro de 2013, quando foram iniciadas as atividades acadêmicas 

e administrativas da UFSCar na cidade de Buri (SP), para reunir os três primeiros cursos de 

graduação da UFSCar ofertados no campus: Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos 

e Engenharia Ambiental. A infraestrutura de apoio do Centro conta com uma secretaria 

executiva, uma secretaria de administração e finanças, uma divisão de planejamento, uma 

coordenação acadêmica e uma coordenação de estágio, pesquisa e extensão.  

 

   

  

Localização: Campus Lagoa do Sino, 
Bloco 4 Administração Central. 
 
Dias/Horários de Atendimento: 
Segunda a sexta-feira 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h 

E-mail: lagoadosino@ufscar.br 
 
Telefone: (15) 3256-9000 
 
Site: www.lagoadosino.ufscar.br 
 

mailto:lagoadosino@ufscar.br
http://www.lagoadosino.ufscar.br/
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Coordenações de Cursos de Graduação – CCN 

Bacharelado em Administração 

  (15) 3256-9000  

  (15) 3256-9047  
sec.adm@ufscar.br   www.lagoadosino.ufscar.br/cursos 

Bacharelado em Ciências Biológicas 

  (15) 3256-9000 

   (15)3256- 9030 
sec.cbio@ufscar.br  www.lagoadosino.ufscar.br/cursos 

Bacharelado em Engenharia Agronômica  

  (15) 3256-9000 

   (15) 3256- 9048 
coord_agronomia@ufscar.br  www.lagoadosino.ufscar.br/cursos 

Bacharelado em Engenharia Ambiental 

  (15) 3256-9000 

   (15) 3256- 9071 
sec.ambiental@ufscar.br  www.lagoadosino.ufscar.br/cursos 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 

  (15) 3256-9000 

   (15) 3256- 9046 
coord_alimentos@ufscar.br  http://www.lagoadosino.ufscar.br/cursos 

 

  

mailto:sec.adm@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.lagoadosino.ufscar.br/cursos/administracao
mailto:sec.cbio@ufscar.br
http://www.lagoadosino.ufscar.br/cursos/ciencias-biologicas
mailto:coord_agronomia@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.lagoadosino.ufscar.br/cursos/engenharia-agronomica
mailto:sec.ambiental@ufscar.br
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Seafile/SPDI/DeInfo/Publicações/2017%20feito%20em%202018/Carta%20de%20serviço/Formatados/Word/www.lagoadosino.ufscar.br/cursos/engenharia-ambiental
mailto:coord_alimentos@ufscar.br
http://www.lagoadosino.ufscar.br/cursos
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Serviços – Reitoria e Vice-Reitoria 

Expedição de Portarias, Ofícios e Despachos oficiais da Reitoria 
Unidade responsável pelo serviço Secretaria de Apoio Interno (SAI) 

Descrição do Serviço Expedição de Portarias, Ofícios e Despachos oficiais da Reitoria (GR). 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente e por telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Maria Ângela Coelho de Mello 

saigr@ufscar.br  

(16) 3351-8024 

 

Voltar 

mailto:saigr@ufscar.br
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Recebimento e encaminhamento de documentos 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria de Apoio Interno (SAI) 

Descrição do Serviço 
Recebimento e encaminhamento de documentos dirigidos ao Reitor, Vice-Reitor, 
Chefe e Subchefe de Gabinete da Reitoria da UFSCar. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente e por telefone 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Maria Ângela Coelho de Mello 

saigr@ufscar.br  

(16) 3351-8024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

mailto:saigr@ufscar.br
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Pesquisas documentais 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria de Apoio Interno (SAI) 

Descrição do Serviço Pesquisas documentais no acervo de portarias e ofícios GR. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Maria Ângela Coelho de Mello 

saigr@ufscar.br 

(16) 3351-8024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saigr@ufscar.br
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Emissão de atestados 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria de Apoio Interno (SAI) 

Descrição do Serviço Emissão de atestados de representação oficial. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Maria Ângela Coelho de Mello 

saigr@ufscar.br  

(16) 3351-8024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saigr@ufscar.br
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Emissão de segunda via de documentos 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria de Apoio Interno (SAI) 

Descrição do Serviço 
Emissão de segunda via de documentos (Portaria GR de nomeação/designação 
de Comissões/Grupos de Trabalho). 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Maria Ângela Coelho de Mello 

saigr@ufscar.br 

(16) 3351-8024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saigr@ufscar.br
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Realização de pesquisas no Diário Oficial da União (DOU) 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Serviço de Divulgação de Atos Oficiais (SerDAO) 

Descrição do Serviço 
Realização de pesquisas retrospectivas de matérias publicadas no DOU, com 
fornecimento de cópia. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Gabriel Ramires Junior 

serdao@ufscar.br 

(16) 3351-8160 
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Envio de cópias de matérias 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Serviço de Divulgação de Atos Oficiais (SerDAO) 

Descrição do Serviço 
Envio diário de cópias de matérias de interesse da Universidade publicadas no 
DOU e órgãos de imprensa, para unidades acadêmicas e administrativas da 
UFSCar. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Gabriel Ramires Junior 

serdao@ufscar.br 

(16) 3351-8160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 

Pesquisas documentais relativas às decisões dos Colegiados Superiores da UFSCar 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) 

Descrição do Serviço 

A SOC presta os serviços relativos a pesquisas documentais, quando solicitado, 
referentes às decisões dos colegiados superiores da UFSCar (CC, ConsUni, CoAd e 
câmaras assessoras, e dos extintos CEPE e CANOA), com indicação do link, caso o 
documento esteja disponível, ou fornecimento de cópias de resoluções, pareceres, 
atos administrativos e moções. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 14h às 17h45 

Contato 

Aparecida Regina Firmino Canhete 

soc@ufscar.br 

(16) 3351-8117/ (16) 3351-8996 
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Pesquisas no acervo documental do Conselho de Curadores da UFSCar 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) 

Descrição do Serviço 
A SOC realiza pesquisas no acervo documental do Conselho de Curadores da 
UFSCar, quando solicitado, com fornecimento de cópias. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 14h às 17h45 

Contato 

Aparecida Regina Firmino Canhete 

soc@ufscar.br 

(16) 3351-8117/ (16) 3351-8996 
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Recebimento e encaminhamento de documentos dirigidos ao Reitor como Presidente dos 
Conselhos Universitário, de Administração e Câmaras Assessoras 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) 

Descrição do Serviço 

A SOC recebe e procede aos devidos encaminhamentos dos documentos dirigidos 
ao Reitor como Presidente dos colegiados superiores da UFSCar, Conselhos 
Universitário (ConsUni), de Administração (CoAd), bem como de documentos 
afetos às Câmaras Assessoras dos respectivos conselhos. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Presencialmente, por e-mail, correspondência interna (malote) e documentos 
recebidos via correio 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há  

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 14h às 17h45 

Contato 

Aparecida Regina Firmino Canhete 

soc@ufscar.br 

(16) 3351-8117/ (16) 3351-8996 
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Consultorias sobre funcionamento de órgãos colegiados e realização de processos eleitorais 
internos 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) 

Descrição do Serviço 
A SOC presta consultorias relativas ao funcionamento dos órgãos colegiados 
(superiores, intermediários e de base), bem como sobre a realização de processos 
eleitorais internos. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 14h às 17h45 

Contato 

Aparecida Regina Firmino Canhete 

soc@ufscar.br 

(16) 3351-8117/ (16) 3351-8996 
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Emissão de atestados de participação nos Órgãos Colegiados 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) 

Descrição do Serviço 

Emissão de atestados de participação, como representante nos colegiados 
superiores da UFSCar, ConsUni, CoAd e respectivas câmaras assessoras, Conselho 
de Curadores e dos extintos CEPE e CANOA, respectivamente, Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, e Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e 
Administrativa. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Reitoria 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 14h às 17h45 

Contato 

Aparecida Regina Firmino Canhete 

soc@ufscar.br 

(16) 3351-8117/ (16) 3351-8996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Voltar 
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Serviços – Pró-Reitoria de Administração - ProAd 

Orientações e Operacionalização de Compra de Produtos e Serviços 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Suprimentos (DiS) 

Descrição do Serviço 

Orientações à comunidade quanto às possibilidades de contratação no âmbito da 
UFSCar: modalidades de contratação e compras, especificidades e documentação 
necessária para efetivação da contratação, prazos, cuidados especiais, legislação 
envolvida, importação de produtos. Orientação à comunidade interna quanto às 
informações necessárias para elaboração de termo de referência, documento 
obrigatório por lei, para a aquisição de bens e contratação de serviços. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Demandas internas 

Opções de acesso ao serviço Por e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segundas a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 

Contato 

Elicio Pedro Cantero Vasco 

compras@ufscar.br 

(16) 3351-9462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voltar 



 
 

114 
 

Controle, registro, renovações e repactuações de contratos administrativos 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Contratos, Expedição e Gráfica (DiCEG) 

Descrição do Serviço 
Controle de contratos administrativos vigentes. Acompanhamento, orientações e 
apoio às atividades de renovação e repactuação de contratos. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Demandas internas  

Opções de acesso ao serviço Por e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

• Para informações sobre contratos específicos: 2 dias úteis; 

• Demandas envolvendo informações de todos os contratos, mas com 
dados padrões (vencimento, valor, contratado, repactuações): 2 dias 
úteis; 

• Levantamentos de informações não padrão: não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 

Contato 

Junior Aparecido Assandre 

diceg@ufscar.br 

(16) 3306-6811 
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Controle do orçamento geral e das unidades da UFSCar 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Orçamento (DiOr) 

Descrição do Serviço 
Controle do orçamento geral da UFSCar e de suas unidades acadêmicas e 
administrativas, tratando de fontes de recursos do Tesouro Nacional, recursos 
próprios e descentralização de créditos. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Gestores da Administração Superior  

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 

Contato 

Elisangela Possato Sentanin 

orcamento.proad@ufscar.br 

(16) 3351-9784 
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Recolhimento e baixa de bens permanentes do patrimônio 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Abastecimento e Patrimônio (DiAP) 

Descrição do Serviço 

Ao constatar que determinado bem permanente encontra-se inservível (por ter 
se tornado obsoleto, de manutenção antieconômica ou irrecuperável) é possível 
a retirada desse item do acervo patrimonial da Instituição pelo processo de baixa 
e desfazimento, observada a legislação vigente. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento 
Prioriza-se a baixa de bens inservíveis cujo não desfazimento ofereça ameaça 
vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconvenientes de qualquer 
natureza para a Administração Pública Federal 

Opções de acesso ao serviço Envio de Ofício ao DePat 

Prazos para realização do 
serviço 

• Para registrar a baixa no sistema: 2 dias úteis; 

• Retirada do bem: depende da disponibilidade de espaço físico no 
depósito e da Divisão de Manutenção (que é o setor que realiza o 
transporte do item); 

• Alienação: 1 vez ao ano. 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Alessandro Luis do Prado 

diap@ufscar.br 

(16) 3351-8011 / (16) 3351-8188 / (16) 3306-6765 
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Unidade responsável pelo serviço Departamento de Patrimônio (DePat) 

Descrição do Serviço 
Serviço destinado à manutenção e/ou reparo (conserto) de bens de patrimônio da 
UFSCar que estejam defeituosos ou fora de funcionamento adequado. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento 

Reparos em bens cujo mal funcionamento possa comprometer a execução de 
serviços essenciais têm prioridade, por exemplo, bens utilizados, direta ou 
indiretamente, na conservação de alimentos e no preparo de refeições do 
Restaurante Universitário e da Unidade de Atendimento à Criança, nos atendimentos 
médicos, odontológicos e de cuidado e bem-estar, na conservação de materiais 
perecíveis utilizados em pesquisas, no trato aos animais do Biotério, na manutenção 
da segurança à comunidade universitária e ao patrimônio da Universidade. 

Opções de acesso ao serviço 

Envio ao DePat de Requisição de Manutenção ou Reparo devidamente preenchida 
(acompanhada de orçamentos), autorizada pela Chefia da Unidade onde se encontra 
o bem e pelo Ordenador de Despesa do Centro de Custo ao qual a Unidade está 
ligada. 

Prazos para realização do serviço 

• Envio do bem para assistência técnica: 1 vez por semana, às quintas-feiras 
úteis; 

• Prazo para conserto: depende da disponibilidade orçamentária, além da 
complexidade do reparo realizado por empresas de assistência técnica 
cadastradas. 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 

Ronaldo Pascualon 

depat@ufscar.br 

(16) 3351-8011 / (16) 3351-8188 
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Abastecimento de produtos de limpeza e escritório 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Departamento de Almoxarifado (DeAlm) 

Descrição do Serviço 
Logística de recebimento e distribuição de material de escritório e limpeza 
(consumo) para todas as unidades UFSCar no campus São Carlos. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário online 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira 

Contato 

Rogerio Lopes de Souza 

almoxarifado@ufscar.br 

(16) 3351-8193 / (16) 3351-8292 / (16) 3351-9329 
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Acompanhamento e controle da contabilidade 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Departamento de Contabilidade (DeCont) 

Descrição do Serviço 
Setor responsável pela contabilidade da UFSCar e atividades relacionadas aos 
controles contábeis, produção de relatórios contábeis, fiscais e gerenciais. 

Público-alvo Administração superior 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Por e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

Contato 

Ana Maria Jank 

contabilidade@ufscar.br 

(16) 3306-6580 
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Execução de pagamentos 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Finanças e Contabilidade (DiFiC) 

Descrição do Serviço 

• Liquidação e pagamento relacionados com toda a execução financeira da 
universidade; 

• Cálculos relacionados com a retenção de tributos para o pagamento de 
notas fiscais de fornecedores; 

• Informações sobre preenchimento e emissão da Guia de Recolhimento 
da União (GRU); 

• Informe de rendimentos para imposto de renda. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

Contato 

Roberto Salles Damha 

financeiro@ufscar.br 

(16) 3306-6755 
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Registro de diplomas 

Unidade responsável pelo 
serviço 

Divisão de Registro de Diplomas (DiRD) 

Descrição do Serviço 
Registro de diplomas de graduação e pós-graduação para os alunos da UFSCar e 
alunos de faculdades isoladas que solicitam esse serviço. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Atendimento prioritário para o registro de diplomas dos egressos da UFSCar 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do 
serviço 

Aproximadamente dois meses para entregar um diploma registrado de 
instituições isoladas e, dependendo da quantidade de diplomas, uma semana a 
duas para entregar diplomas registrados dos egressos da UFSCar. 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Administração 

Rua das Saíras 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h 

Contato 

Roseli Aparecida Francisco Barbosa 

diplomas@ufscar.br 

(16) 3351-8126 
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Serviços – Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - ProACE 

Serviço de Assistência Estudantil campi São Carlos e Araras 

Unidade responsável pelo serviço 
• São Carlos: Departamento de Assistência ao Estudante (DeAE); 

• Araras: Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-Ar) 

Descrição do Serviço 

Gestão do Programa de Assistência Estudantil (PAE) (programa de bolsas) no campus São 
Carlos, composto pelas seguintes atividades: 

• Ingresso no Programa de Assistência Estudantil, via edital específico e avaliação 
socioeconômica, realizados por equipe técnica do Serviço Social; 

• Acompanhamento dos bolsistas, com execução de ações que visem oferecer 
suporte à permanência e diplomação, diminuindo as taxas de retenção e evasão; 

• Oferta de grupos de Práticas Integrativas e Complementares. 
Público-alvo Discentes, com foco principal nos bolsistas do PAE 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis  

Passagem dos Arapaçus 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

• Araras: Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE-Ar) 
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174, CEP: 13600-970 Araras - SP  

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h 

• Araras: Segunda a quinta-feira, das 8h às 20h e de sexta-feira, das 8h às 17h 

Contato 

• São Carlos: Thomás Silva Oliveira / deae@ufscar.br / (16) 3351-9606 

• Araras: ssocialararas@ufscar.br / (19) 3543-2622 / (19) 3543-2936 
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Serviço de Assistência Estudantil campus Sorocaba 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-So) 

Descrição do Serviço 

O Serviço Social realiza: 

• Processo de análise socioeconômica de alunos referente ao ingresso e 
permanência no Programa de Assistência Estudantil (PAE);  

• Acompanhamento aos alunos mediante orientação, acolhimento e 
encaminhamento dos estudantes para as demandas de caráter 
psicossocial. 

• Para os servidores realiza: 

• Análise\parecer sobre a licença para acompanhamento de familiar 
doente e casos de readaptação; 

• Visitas domiciliares para acompanhamento social de casos em parceria 
com o atendimento de casos médicos e psicológicos; 

• Análises das situações envolvendo questões de dificuldades no trabalho, 
encaminhadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

Público-alvo Comunidade acadêmica 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone, email ou preenchimento de formulário on-line 

Prazos para realização do serviço Varia conforme demanda 

Local de atendimento 
Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis DeACE- So  
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rodovia João Leme dos Santos, Km 110 CEP: 18052-780 Sorocaba - SP 

Dias e horários de atendimento 
Segunda a quinta-feira, das 9h às 19h, sexta-feira reservada a serviços internos 
(atendimento somente em casos de urgência) 

Contato 
Marcia Bracciali e Rosani Loures Vicentino 
mbracciali@ufscar.br/ rvicentino@ufscar.br  
(15) 3229-5910 / (15) 3229-7414 
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Serviço de Assistência Estudantil campus Lagoa do Sino 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis Lagoa do Sino (SeACE-LS) 

Descrição do Serviço 

O Serviço Social realiza ações que visam promover o bem-estar psicossocial de 
toda a comunidade universitária, dentre elas: 

• Acolhimentos, orientações, acompanhamentos, entrevistas, visitas 
domiciliares e encaminhamentos quando necessário;  

• Estudo socioeconômico para fins de seleção e concessão de bolsas e 
auxílios do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar; 

• Realiza, junto aos servidores, avaliação das situações envolvendo 
questões de dificuldades no trabalho, encaminhadas pela Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas; 

• Avaliação social para subsidiar a decisão pericial sobre a presença 
indispensável do servidor em caso de licença para tratamento de 
pessoa da família; 

• Orientação social ao servidor e sua família nas questões relacionadas à 
saúde, visando à inserção dos mesmos em ações e programas 
desenvolvidos pela instituição assim como o encaminhamento aos 
recursos sociais disponíveis na comunidade. 

Público-alvo Discentes e Servidores da UFSCar, com foco principal nos bolsistas do PAE 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Prédio do ambulatório, sala 7 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 CEP: 18290-000 Buri - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30 

Contato 
seace.ls@gmail.com 
(15) 3256-9043 
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Controle de moradias campus São Carlos 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Moradias (SeM) 

Descrição do Serviço 

• Executar o processo de alocação, orientação, encaminhamento e 
acompanhamento do bolsista alocado nas vagas da moradia interna 
da UFSCar; 

•  Realizar o recenseamento anual; 

•  Controlar e apoiar a fiscalização dos serviços prestados no espaço: 
- Controle de acesso 
- Vigilância 
- Jardinagem 
- Dedetização 
- Manutenção predial 
- Gás encanado 

Público-alvo Bolsistas residentes na moradia interna – (Bolsa moradia vaga) 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há (a qualquer tempo) 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis  

Passagem dos Arapaçus 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h 

Contato 

Camilla Ferreira Gomes 

moradia@ufscar.br 

(16) 3351-9606 
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Controle de moradias campus Sorocaba 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assuntos Comunitários (SeAC) 

Descrição do Serviço 

Gestão das moradias estudantis jurisdicionadas ao DeACE-So, no âmbito do Programa de 
Assistência Estudantil (PAE), da UFSCar, composto pelas seguintes atividades: 

• Fiscalização contínua dos Contratos Administrativos de locação dos imóveis com 
função de moradias estudantis; 

• Fiscalização contínua do Contrato de Fornecimento de Gás GLP, Categoria P-13, às 
moradias estudantis; 

• Execução do processo de destinação, orientação, encaminhamento e 
acompanhamento do(a) estudante bolsista para ocupar vaga da moradia estudantil, 
com a apresentação do Termo de Ocupação; 

• Manutenção predial preventiva e corretiva das moradias estudantis ao nível das 
instalações hidráulicas, elétricas e de gás, principalmente; 

• Emissão dos Atestados de Residência para bolsistas;  

• Participação em reuniões do DeACE-So e/ou do Serviço Social com bolsistas das 
Moradias Estudantis para fins de buscar soluções diante de demandas apresentadas 
por bolsistas das Moradias Estudantis, inclusive, de ordem comportamental. 

Público-alvo Discentes bolsistas do PAE 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço 

• Manutenção predial preventiva e corretiva: por agendamento, uma vez solicitado o 
serviço pela SeAC, a depender da autorização junto ao Departamento de 
Manutenção Civil e Elétrica, bem como, da liberação de veículo pelo Departamento 
de Serviços Gerais, ambos da Prefeitura Universitária. 

• Atestados de Residência: não há. 

Local de atendimento 
Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis campus Sorocaba 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rodovia João Leme dos Santos, Km 110 CEP: 18052-780 Sorocaba - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h 

Contato 
Júlio César de Moraes 

julio.moraes@ufscar.br / (15) 3229-5992 / (15) 3229-5918 
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Controle do pagamento de bolsas 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Pagamento de Bolsas (SePB) 

Descrição do Serviço 

• Elaboração, expedição e controle da folha mensal de pagamento das 
bolsas em dinheiro de todos os campi; 

• Apoio no controle orçamentário e financeiro dos recursos PNAES 
destinados a bolsas no âmbito da UFSCar. 

Público-alvo Bolsistas que recebem benefícios em espécie 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis  

Passagem dos Arapaçus 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h 

Contato 

Leonardo Bertanha 

bespecie@ufscar.br 

(16) 3351-6878 
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Serviço médico e de enfermagem campus Araras 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-Ar) 

Descrição do Serviço 

Os estudantes e servidores contam com atendimento ambulatorial gratuito nas 
especialidades médica e de enfermagem. O atendimento em atenção básica e de 
baixa complexidade objetiva dar um primeiro suporte e acompanhamento. Em 
casos mais graves, ou que necessitem de exames ou serviços especializados, a 
equipe encaminha para os serviços de saúde do município e/ou solicita remoção 
pelo SAMU (192). 
O Serviço atua também na prevenção e/ou agravos de doenças e na promoção da 
saúde. Realiza testes rápidos para detecção precoce de HIV, Sífilis, Hepatite B e C 
em toda a comunidade acadêmica. 

Público-alvo Comunidade Adulta da UFSCar 

Prioridades de atendimento De acordo com a classificação de risco 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE-Ar) 

Universidade Federal de São Carlos campus Araras 

Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13600-970 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento 

• Enfermagem: Segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h / Terça e quinta-feira, das 11h às 12h e das 13h às 20h 

• Médico: Segunda e quarta-feira, das 16h às 20h / Terça e quinta-feira, das 
13:30h às 17:30h / Sexta-feira, das 13h às 17h 

Contato 
• Enfermagem: Fernanda de Cássia Israel Cardoso / enffernanda@ufscar.br 

/ (19) 3543-2935 

• Médico: Gioji Ricardo Okino / gioji@ufscar.br / (19) 3543-2937 
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Serviço médico em ginecologia e clínica geral campus Sorocaba 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-So) 

Descrição do Serviço 

• Consultas médicas de ginecologia (queixas ginecológicas, prevenção 
de câncer de colo uterino, detecção precoce do câncer de mama), 
orientação de contracepção e assistência à mulher na transição 
menopausal; 

• Atendimentos de consultas em clínica geral de adultos; 

• Práticas de medicina ocupacional em algumas situações. 

Público-alvo 
Estudantes de graduação e de pós-graduação da UFSCar, servidores técnicos-
administrativos, docentes, funcionários de empresas terceirizadas que atuam 
no campus e visitantes. 

Prioridades de atendimento Há prioridade para atendimentos agendados previamente 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente e por telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE-So) 

Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 

Rodovia João Leme dos Santos, Km 110 CEP: 18052-780 Sorocaba - SP 

Dias e horários de atendimento 
Segunda-feira, das 10h às 14h / De terça a quinta-feira, das 13h às 17h / Sexta-
feira não há atendimento ao público, exceto para casos emergenciais. 

Contato 
Luiz Ferraz de Sampaio Neto 
lfsampaio@ufscar.br 
(15) 3229-6183 
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Serviço de enfermagem campus Lagoa do Sino 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis Lagoa do Sino (SeACE-LS) 

Descrição do Serviço 

O serviço de saúde no campus Lagoa do Sino tem a finalidade de oferecer à 
comunidade acadêmica um atendimento de saúde no nível ambulatorial, com 
a missão de promover saúde através de campanhas e ações focadas na 
promoção da saúde e prevenção de doenças. No atendimento de enfermagem, 
as ações são voltadas para toda comunidade universitária, dentre elas: 

• Acolhimento e recepção; 

• Assistência de enfermagem integral; 

• Consulta de enfermagem (entrevista, exame físico, diagnóstico de 
enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução 
de enfermagem); 

• Orientações;  

• Imunização; 

• Administração de medicamentos sob prescrição médica; 

• Promoção de ações de saúde; 

• Registro de dados em geral. 
Público-alvo Discentes e servidores da UFSCar 
Prioridades de atendimento De acordo com a classificação de risco 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio do Ambulatório, salas 1 e 2 

Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 

Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 CEP: 18290-000 Buri - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h 

Contato 
seace.ls@gmail.com 
(15) 3229-6183 
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Serviço de enfermagem campus Sorocaba 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis Lagoa do Sino (SeACE-LS) 

Descrição do Serviço 

O serviço tem como função primordial zelar pela saúde do usuário, prestando 
uma assistência de enfermagem integral voltada ao acolhimento, consulta de 
enfermagem, recepção, triagem, aferição de sinais vitais e medidas 
antropométricas, orientações, coleta de sangue para testagem rápida de DST, 
administração de medicamentos sob prescrição médica, promoção de ações 
de saúde, e registro de dados em geral. 

Público-alvo Discentes e servidores da UFSCar 

Prioridades de atendimento 
Especificar se há algum segmento do público-alvo que tem prioridade de 
atendimento no serviço. Exemplos: Atendimento prioritário para crianças de 
até sete anos; atendimento prioritário para idosos. 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio do Ambulatório, sala 1  

Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 

Rodovia João Leme dos Santos, Km 110 CEP: 18052-780 Sorocaba - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Contato 
sandra.rocha@ufscar.br  
(15)3229-6185 / (15)3229-5918 
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Serviço de psicologia campus Araras 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-Ar) 

Descrição do Serviço 

O atendimento em Psicologia no DeACE-Ar atua no plano individual e grupal. 
No atendimento individual tem como método o trabalho em Psicoterapia 
Breve, cujo foco se dá sobre os aspectos emocionais e conflitivos que 
interferem na saúde mental da pessoa. Nos grupos trabalha com Grupos 
Operativos, aliando o trabalho pedagógico ao terapêutico. O trabalho da 
psicologia ocorre também como dispositivo de produção de saúde e não 
apenas de olhar a doença. Contribui no campo institucional em situações que 
demandem por análise e mediação. 

Público-alvo Discentes e servidores da UFSCar 

Prioridades de atendimento Situações de risco 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE-Ar) 

Universidade Federal de São Carlos campus Araras 

Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13600-970 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, com agendamento prévio 

Contato 
Wilson Aparecido Silva 
wilson.silva@ufscar.br  
(19) 3543-2623 
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Serviço de psicologia campus Lagoa do Sino 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis Lagoa do Sino (SeACE-LS) 

Descrição do Serviço 

O serviço oferece ações preventivas e de cuidados direcionadas a aspectos 
psicossociais, que visam promover a saúde mental e melhorar a qualidade 
de vida dos membros da comunidade universitária. As intervenções, por 
meio de diferentes técnicas, ocorrem de modo coletivo, em pequenos 
grupos ou individualmente, dependendo da demanda. 

Público-alvo Discentes e servidores da UFSCar 

Prioridades de atendimento Situações de risco 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, com agendamento prévio 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis Lagoa do Sino (SeACE-LS), 
sala 9 

Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 

Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 CEP: 18290-000 Buri - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 
Simone Peixoto Conejo  
simone.conejo@ufscar.br  
(15) 3256-9033 
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Serviço de psicologia campus Sorocaba 

Unidade responsável pelo serviço Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-So) 

Descrição do Serviço 

O serviço consiste no acolhimento de pessoas com sofrimento psíquico. Após a 
realização de uma entrevista e da escuta qualificada do profissional, se decidirá 
qual a demanda de tratamento do paciente. Há três formas de tratamento: a 
psicoterapia breve, a orientação e o plantão psicológico, os quais têm como 
objetivo final promover a saúde mental e melhorar a qualidade de vida do 
paciente. 

Público-alvo Discentes e servidores da UFSCar 

Prioridades de atendimento Há prioridade para atendimentos agendados previamente 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis DeACE- So 

Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 

Rodovia João Leme dos Santos, Km 110 CEP: 18052-780 Sorocaba - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a quinta-feira, das 10h às 19h / Sexta-feira, das 9h às 18h 

Contato 
Fabiana Midori Oikawa  
fbkawa@ufscar.br 
(15) 3229 -5925 
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Serviços relacionados aos esportes 

Unidade responsável pelo serviço Departamento de Esportes (DeEsp) 

Descrição do Serviço 
Oferecer suporte físico, de equipamento e material para desenvolvimento 
de atividades físicas, de lazer, de qualidade de vida e desportivas no ensino, 
pesquisa e extensão. 

Público-alvo Comunidade interna e externa (via acordos) 

Prioridades de atendimento Curso de graduação em Educação Física e demais e associações atléticas 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Ginásio de Esportes – Rua do Ginásio Poliesportivo 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h30 / Sábado, das 8h às 12h 

Contato 
Vanessa Custodio  
esporte@ufscar.br / vanessacustodio@ufscar.br   
(16) 3351-8139 

 

 

 

  

mailto:esporte@ufscar.br
mailto:vanessacustodio@ufscar.br
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Unidade responsável pelo serviço Unidade de Atendimento à Criança (UAC) 

Descrição do Serviço 

A Unidade atende crianças com faixa etária correspondente à creche e pré-escola, 
proporcionando práticas educativas que integrem as funções de educar, cuidar e 
brincar, de acordo com seu projeto político pedagógico. 
Sendo constituída como primeira etapa da educação básica, leva em consideração os 
documentos governamentais e legislativos que regulamentam a educação infantil. 

Público-alvo 

• Crianças dependentes de discentes bolsistas do Programa de Assistência 
Estudantil da UFSCar regularmente matriculados, que estejam na faixa 
etária correspondente à creche e pré-escola, respeitado o término da 
licença gestante ou exercício domiciliar; 

• Crianças do município de São Carlos que estejam na faixa etária 
correspondente à creche e pré-escola, respeitado o término da licença 
gestante ou exercício domiciliar. 

Prioridades de atendimento 

O total de vagas destinadas a crianças dependentes de discentes bolsistas do 
Programa de Assistência Estudantil da UFSCar regularmente matriculados, que 
estejam na faixa etária compreendida entre três meses e cinco anos e onze meses, é 
de 25%. 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, via e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Recebe crianças com faixa etária correspondente à creche e pré-escola 

Local de atendimento 

UAC- Unidade de Atendimento à Criança 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Mara Silvia Nucci Morassutti  
uac@ufscar.br  
(16) 3351-8194 

 

 

 

  

 
Voltar 

mailto:uac@ufscar.br
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Serviços – Pró-Reitoria de Extensão - ProEx 

Suporte à Pró-Reitoria de Extensão 
Unidade responsável pelo serviço Unidade de Atendimento à Criança (UAC) 

Descrição do Serviço 
Suporte às atividades da Pró-Reitoria de Extensão tanto administrativa 
quanto financeiramente, à frente das Coordenadorias de Área e Núcleos de 
Extensão. 

Público-alvo Comunidade universitária 

Prioridades de atendimento Conforme demanda 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme demanda  

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
José Marques Novo Júnior  
proexadj@ufscar.br  
(16) 3351-9631 
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Eventos culturais 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Cultura (CCult) 

Descrição do Serviço 
A Coordenadoria de Cultura (CCult) é responsável pela política de eventos 
culturais da universidade e pela articulação entre os projetos de extensão 
relacionados às artes e à cultura, nos quatro campi. 

Público-alvo Comunidade universitária 

Prioridades de atendimento Conforme demanda e prazos regimentais 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme demanda e prazos regimentais 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Yara Aparecida Couto  
culturalproex@ufscar.br    
(16) 3351-8714 

 

 

 

  

mailto:culturalproex@ufscar.br
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Atendimento e informações sobre projetos de extensão 
Unidade responsável pelo serviço Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista (EAIE) 

Descrição do Serviço 

O Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista presta atendimento aos 
professores, técnicos administrativos, alunos e demais interessados da 
UFSCar nas atividades administrativas que envolvem projetos de extensão, 
oferecendo auxílio integral desde a elaboração de um projeto, como 
gerenciar recursos públicos ou privados, direcionando os docentes, de acordo 
com a sua demanda. 

Público-alvo Comunidade universitária 

Prioridades de atendimento Conforme demanda e prazos regimentais 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme demanda e prazos regimentais 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Aline Chulu Gonçalves Souza  
escritorioproex@ufscar.br     
(16) 3351-9581 

 

 

 

  

mailto:escritorioproex@ufscar.br
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Apoio aos coordenadores 
Unidade responsável pelo serviço Secretaria de Apoio aos Núcleos de Extensão (SANE) 

Descrição do Serviço 
Desenvolver ações de apoio aos Coordenadores de área da ProEx e aos 
Coordenadores dos Núcleos de Extensão. 

Público-alvo Comunidade universitária 

Prioridades de atendimento Conforme demanda e prazos regimentais 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme demanda e prazos regimentais 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Maria Cristina Mathias  
mmathias@ufscar.br  
(16) 3351-8404 

 

 

 

  

mailto:mmathias@ufscar.br
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Gestão envolvendo atividades de extensão com recursos financeiros 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Administração, Finanças e Contratos (DeAFC/Ex) 

Descrição do Serviço 
Desenvolver ações de apoio aos Coordenadores de área da ProEx e aos 
Coordenadores dos Núcleos de Extensão. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Andréia Sudano  
deafcproex@ufscar.br   
(16) 3306-6547 

 

 

 

  

mailto:deafcproex@ufscar.br
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Pagamento de bolsas de extensão da ProEx 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Administração, Finanças e Contratos (DeAFC/Ex) 

Descrição do Serviço 
Recebimento e processamento de informações e documentos relacionados ao 
pagamento de bolsas de extensão provenientes dos editais de apoio e de 
atividades com apoio institucional da ProEx. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Andréia Sudano  
deafcproex@ufscar.br   
(16) 3306-6547 

 

 

 

  

mailto:deafcproex@ufscar.br
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Emissão de carteirinha institucional para cursos de pós-graduação lato sensu 
Unidade responsável pelo serviço Serviço de Acompanhamento de Processos e Certificações (SerAPC) 

Descrição do Serviço 
Emissão da carteirinha institucional aos estudantes matriculados em cursos 
de pós-graduação lato sensu aprovados pela PROEX e em execução. 

Público-alvo 
Interno (docentes coordenadores de cursos de pós-graduação lato sensu da 
UFSCar) 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Stivens Domingos dos Santos  
serapcproex@ufscar.br  
(16) 3306-6547 
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Registro de certificados de extensão 
Unidade responsável pelo serviço Serviço de Acompanhamento de Processos e Certificações (SerAPC) 

Descrição do Serviço 
Registro de certificados emitidos pelos coordenadores de atividades de 
extensão aprovadas na UFSCar. 

Público-alvo 
Interno (docentes coordenadores de cursos de pós-graduação lato sensu da 
UFSCar) 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Stivens Domingos dos Santos  
serapcproex@ufscar.br  
(16) 3306-6547 
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Serviços – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - ProGPe 

Remoção de servidores 

Unidade responsável pelo serviço 
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (DiDP) 

Descrição do Serviço Remoção, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Pessoalmente ou por malote 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Maria Coelho Laurenti  
amaria@ufscar.br  
(16) 3351-8641 

 

 
Voltar 
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Informações sobre concursos públicos 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço 
Informações sobre concursos públicos para Servidores Docentes e Técnico-
Administrativos. 

Público-alvo Externo e Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Pela internet (www.concursos.ufscar.br)  

Prazos para realização do serviço De acordo com cada edital 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 

 

 

 

  

http://www.concursos.ufscar.br/
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Processo seletivo para professor substituto 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço Realização de processo seletivo simplificado para professor substituto. 

Público-alvo Externo e Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Pela internet (www.concursos.ufscar.br)  

Prazos para realização do serviço De acordo com cada edital 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 

 

 

 

  

http://www.concursos.ufscar.br/


 
 

148 

Exoneração/vacância de cargo 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço Solicitação de exoneração/vacância de cargo a pedido do servidor. 

Público-alvo Interno (servidores Docentes e Técnico Administrativos da UFSCar)  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Preencher formulários disponíveis no site da ProGPe e protocolar 
presencialmente 

Prazos para realização do serviço De acordo com cada edital 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 
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Processo de posse em cargo público 
Unidade responsável pelo 
serviço 

Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de Desenvolvimento 
de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço 
Realiza o procedimento de posse em cargo público dos servidores aprovados em 
concurso público. 

Público-alvo Externo, aprovados em concurso público (docente ou técnico-administrativo) 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Obter relação de documentos/exames e formulários necessários no site da 
ProGPe 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    
Dias e horários de 
atendimento 

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 
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Programa de docência voluntária 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de Desenvolvimento de 
Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço Gestão da adesão ao programa de docência voluntária 

Público-alvo Qualquer cidadão interessado, desde que atenda aos requisitos mínimos exigidos 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço No site da ProGPe, em Normas Internas de Pessoal 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 
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Programa de professor sênior 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de Desenvolvimento 
de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço Gestão da adesão ao programa de professor sênior 

Público-alvo Docente aposentado da UFSCar 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço No site da ProGPe, em Normas Internas de Pessoal 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 
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Programa de serviço voluntário 

Unidade responsável pelo serviço 
Departamento de Provimento e Movimentação/Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DePM) 

Descrição do Serviço Gestão da adesão ao programa de serviço voluntário 

Público-alvo 
Qualquer cidadão interessado, desde que atenda aos requisitos mínimos 
exigidos 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço No site da ProGPe, em Normas Internas de Pessoal 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – AT6 

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ana Cláudia do Prado  
depm@ufscar.br  
(16) 3351-8197 

 

 

 

  

 
Voltar 
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Serviços – Pró-Reitoria de Graduação – ProGrad 

Atendimento aos estudantes de Graduação 

Unidade responsável pelo serviço 
Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para 
Estudantes (CAAPE) 

Descrição do Serviço 
A Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para 
Estudantes tem por objetivo coordenar as ações de acompanhamento 
pedagógico dos estudantes de graduação dos cursos presenciais da UFSCar. 

Público-alvo Estudantes de Graduação da UFSCar 

Prioridades de atendimento 
Estudantes de graduação da UFSCar, prioritariamente ingressantes por 
reservas de vagas, por processos seletivos diferenciados e por convênios. 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone, e-mail e rede social 

Prazos para realização do serviço A definir, a partir da natureza do serviço solicitado 

Local de atendimento 

Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  

Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 

Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP: 13565-905 São Carlos - SP    

Dias e horários de atendimento 
Segunda e terça-feira, das 15h às 17h30  
Quinta e sexta-feira, das 8h30 às 11h30 

Contato 
caape@ufscar.br  
(16) 3351-9616 
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100014997034003  

 

 
Voltar 
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Informações gerais sobre cursos de graduação da UFSCar 

Unidade responsável pelo serviço 

• Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 
Descrição do Serviço Esclarecimentos de dúvidas sobre os cursos de graduação da UFSCar. 

Público-alvo Comunidade acadêmica em geral e público externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 

• São Carlos: Presencialmente ou por telefone; 

• Araras: Presencialmente, por telefone, e-mail ou rede social 
(www.facebook.com/deeg.araras); 

• Sorocaba: Presencialmente e por e-mail; 

• Lagoa do Sino: Presencialmente, por telefone e e-mail 
Prazos para realização do serviço 1 semana 

Local de atendimento 

• São Carlos: Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar 
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13600-970 Araras – SP 

• Sorocaba: SeDPFD-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba – SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 (SP-189), Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri – SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: prograd@ufscar.br / (15) 3351-8108 

• Araras: Elaine Maldonado e Anderson Santos / (19) 3543-2951 ou (19) 3543-7602 / deeg-
araras@ufscar.br 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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Ingresso na graduação 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) 

Descrição do Serviço 
Coordenar atividades relativas ao planejamento, divulgação, execução e 
registro dos processos seletivos para ingresso de estudantes nos cursos de 
graduação ofertados pela UFSCar. 

Público-alvo 
Estudantes concluintes do ensino médio que desejam ingressar em cursos na 
UFSCar 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme editais publicados durante o ano 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h 

Contato 
ingresso@ufscar.br  
(16) 3351-8152 
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Matrículas ingressantes SiSU 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
O serviço inclui organização das salas destinadas às matrículas e orientação dos candidatos 
durante o processo, além da conferência das listagens de assinaturas que são encaminhadas 
à CIG e à DiGRA. 

Público-alvo Alunos da graduação aprovados no SiSU 
Prioridades de atendimento Pessoas com deficiência e gestantes 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Imediato (nos dias e horários de matrícula) 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: Anfiteatro do prédio central 
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba – 
SP 

• Lagoa do Sino: Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri – SP 

Dias e horários de atendimento Datas e horários previamente divulgados no site da UFSCar 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130) 

• Araras: Anderson santos e Elaine Maldonado / andersonsantos@ufscar.br / 
emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo de Camargo Filho / isarosa@ufscar.br / 
abel@ufscar.br / (15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (16) 3256-9045 
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157 Matrículas ingressantes indígenas  

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
O serviço inclui recebimento das listagens dos alunos aprovados no vestibular indígena, 
realização da matrícula, recebimento e conferência da documentação para posterior 
encaminhamento à DiGRA. 

Público-alvo Alunos da graduação aprovados no vestibular indígena 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Imediato (nos dias e horários de matrícula) 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 
Sorocaba–SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri–SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras e Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-7602 
• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / 

(15)3229-6174 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (16) 3256-9045 
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Matrículas aluno especial 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

Matrícula em disciplinas de graduação de público que não faz parte do corpo discente da graduação da 
UFSCar de modo a complementar sua formação acadêmica.É publicado edital nos dois semestres com a 
divulgação das vagas disponíveis nas disciplinas. Os interessados entregam documentação em data pré-
determinada, que posteriormente é analisada no campus São Carlos. Após a divulgação do resultado, os 
candidatos habilitados comparecem para efetuar a matrícula. 

Público-alvo Estudantes de graduação com matrícula ativa em outras IES e ex-alunos de qualquer IES 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Conforme calendário acadêmico e cronograma do edital 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba – SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri – SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Dias e horários previamente divulgados. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos / andersonsantos@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-7602; 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo de Camargo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / (15) 
3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa e Márcia M. F. Zacarias / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9045 
ou (15) 3256-9045 
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159 Matrículas PEC-G 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades de formação 
superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais 
e culturais. Os campi são responsáveis por receber a documentação exigida dos candidatos selecionados 
na data definida e encaminhar para DiGRA. 

Público-alvo Alunos de outros países atendidos pelo convênio PEC-G 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Imediato nos dias e horários previamente divulgados 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda à sexta-feira, das 8h ás 12h e das 13h às 17h; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Dias e horários previamente agendados. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 
• Araras: Elaine Maldonado /emaldonado@ufscar.br /deeg-araras@ufscar.br /(19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo de Camargo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / 
(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa e Márcia M. F. Zacarias / deegls@ufscar.br / (15) 3256-
9045 ou (15) 3256-9045 
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Cancelamento de matrícula 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação (DeEG-Ar); 

• Seção de gestão Acadêmica (SeGA – So) 

Descrição do Serviço 

O aluno que deseja cancelar a matrícula nos cursos de graduação deve preencher 
requisição disponível no link (http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-
graduacao/arquivos-estudantes/formularios/cancelamento-matricula/view), entregar 
requisição assinada com uma cópia do RG.  
Os documentos são encaminhados para a DiGRA para que o cancelamento no SIGA seja 
efetivado e para que o processo seja arquivado na pasta do aluno. 

Público-alvo Alunos dos cursos de graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço 2 dias úteis 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-
SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos / andersonsantos@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / 
(19) 3543-7602; 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo de Camargo Filho / isarosa@ufscar.br / 
abel@ufscar.br / (15) 3229-6174 
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161 Confecção e distribuição da carteirinha estudantil 

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar);  

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
A DiGRA é responsável pela confecção das carteirinhas estudantis dos alunos da graduação, enquanto 
os departamentos e a seção são responsáveis pelo recebimento e distribuição por trâmite às secretarias 
de curso mencionando os RA’s recebidos. Cabe às secretarias a distribuição das carteiras aos alunos. 

Público-alvo Alunos dos cursos de graduação 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
A solicitação da carteira estudantil é feita através do site www.carteirinha.ufscar.br/solicita  
A retirada das carteiras estudantis é feita nas secretarias de curso. 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: digra@ufscar.br / sega@ufscar.br / (15) 3351-8130 
• Araras: Anderson Santos/andersonsantos@ufscar.br/deeg-araras@ufscar.br /(19) 3543-7602; 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho/ isarosa@ufscar.br/abel@ufscar.br /(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. Costa e Márcia M. F. Zacarias/deegls@ufscar.br/ (15) 3256-9045 

ou (15) 3256-9045 
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Gestão de bolsas de graduação: Bolsa Treinamento 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Administração, Finanças e Contratos (SeAFC) 

Descrição do Serviço 

A SeAFC faz a gestão financeira da bolsa Treinamento. A bolsa Treinamento 
vinculada atende projetos especiais, desenvolvidos em alguns setores da 
Universidade, tais como: LaBi, CCS, DGR/SGAS, ProGrad/PIBID, CPA e Pró-
Estudo, vigorando durante o primeiro e o segundo semestres letivos. Ela 
oferece ao aluno a oportunidade de treinamento profissional em atividades 
ligadas aos cursos de graduação da UFSCar em projetos específicos. 

Público-alvo Alunos de graduação e responsáveis pelos projetos 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e das 14h às 17h 

Contato 
Simone Regassone 
seafc-prograd@ufscar.br  
(16) 3306-6502 
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Gestão de bolsas e graduação: Programa Tutoria PAAEG 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Administração, Finanças e Contratos (SeAFC) 

Descrição do Serviço 

A SeAFC faz a gestão financeira da bolsa Tutoria do Programa de 
Acompanhamento Acadêmico aos Estudantes de Graduação (PAAEG). O 
programa de Tutoria tem por objetivo dar suporte acadêmico aos estudantes 
de graduação da UFSCar, especialmente nas disciplinas destinadas aos 
alunos ingressantes que possuem alto índice de retenção. 

Público-alvo Coordenação do PAAEG, docentes responsáveis e bolsistas 

Prioridades de atendimento Coordenação do PAAEG 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e das 14h às 17h 

Contato 
Simone Regassone 
seafc-prograd@ufscar.br  
(16) 3306-6502 
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Gestão administrativa dos Grupos PET da UFScar 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Administração, Finanças e Contratos (SeAFC) 

Descrição do Serviço 

A SeAFC faz o acompanhamento das atividades administrativas relativas às 
ações que competem à ProGrad. O Programa de Educação Tutorial (PET) é 
desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, 
organizados a partir de formações em nível de graduação nas Instituições de 
Ensino Superior do País, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 

Público-alvo Envolvidos nos grupos PET, membros do CLAA e gestor SiGPET 

Prioridades de atendimento Tutores, membros do CLAA e gestor SiGPET 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e das 14h às 17h 

Contato 
Simone Regassone 
seafc-prograd@ufscar.br  
(16) 3306-6502 
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Programa de Mobilidade Acadêmica da ANDIFES 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Estágio e Mobilidade (CEM) 

Descrição do Serviço 
Coordenação das atividades do Programa de Mobilidade Acadêmica da 
ANDIFES. 

Público-alvo 
Discentes, Coordenadores de Cursos, Chefes de Departamentos da UFSCar e 
de instituições parceiras. 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Site, e-mail e telefone 

Prazos para realização do serviço Conforme calendário ANDIFES 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

Contato 

cem@ufscar.br  
(16) 3351-9589 
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/estagios-
1/estagios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cem@ufscar.br
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/estagios-1/estagios
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/estagios-1/estagios


 
 

166 

Suporte para estágios 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Estágio e Mobilidade (CEM) 

Descrição do Serviço 
Oferecimento de suporte aos coordenadores de curso e/ou de estágios e a 
estagiários para a promoção do cumprimento dos objetivos estabelecidos 
para os estágios. 

Público-alvo Alunos, coordenadores de cursos e/ou de estágios vinculados aos cursos 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Site, e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço Não há (atendimento conforme demanda) 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

Contato 
cem@ufscar.br  
(16) 3351-9589 
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/estagios-1/estagios 
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Divulgação de oportunidades de estágio 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Estágio e Mobilidade (CEM) 

Descrição do Serviço 
Programar eventos e atividades conjuntas, para divulgação de oportunidades 
de estágio aos estudantes da graduação. 

Público-alvo 
Discentes, Coordenadores de Cursos e/ou de estágios vinculados aos cursos, 
instituições concedentes de vagas de estágio 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Site, e-mail, telefone e redes sociais 

Prazos para realização do serviço Conforme demanda 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

Contato 

estagios@ufscar.br  
(16) 3351-9589 
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/estagios-
1/estagios  
www.facebook.com/estagiosufscar   
www.twitter.com/estagios_ufscar  
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Cerimônia de Colação de Grau 

Unidade responsável pelo 
serviço 

• Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA) e Seção de Registro Acadêmico (SeRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

A DiGRA e a SeRA são responsáveis pela realização da cerimônia de colação de grau dos estudantes que 
integralizam seus cursos de graduação. A cerimônia ocorre no início do ano (janeiro e fevereiro) e no meio do 
ano (julho) após o término do semestre letivo. Na cerimônia é entregue o certificado de conclusão de curso. Os 
campi participam da entrega dos certificados seguindo orientações da coordenação do evento. 

Público-alvo Alunos de graduação que integralizaram o curso 

Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do 
serviço 

Após o término do semestre letivo 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Zambon / sera@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo de Camargo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / (15) 
3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa e Marcia M. F. Zacarias / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9045 
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Universidade Aberta 
Unidade responsável pelo serviço Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 

Descrição do Serviço 

O evento “Universidade Aberta”, é realizado anualmente e tem como 
objetivo divulgar junto aos alunos do ensino médio, cursinhos e das 7ª e 8ª 
séries do ensino fundamental, as atividades realizadas nos cursos da 
UFSCar, buscando aumentar o interesse desses jovens pelo conhecimento, 
pela ciência, pelas profissões e pela continuidade de seus estudos. 

Público-alvo 
Alunos do ensino médio, cursinhos e das 8º e 9º anos do ensino 
fundamental 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Geralmente o evento é realizado no primeiro semestre do ano 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Evandro Carvalho 
evandrocarvalho@ufscar.br  
(16) 3351-8403 
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170 Transferência externa 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço Transferência de alunos de outras instituições para os cursos de graduação ofertados pela UFSCar. 
Público-alvo Alunos da graduação com matrícula ativa em outras instituições 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Virtual (consulta ao edital e inscrição no processo seletivo) e presencialmente (matrícula) 
Prazos para realização do serviço Conforme calendário acadêmico e cronograma do edital 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-deira, das 14h ás 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 19h às 21h; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: dias e horários previamente divulgados. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson dos Santos / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho/isarosa@ufscar.br /abel@ufscar.br/(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa e Márcia M. F. Zacarias/deegls@ufscar.br/(15)3256-9045 
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171 Transferência interna 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Transferência de curso dos estudantes da UFSCar para outro curso de graduação da mesma Instituição, 
podendo ser, inclusive, transferência de campus. 

Público-alvo Alunos com matrícula ativa em curso de graduação da UFSCar 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Virtual (consulta ao edital e inscrição no processo seletivo) e presencialmente (matrícula) 
Prazos para realização do serviço Conforme calendário acadêmico e cronograma do edital 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 19h às 21h; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: dias e horários previamente divulgados. 

• No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson dos Santos / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-7602 

• Sorocaba:Isabel Rosa/Abelardo Filho /isarosa@ufscar.br /abel@ufscar.br /(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz da Costa e Márcia M. F. Zacarias /deegls@ufscar.br/ (15)3256-9045 
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Transferência Ex-Officio 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

A transferência ex-officio é efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer 
época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil 
ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou 
transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição 
recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Cabe aos campi receber a documentação conforme está 
estabelecida no regimento e encaminhar para a SeGA para análise e solicitação de matrícula se for aprovada. 

Público-alvo Alunos de outras instituições que foram transferidos por interesse do órgão público 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 19h às 21h; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: dias e horários previamente divulgados. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson dos Santos / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho /isarosa@ufscar.br /abel@ufscar.br /(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz da Costa e Márcia M. F. Zacarias /deegls@ufscar.br/ (15)3256-9045 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sega@ufscar.br
mailto:deeg-araras@ufscar.br
mailto:isarosa@ufscar.br
mailto:abel@ufscar.br


 

 

 

173 Emissão e entrega de diplomas 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Registro Acadêmico (SeRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

Emissão de diploma para ex-alunos de cursos de graduação da UFSCar, inclusive 2ª via. A entrega dos 
diplomas é realizada em cada campus. O aluno formado ou procurador apresenta um documento oficial 
com foto, verifica-se, se não há pendência na biblioteca, e, caso não haja, o aluno assina o livro ATA e 
retira o diploma. 

Público-alvo Alunos de graduação formados 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do serviço Até 120 dias após a solicitação 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Zambon / sera@ufscar.br / (16) 3351-8130; 

• Araras: Anderson dos Santos / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho /isarosa@ufscar.br /abel@ufscar.br /(15) 3229-
6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz da Costa e Márcia M. F. Zacarias /deegls@ufscar.br/ (15)3256-9045 
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Emissão de diploma de instituições absorvidas pela UFSCar 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Registro Acadêmico 

Descrição do Serviço 
Emissão de diploma das Faculdades Integradas de São Carlos (FADISC) e da 
Fundação Educacional de São Carlos (FESC). 

Público-alvo Ex-alunos dos cursos de graduação da FADISC e da FESC 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Presencialmente ou por meio da página 
http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/diplomas/outras-
instituicoes/informacoes 

Prazos para realização do serviço Após a solicitação, até 60 dias para a FADISC e até 120 dias para a FESC 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

Contato 
Ex-aluno FADISC: fadisc@ufscar.br 
Ex-aluno FESC: sera@ufscar.br 
(16) 3351-8130 
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Revalidação de diplomas de graduação  
Unidade responsável pelo serviço Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 

Descrição do Serviço Revalidação de diplomas de graduação emitidos no exterior. 

Público-alvo Egressos de curso de graduação realizados no exterior 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente e por e-mail 

Prazos para realização do serviço De abril a setembro 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Evandro Carvalho 
evandrocarvalho@ufscar.br 
(16) 3351-8403 
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Alocação de salas para aula semestral, reuniões e eventos 

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So) 

Descrição do Serviço 
Alocações de salas para aulas semestrais nos prédios/salas, procurando da melhor 
forma atender aos pedidos solicitados (tipo de lousa, tipo de sala, capacidade) e 
reserva de salas para reuniões, exames de qualificação, defesas, eventos e outros. 

Público-alvo Docentes, departamentos e secretarias de cursos 
Prioridades de atendimento As reservas para aula semestral dos cursos de graduação têm prioridade 
Opções de acesso ao serviço Por e-mail ou telefone 
Prazos para realização do serviço De acordo com o calendário acadêmico 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 
Sorocaba-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos 
campi. 

Contato 

• São Carlos: sega@ufscar.br / (15) 3351-8130; 
• Araras: Anderson dos Santos/andersonsantos@ufscar.br/(19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho / isarosa@ufscar.br / 
abel@ufscar.br / (15) 3229-6174 
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177 Retificação de notas 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Registro Acadêmico (SeRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So) 

Descrição do Serviço 
O serviço inclui o recebimento de duas vias da solicitação de retificação de notas assinadas 
e carimbadas pelo docente e pela chefia de departamento que, posteriormente, são 
encaminhadas à DiGRA para alteração no sistema SIGA e arquivo na pasta do aluno. 

Público-alvo Chefias e secretarias de departamentos 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-
SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Zambon / sera@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos / andersonsantos@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / 
(19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo C. Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / 
(15) 3229-6174 
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Apoio à graduação 
Unidade responsável pelo serviço Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA) 

Descrição do Serviço 

Orientação aos departamentos acadêmicos, coordenações e estudantes de 
cursos de graduação no que se refere ao Regimento de Graduação, além 
daquelas atividades e orientações fornecidas pelas seções que compõem a 
Divisão. 

Público-alvo 
Docentes, técnicos administrativos, coordenações e alunos de cursos de 
graduação 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Até dois dias úteis 

Local de atendimento 
Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

Contato 
digra@ufscar.br 
(16) 3351-8130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:digra@ufscar.br


 

 

 

179 Orientações técnico-pedagógicas 

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba 
(SeDPFD-So); 

• Departamento de ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Prestação de informações (individual e/ou coletiva) sobre procedimentos acadêmico-
pedagógicos relacionados aos Projetos Pedagógicos dos Cursos e ao cotidiano docente. 

Público-alvo Coordenações de curso e chefes de Departamento 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente ou por e-mail 
Prazos para realização do serviço Dois dias úteis 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3306-6501 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: deesor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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180 
Acompanhamento pedagógico dos alunos de graduação 

Unidade responsável pelo serviço 

• Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para 
Estudantes (CAAPE); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Realizar acompanhamento pedagógico dos estudantes de graduação e assessorar 
docentes e coordenações de curso a respeito de questões pertinentes a permanência dos 
estudantes de graduação nos seus cursos. 

Público-alvo 
Núcleos docentes estruturantes dos cursos de graduação, coordenações de curso, 
coordenação acadêmica, centros e alunos da graduação 

Prioridades de atendimento Ingressantes por reserva de vagas, processos seletivos diferenciados e por convênios 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente ou por e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (CAAPE) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-
SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: caape@ufscar.br / (15) 3351-8130 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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181 Formação docente  

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-
So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

Planejar e desenvolver atividades de formação pedagógica e de gestão acadêmica, destinadas aos 
docentes dos cursos de graduação, em diferentes formatos (seminários, congressos, oficinas), nas 
modalidades presencial e a distância, além de contribuir na elaboração e promoção de ações e 
projetos que visem à educação das relações étnico-raciais, possibilitando condições para o diálogo 
intercultural e o convívio na diferença, incluindo a formação dos docentes e comunidade acadêmica. 

Público-alvo Docentes da UFSCar 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento Datas agendadas para realização do evento, divulgadas, anualmente, em calendário específico 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3306-6501 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba:Ofir Madureira e Ailton Scorsoline/ deegsor@ufscar.br/ (15) 3229-5938 

• Lagoa do Sino: Beatriz Costa deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045  
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182 Orientação aos alunos de graduação 

Unidade responsável pelo serviço 

• Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para Estudantes (CAAPE) / 
Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Acompanhamento pedagógico dos estudantes de graduação e esclarecimentos de dúvidas em relação 
aos seus cursos, inscrição em disciplinas, transferência, entre outras. 

Público-alvo Alunos de graduação 
Prioridades de atendimento Ingressantes por reserva de vaga e vestibular específico (indígenas e PEC-G) 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone, e-mail ou redes sociais 
Prazos para realização do serviço Imediato 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlo: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: caape@ufscar.br / digra@ufscar.br / (16) 3351-8108 ou (16) 3351-8130 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: Elenita Meira e Ailton Scorsoline/ deegsor@ufscar.br/ (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: Beatriz Costa deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045  
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183 Atividades relacionadas ao PAAEG – tutoria 

Unidade responsável pelo serviço 

• Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para 
Estudantes (CAAPE); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba 
(SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Os campi oferecem orientações aos tutores, alunos e supervisores do PAAEG e são 
responsáveis pelo recebimento e arquivamento das listas de frequência. 

Público-alvo Tutores, alunos e supervisores do PAAEG 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Imediato 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (CAAPE) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 
Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: caape@ufscar.br / (16) 3351-8108 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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184 
Solicitação de reconhecimento de disciplinas 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

O aluno que deseja solicitar o reconhecimento de disciplinas cursadas em outra instituição deve preencher 
o requerimento, entregar cópia do histórico escolar e dos planos de ensino das disciplinas aprovadas em 
outras IES devidamente assinados. O processo é encaminhado para análise do curso e a inclusão das 
disciplinas é feita pelo Helpdesk. A DiGRA é responsável pelo arquivamento do processo. 

Público-alvo Alunos da graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Entregar a documentação até o final do primeiro período de ingresso 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 

• Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 
Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 

• Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13 às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130; 

• Araras: Anderson Santos / andersonsantos@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-

7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / (15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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185 Solicitação de dispensa de disciplinas 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

Alunos da UFSCar que cursaram disciplinas eletivas (disciplinas ofertadas em outros cursos da UFSCar) 
podem solicitar a dispensa em disciplinas que façam parte da matriz curricular do curso em que estão 
matriculados e que sejam equivalentes em, no mínimo, 75%. O aluno deve preencher um formulário, 
anexar os planos de ensino das disciplinas cursadas e daquelas que deseja análise. Se a equivalência for 
comprovada, o aluno tem o resultado lançado no seu histórico escolar e consegue a dispensa. 

Público-alvo Alunos da graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13 às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos/andersonsantos@ufscar.br/deeg-araras@ufscar.br/(19)3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo Filho /isarosa@ufscar.br /abel@ufscar.br /(15) 3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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186 
Solicitação de exercício domiciliar 

Unidade responsável pelo serviço 

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

O aluno que estiver incapacitado de comparecer às aulas por motivo de saúde, poderá solicitar o exercício 
domiciliar e realizar as atividades acadêmicas em casa. Para isso, é necessário preencher um formulário e 
entregar atestado médico. Os campi são responsáveis pelo recebimento da documentação e, no caso de 
ser deferida a solicitação, inserir no sistema SIGA e encaminhar e-mail aos interessados. 

Público-alvo Alunos da graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 18h e das 19h às 21h30; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13 às 16h e das 18h30 às 20h30; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos/andersonsantos@ufscar.br/deeg-araras@ufscar.br/(19)3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo Filho/isarosa@ufscar.br/abel@ufscar.br/(15)3229-6174 

• Lagoa do Sino: Beatriz Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 ou (15) 3256-9045 
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187 Reenquadramento de perfil 

Unidade responsável pelo serviço  

• Seção de Gestão Acadêmica (SeGA); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA – So) 

Descrição do Serviço 

Reenquadramento de perfil é uma correção no perfil atual do estudante de modo que ele 
possa se inscrever em disciplinas do perfil que realmente ele faça jus e tenha 
possibilidade de ser deferido. Esse procedimento é permitido apenas uma vez na 
graduação. 

Público-alvo Alunos da graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente 
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiGRA) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: Prédio AT-2 Sala 4 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 
Sorocaba-SP 

Dias e horários de atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 

• Araras: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h; 

• Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 13 às 16h e das 18h30 às 20h30. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno em nenhum dos 
campi. 

Contato 

• São Carlos: Sueli Perea / sega@ufscar.br / (16) 3351-8130 

• Araras: Anderson Santos / andersonsantos@ufscar.br / deeg-
araras@ufscar.br (19) 3543-7602 

• Sorocaba: Isabel Rosa e Abelardo Filho / isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / 
(15) 3229-6174 
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188 
Processos de criação de cursos de graduação 

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação (DeEG-AR); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

O processo inclui:  

• Instrução e Acompanhamento de processos de criação de Projetos Pedagógicos de Curso – PPC; 

• Escolha, indicação e encaminhamento de pareceristas de PPC, análise, parecer e relatório 
acadêmico- pedagógico do PPC; 

• Análise e parecer sobre criação de Fichas de Caracterização; 

• Encaminhamento de Fichas de Caracterização para apreciação da ProGrad e implementação 
pela DiGRA. 

Público-alvo Núcleos docentes estruturantes e coordenações de cursos de graduação 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do serviço 30 dias 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3351-3306-6501 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 
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189 Alteração curricular de projetos pedagógicos de cursos de graduação 

Unidade responsável pelo 
serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação (DeEG-AR); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

• Instrução de acompanhamento de processos de alterações curriculares; 

• Análise e parecer sobre alteração e criação de Fichas de Caracterização; 

• Encaminhamento de Fichas de Caracterização para apreciação da ProGrad e implementação pela 
DiGRA 

• Controle do percentual de alterações curriculares permitidas segundo o Regimento Geral de 
Graduação da UFSCar 

Público-alvo Coordenações de curso e chefias de departamentos acadêmicos 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do 
serviço 

30 dias 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3351-3306-6501 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 
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190 Reformulação curricular de projetos pedagógicos de cursos de graduação (PPC) 

Unidade responsável pelo serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação (DeEG-AR); 

• Seção de Desenvolvimento Pedagógico e Formação Docente campus Sorocaba (SeDPFD-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 

• Instrução e Acompanhamento de processos de reformulação de Projetos Pedagógicos de Curso; 

• Escolha, indicação e encaminhamento de pareceristas de PPC; 

• Análise, parecer e relatório acadêmico- pedagógico do PPC; 

• Análise e parecer sobre alteração e criação de Fichas de Caracterização; 

• Encaminhamento de Fichas de Caracterização para apreciação da ProGrad e implementação pela 
DiGRA. 

Público-alvo 
Núcleos docentes estruturantes, coordenações de cursos de graduação, chefes de departamentos 
acadêmicos, secretários de curso e de departamento 

Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do serviço 30 dias 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3351-3306-6501 

• Araras: Elaine Maldonado / emaldonado@ufscar.br / deeg-araras@ufscar.br / (19) 3543-2951 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5936 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 
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191 Autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso de graduação 

Unidade responsável pelo 
serviço 

• Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Araras (DeEG-Ar); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Sorocaba (DeEG-So); 

• Departamento de Ensino de Graduação campus Lagoa do Sino (DeEG-LS) 

Descrição do Serviço 
Instruir e acompanhar os processos de autorização, reconhecimento e renovação do 
reconhecimento dos cursos de graduação. 

Público-alvo Coordenações de curso 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 
Prazos para realização do 
serviço 

30 dias 

Local de atendimento 

• São Carlos: Prédio da Pró-Reitoria de Graduação (DiDPed) 
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Araras: DeEG-Ar  
Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

• Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

• Lagoa do Sino: DeEG-LS 
Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12, Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri-SP 

Dias e horários de 
atendimento 

• São Carlos: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 

• Araras e Sorocaba: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; 

• Lagoa do Sino: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato 

• São Carlos: didped@ufscar.br / (16) 3351-3306-6501 
• Araras: Elaine Maldonado/emaldonado@ufscar.br/deeg-araras@ufscar.br /(19)3543-

2951 

• Sorocaba: deegsor@ufscar.br / (15) 3229-5938 

• Lagoa do Sino: Beatriz Ap. da Costa / deegls@ufscar.br / (15) 3256-9044 
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192 
Passes escolares 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Gestão Acadêmica campus Sorocaba (SeGA-So) 

Descrição do Serviço 

• Passe municipal Sorocaba: os alunos efetuam o cadastro no site da 
Urbes e retiram a cartela na SeGA-So. É necessário retornar todo mês 
para que seja carimbado o mês vigente e tenha direito a recarregar o 
cartão de estudante com desconto. No caso de novos alunos, o 
formulário para solicitação de passe estudantil deve ser impresso no 
site da Urbes e carimbado na SeGA-So para que então o aluno vá até 
a Urbes e solicite o cartão de estudante. 

• Passe intermunicipal da região metropolitana de Sorocaba (EMTU): o 
cadastro no site é realizado pela SeGA-So a pedido do aluno. Após o 
cadastro, o aluno deve acessar o site e encaminhar os documentos 
solicitados para ter direito ao passe livre ou meia tarifa. Se o pedido 
for deferido, o aluno deve imprimir o formulário mensalmente e 
encaminhar para a SeGA-So. 

• Passe intermunicipal fora da região metropolitana de Sorocaba: para 
o aluno ter direito a meia tarifa, deve encaminhar o formulário da 
empresa de ônibus para que a SeGA-So. 

Público-alvo Alunos da UFSCar campus Sorocaba 
Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Presencialmente  
Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Sorocaba: DeEG-So 
Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos, Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba-SP 

Dias e horários de atendimento 
Segunda a sexta-feira, das 13h às 16h e das 18h30 às 20h30. 
No período de férias letivas não há atendimento noturno. 

Contato 
Isabel Rosa / Abelardo Filho 
isarosa@ufscar.br / abel@ufscar.br / (15) 3229-6174 
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Serviços – Pró-Reitoria de Pesquisa - ProPq 

Apoio às Comissões de Ética 
Unidade responsável pelo serviço Serviço de Apoio às Comissões de Ética (SerCET) 

Descrição do Serviço 

O SerCET recebe e analisa propostas de desenvolvimento de projetos de 
pesquisa da UFSCar com relação aos aspectos éticos envolvendo a 
experimentação com seres humanos, com animais, com organismos 
geneticamente modificados e outros temas relacionados à integridade ética 
na pesquisa. 

Público-alvo 
Interno (estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e 
docentes) 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário online 

Prazos para realização do serviço De 30 a 60 dias, em média 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h 

Contato 

Natália Rissi / Henrique Affonso de Andre Sobrinho 
cep@ufscar.br / ceua@ufscar.br / henrique@ufscar.br/ 
natalia.rissi@ufscar.br  
(16) 3351-9683 

 

 
Voltar 
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Atendimento ao público e fornecimento de informações  
Unidade responsável pelo serviço Secretaria Executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa (SE/ProPq) 

Descrição do Serviço 

Organização da agenda do pró-reitor, cadastramento de afastamentos de 
técnicos-administrativos e docentes, cadastramento de pós-doutores e 
pesquisadores visitantes, atendimento ao público e fornecimento de 
informações sobre a Pró-Reitoria. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço De acordo com a demanda  

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h30 

Contato 
Helenilde Meneses Santos Ruiz  
propq@ufscar.br   
(16) 3351-8028 
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Gestão do Programa Unificado de Iniciação Científica e Tecnológica (PUICT) 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (CoPICT) 

Descrição do Serviço 

Programa destinado à concessão de bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica a estudantes de graduação dos cursos das UFSCar ou de outras 
instituições de Ensino Superior, mas que sejam orientados por professores 
da UFSCar. 

Público-alvo Estudantes de graduação 

Prioridades de atendimento 
Existe cota reservada (32 bolsas) para alunos ingressantes por meio de ações 
afirmativas 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário online e e-mail 

Prazos para realização do serviço Conforme disposto em edital  

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30 

Contato 
Tatiana Bianchini Pinheiro  
tatiana@ufscar.br     
(16) 3351-8026 

 

 

 

  

mailto:tatiana@ufscar.br


 
 

196 

Coordenação dos projetos CT-INFRA executados pela Finep e pelo CNPq 
Unidade responsável pelo serviço Pró-Reitoria de Pesquisa Adjunta (ProPqAdj) 

Descrição do Serviço 

Apoio aos projetos CT-INFRA executados pela Finep (Financiadora de Estudos 
e Projetos) e pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) destinados a auxiliar nos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação por meio de reformas ou construção de 
laboratórios e aquisição de equipamentos multiusuários e instalações. 

Público-alvo Pesquisadores da UFSCar 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Pelo site da ProPq (para consulta às informações); pessoalmente (por meio 
de atendimento), por e-mail ou telefone 

Prazos para realização do serviço De acordo com a demanda de editais da Finep e demais órgãos de fomento 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Ronaldo Censi Faria / Daniela Salgado Gonçalves da Silva 
propq-adj@ufscar.br / coordinfrapesq@ufscar.br  
(16) 3509-1626 
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Informação em pesquisa 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Informação em Pesquisa (CIP) 

Descrição do Serviço 
• Disponibilizar informações sobre atividades de pesquisa 

realizadas na UFSCAR; 

• Gerenciar os Grupos de Pesquisa. 

Público-alvo 
Pesquisadores da UFSCAr, incluindo pós-doutorandos nacionais e 
internacionais 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Por e-mail 

Prazos para realização do serviço Os serviços são realizados pelo menos três vezes por semana 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento 
Segunda a sexta-feira, por e-mail ou pessoalmente, mediante 
agendamento na Secretaria da ProPq 

Contato 
Angélica Maria Penteado Dias  
angelica@ufscar.br  
(16) 3351-8028 
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Serviços – Pró-Reitoria de Pós-Graduação - ProPG 

Dados estatísticos na Pós-Graduação Stricto Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) 

Descrição do Serviço 

Dados estatísticos sobre a pós-graduação, desde o seu início, como número 
de alunos matriculados, número de defesas, número de programas e de 
cursos, informações sobre alunos estrangeiros, informações sobre alunos 
com deficiência, conceitos CAPES. 

Público-alvo Interno e Externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Acesso ao site (www.propg.ufscar.br)  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Paulo Henrique Octaviano  
propgweb@ufscar.br  
(16) 3306-6683 
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199 Reconhecimento de diploma estrangeiro de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação (CAPG) 

Descrição do Serviço 

O pedido de reconhecimento de diploma estrangeiro de pós-graduação 
stricto sensu é um processo formal, por meio do qual se busca que uma 
instituição de ensino superior brasileira reconheça um diploma de 
mestrado ou doutorado expedido no exterior, o que confere a esse 
documento validade no território brasileiro. Os documentos necessários 
para a solicitação de reconhecimento de diploma, procedimentos, 
prazos, fases, competências, responsabilidades, etc, são definidos pelo 
Ministério da Educação, atualmente, por meio da Portaria Normativa nº 
22, de 13 de dezembro de 2016. 

Público-alvo Externo 

Prioridades de atendimento O atendimento é realizado de acordo com a ordem de agendamentos 

Opções de acesso ao serviço Online, por meio da Plataforma Carolina Bori - MEC 

Prazos para realização do serviço 
Após a entrega, pelo requerente, de toda a documentação exigida e o 
recolhimento da taxa de abertura do processo, o prazo é de 180 dias 
para tramitação normal e 90 dias para tramitação simplificada. 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento 

• Segunda a sexta-feira das 14h às 17h; 

• O atendimento de dúvidas sobre reconhecimento é feito pelo e-
mail reconhecimento@ufscar.br;   

• O pedido de reconhecimento e seu acompanhamento pelo 
requerente é feito por meio da Plataforma Carolina Bori - MEC. 

Contato 
Larissa Aparecida Romano  
reconhecimento@ufscar.br  
(16) 3351-9783 
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Emissão de Diplomas da Pós-Graduação Stricto Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) 

Descrição do Serviço 
Emissão de diplomas de mestrado e doutorado dos estudantes matriculados 
nos Programas de Pós-Graduação da UFSCar. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
O diploma é enviado ao Programa de Pós-Graduação que entregará ao 
interessado 

Prazos para realização do serviço Encontram-se no site (www.propg.ufscar.br/propg/diplomas)    

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Larissa Aparecida Romano  
propgca@ufscar.br  
(16) 3351-9783 
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Emissão de carteira de identidade estudantil de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação (CAPG) 

Descrição do Serviço 
Emissão de Carteira de Identidade aos estudantes de pós-graduação 
stricto sensu da UFSCar. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 

Preenchimento de formulário on-line 
(www.carteirinha.ufscar.br/solicita).  
A carteirinha é enviada ao Programa de Pós-Graduação que entregará 
ao interessado. 

Prazos para realização do serviço Prazos são informados na página (www.carteirinha.ufscar.br/solicita) 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Larissa Aparecida Romano  
carteirinhaspropg@gmail.com  
(16) 3351-8109 
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Informação sobre regimentos, normas, atos e portarias referente à Pós-Graduação Stricto 
Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Secretaria Executiva - Pró Reitoria Pós-Graduação (SE/ProPG) 

Descrição do Serviço 
Disponibilizar acesso às normas internas, regimentos e legislação referente à 
Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSCar. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone, envio de e-mail, site (www.propg.ufscar.br)  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Daniele Camargo  
propg@ufscar.br  
(16) 3351-8110 
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Atas reuniões do Conselho de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Unidade responsável pelo serviço Secretaria Executiva - Pró Reitoria Pós-Graduação (SE/ProPG) 

Descrição do Serviço 
Nas atas encontram-se as deliberações sobre assuntos relacionados à Pós-
Graduação Stricto Sensu da UFSCar por ano, bem como homologações de 
títulos de mestrado e doutorado. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Site (www.propg.ufscar.br/propg/atas-conselhos)  

Prazos para realização do serviço Respeitar os prazos indicados na página (http://www.propg.ufscar.br) 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Daniele Camargo  
propg@ufscar.br  
(16) 3351-8110 

 

 

 

  

http://www.propg.ufscar.br/propg/atas-conselhos
http://www.propg.ufscar.br/
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Chancelamento de bolsas PNPD-CAPES 
Unidade responsável pelo serviço Pró Reitoria Pós-Graduação Adjunta (ProPGAdj) 

Descrição do Serviço 
Chancelamento das bolsas PNPD-CAPES no sistema SAC-CAPES de 
pesquisadores selecionados pelos Programas de Pós-Graduação mediante 
processo seletivo. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Site (www.propg.ufscar.br/bolsas/bolsa-de-pos-doutorado-pnpd-capes)  

Prazos para realização do serviço De acordo com o calendário anual informado pela CAPES 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
José Carlos Paliari  
propgadj@ufscar.br  
(16) 3306-6506 

 

 

 

  

http://www.propg.ufscar.br/bolsas/bolsa-de-pos-doutorado-pnpd-capes
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Administração de Recursos PROAP 
Unidade responsável pelo serviço Serviço de Administração, Finanças e Contratos (SerAFC/PG) 

Descrição do Serviço 

Administrar verba PROAP oriunda da CAPES envolvendo o 
acompanhamento e atualização das execuções orçamentárias e 
financeiras das verbas destinadas à ProPG e aos Programas de Pós-
Graduação, orientação para o uso da respectiva verba e tomar as 
medidas necessárias para a realização de compras da unidade, 
conforme as diretrizes da Pró-Reitoria de Administração. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento De acordo com a demanda 

Opções de acesso ao serviço 
Site (www.propg.ufscar.br/serafc-1/servico-de-administracao-
financas-e-contratos-serafc )  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Fabiano Yamamura  
serafc.propg@ufscar.br  
(16) 3351-8986 

 

 

 

  

http://www.propg.ufscar.br/serafc-1/servico-de-administracao-financas-e-contratos-serafc
http://www.propg.ufscar.br/serafc-1/servico-de-administracao-financas-e-contratos-serafc
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Controle operacional e financeiro – SCDP para concessão de diárias e passagens 
Unidade responsável pelo serviço Serviço de Administração, Finanças e Contratos (SerAFC/PG) 

Descrição do Serviço 
Consiste no recebimento e verificação das informações/documentos/saldos 
das solicitações via SCDP e finalização do processo. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento De acordo com a demanda 

Opções de acesso ao serviço Site (www2.scdp.gov.br/novoscdp)  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Prédio da Reitoria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 14h às 17h 

Contato 
Fabiano Yamamura  
serafc.propg@ufscar.br  
(16) 3351-8986 

 

 

 

  

 
Voltar 

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml


 

 

 

207 
Serviços – Coordenadoria de Comunicação Social – CCS  

Comunicação institucional 
Unidade responsável pelo serviço Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) 

Descrição do Serviço 

A CCS elabora produtos e conteúdos para a divulgação das pesquisas 
científicas, dos eventos acadêmicos, do funcionamento institucional e do 
dia a dia universitário. Diariamente, atualiza o Portal da Universidade e 
produz boletins informativos, além disso, mantém relação com a imprensa 
local, regional e nacional e acompanha a veiculação de notícias sobre a 
UFSCar nos meios de comunicação mais importantes do País. A produção 
gráfica e a cobertura fotográfica de eventos também são serviços prestados 
pela Coordenadoria. 

Público-alvo Comunidade universitária, órgãos de imprensa e sociedade em geral 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Por e-mail, telefone ou pelo site (www.ccs.ufscar.br)   

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Coordenadoria de Comunicação Social  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira das 8h às 18h 

Contato 
João Eduardo Justi 
joaoedujusti@ufscar.br/ ccs@ufscar.br 
(16) 3351-8971 / 3351-8119 / 3351-8928 

 

 
Voltar 

 

 

  

http://www.ccs.ufscar.br/
mailto:joaoedujusti@ufscar.br
mailto:ccs@ufscar.br
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Serviços – Editora da UFSCar - EdUFSCar  

Livros, lançamentos e eventos relacionados ao livro 
Unidade responsável pelo serviço Editora da UFSCar (EdUFSCar) 

Descrição do Serviço 

• Divulgação da produção de conhecimento (em particular a 
produzida na UFSCar) por meio da publicação de livros e materiais 
didáticos; 

• Oferta de livros acadêmicos e de livros em geral para a 
comunidade da UFSCar e região em condições mais favoráveis; 

• Promoção de feiras e eventos, relacionados à divulgação e venda 
de livros da editora. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone, e-mail ou pelo site (www.edufscar.com.br)  

Prazos para realização do serviço 

Para aquisição de livros: 

• Na livraria: imediato, quando existe estoque; 

• Encomendas: de 20 a 30 dias úteis; 

• Site: de 3 a 5 dias úteis após o pagamento do boleto. 

Local de atendimento 
Editora da UFSCar – Prédio da Livraria  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento 
• Livraria: Segunda a quinta-feira, das 8h às 18h / Sexta-feira, das 8h 

às 17h; 

• Secretaria e estoque: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Contato 
Fernanda do Nascimento 
gerenciaedufscar@ufscar.br 
(16) 3351-8962 / 3351-8927 / 3351-8137 / 3351-8014 

  
Voltar 

 

 

  

http://www.edufscar.com.br/
mailto:gerenciaedufscar@ufscar.br
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Serviços – Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi  

Comutação bibliográfica BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

Os Serviços de Comutação de Informação (SCI) são convênios que ocorrem em todo 
o mundo entre bibliotecas, visando reunir suas coleções. A comutação possibilita ao 
usuário a solicitação de artigos de periódicos, teses e dissertações, eventos (anais de 
congressos, seminários etc.) e partes de publicações por meio de fotocópia. O pedido 
de fotocópia é feito por meio de um sistema e o envio do item ao usuário é por e-
mail, mas pode ser feito por correio na forma impressa. 
O DeRef trabalha atualmente com quatro tipos de convênio: 

• COMUT (IBICT); 

• SCAD (BIREME); 

• BL (British Library); 

• Convênios Interinstitucionais. 
Público-alvo Interno  
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente ou por e-mail  

Prazos para realização do serviço 
Os prazos dependem de quantos pedidos estão na fila para serem feitos pela 
biblioteca, em geral, a chegada da fotocópia ou PDF leva em torno de dez dias. 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
Mônica Camacho  
comutação.bco@ufscar.br  
(16) 3351-8424  

 

 
Voltar 

 

 

  

mailto:comutação.bco@ufscar.br
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Consulta às fontes de pesquisa on-line  
(disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES e assinadas pelo SIBi) 

Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O DeRef conta com uma equipe de bibliotecários que pode auxiliar os usuários 
na consulta e uso de fontes de pesquisa on-line disponíveis no Portal de 
Periódicos da CAPES e bases de dados assinadas pelo Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi). Estas bases reúnem uma série de coleções de itens de 
informação, tais como livros eletrônicos (ebooks), periódicos (journals), artigos 
de periódicos, relatórios, normas técnicas, imagens e sons. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Presencialmente, por telefone, envio de e-mail, na rede UFSCar ou pelo 
acesso CAFe 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Divulgação de fontes de informação on-line nos veículos de comunicação disponíveis na 
UFSCar 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O DeRef elabora e divulga notícias sobre as bases de dados de informação 
científico-tecnológica assinadas pela UFSCar, disponíveis no Portal CAPES, de 
acesso livre e de acesso temporário, assim como as novidades sobre as bases. 
Essas notícias são publicadas aos usuários por meio dos canais de 
comunicação disponíveis, que são: Boletim da CCS, site da BCo e Facebook. 
Com isto, espera-se que docentes, alunos e pesquisadores da UFSCar façam 
largo uso das bases de dados, o que pode contribuir para a melhoraria de 
suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Pela internet 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento 24 horas na internet 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Consulta às bases de dados e coleções disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES e 
coleções assinadas pela UFSCar 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O DeRef conta com uma equipe de bibliotecários que pode auxiliar os 
usuários na consulta e uso de Bases de Dados de Literatura Científico-
Tecnológica (BDLCTs) disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES e 
adquiridas pela UFSCar. Estas bases reúnem uma série de coleções de itens 
de informação, tais como livros eletrônicos (ebooks), periódicos (journals), 
artigos de periódicos, relatórios, normas técnicas, imagens e sons. O DeRef 
também é responsável pela manutenção técnica das bases, assim caso o 
usuário note algum problema de funcionamento pode recorrer ao DeRef 
solicitando a correção. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 

• Coleções no Portal de Periódicos da CAPES: On-line, na rede 
UFSCar ou por acesso CAFe; 

• Coleções assinadas pela UFSCar: acessíveis somente nos 
computadores ligados à rede UFSCar. 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Orientação para acesso às bases de dados e coleções de acesso livre BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O DeRef oferece orientações para o uso e divulga diversas Bases de Dados de 
Literatura Científico-Tecnológica (BDLCTs) de acesso livre e gratuito na 
internet, as BDLCTs oferecem uma série de coleções de itens de informação, 
tais como livros eletrônicos (ebooks), periódicos (journals), artigos de 
periódicos, relatórios, normas técnicas, imagens e sons. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário on-line no site da BCo 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Treinamento em grupo em Bases de Dados de Literatura Científico-Tecnológica 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O DeRef oferece aos usuários treinamento para fins de pesquisa bibliográfica 
nos seguintes tipos de bases de dados on-line de informação científico-
tecnológica: 

• Bases assinadas pela UFSCar, por meio do SIBi; 

• Bases disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES; 

• Bases de livre acesso (gratuitas) que contenham informação 
confiável. 

Todos os treinamentos devem ser solicitados com antecedência por um 
docente da UFSCar, por meio de formulário on-line, dando-se preferência a 
grupos de 20 a 40 pessoas por treinamento. (www.bco.ufscar.br/servicos-
bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-
treinamento-em-grupo) 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento 
O atendimento dos treinamentos ocorre por ordem de preenchimento do 
formulário pelos docentes. 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário on-line 

Prazos para realização do serviço 
O DeRef oferece um treinamento a cada semana e o prazo depende da fila 
de pedidos à espera. 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo
http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo
http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo
mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Treinamento no uso dos softwares gestores de referências 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Circulação (SeCir) 

Descrição do Serviço 

O DeRef elabora, realiza e disponibiliza treinamentos sobre os softwares 
gestores de referências, utilizados para gerenciar referências bibliográficas 
(metadados) e coleções de publicações voltadas para a pesquisa 
bibliográfica. Todos os treinamentos devem ser solicitados com 
antecedência por um docente da UFSCar, por meio de formulário on-line, 
dando=se preferência a grupos de 20 a 40 pessoas por treinamento. 
(www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-
agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo)  

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Ordem de chegada 

Opções de acesso ao serviço Preenchimento de formulário on-line 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Seção de Circulação – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo
http://www.bco.ufscar.br/servicos-bco/treinamento-bco/solicitacao-de-agendamento/agendamento-de-treinamento-em-grupo
mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Atendimento ao usuário para consulta ao acervo local 
Unidade responsável pelo serviço Seção de Circulação (SeCir) 

Descrição do Serviço Oferece atendimento direto ao usuário da biblioteca. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Ordem de chegada 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Atendimento imediato 

Local de atendimento 
Seção de Circulação – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h / Sábado, das 8h às 14h 

Contato 
Leandro de Oliveira Lopes  
circulacao.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8134 

 

 

 

  

mailto:circulacao.bco@ufscar.br
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Cadastramento de Usuários na BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O cadastramento na BCo poder ser efetuado pela comunidade interna da 
UFSCar (alunos de graduação e pós-graduação; servidores docentes e 
técnico-administrativos; pesquisadores) e comunidade externa (pessoas de 
São Carlos, Água Vermelha, Santa Eudóxia e Ibaté. O usuário terá um login e 
cadastrará uma senha para utilizar o sistema da BCo e assim poderá realizar 
o autoempréstimo de livros, reservas, renovações. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h / Sábado, das 8h às 13h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Caixa de devolução de livros 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço Permite a devolução de livros no período em que a Biblioteca estiver fechada. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h / Sábado, das 8h às 13h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br
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Empréstimo de itens de informação BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 
Permite o empréstimo de itens de informação, como livros, teses, 
dissertações e materiais multimídia, como CD e DVD, na modalidade de 
auto empréstimo por meio de terminais localizados no Piso 1. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h / Sábado, das 8h às 13h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br


 
 

220 Empréstimo entre bibliotecas EEB 

Unidade responsável pelo serviço 

• Departamento de Referência (DeRef) 

• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar); 

• Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS). 

Descrição do Serviço 

Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) é um serviço prestado à comunidade acadêmica como alternativa para 
solicitação de itens de informação (livros, teses, dissertações, periódicos) existentes em outras bibliotecas. 
A solicitação deve ser realizada pelo catálogo Pergamum para as bibliotecas do Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi) ou por meio de formulário disponível no Portal BCo, para bibliotecas externas. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 
Opções de acesso ao serviço Online 
Prazos para realização do serviço 10 dias 

Local de atendimento 

• São Carlos:  
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP 

• Sorocaba: 
Biblioteca Campus Sorocaba – UFSCar Campus Sorocaba 
Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do Itinga CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras: 
Biblioteca Campus Araras – UFSCar Campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP  

• Lagoa do Sino:  
Biblioteca Campus Lagoa do Sino – UFSCar Campus Lagoa do Sino 
Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 (SP-189), Bairro Aracaçu CEP: 18290-000 Buri – SP 

Dias e horários de atendimento 
• São Carlos, Sorocaba e Araras: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; 

• Lagoa do Sino: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45. 

Contato 

• São Carlos: Cristina Marchetti Maia / atendimento.bco@ufscar.br / (16) 3351-8425; 

• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-7453 

• Araras: Fernanda Pavan Habermann / fepavan@ufscar.br / (19) 3543-2632; 

• Lagoa do Sino: bls@ufscar.br / (15) 3256-9015 
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Reserva on-line de livros 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 
Permite reservar itens de informação que estão emprestados no sistema 
Pergamum. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço On-line pelo catálogo Pergamum 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Serviço ininterrupto (via internet)  

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 

 

 

 

  

mailto:atendimento.bco@ufscar.br


 
 

222 

Renovação on-line de livros BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço Permite renovar o prazo de empréstimo de itens de informação pela internet. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço On-line pelo catálogo Pergamum 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Serviço ininterrupto (via internet)  

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 
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Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

Serviço de orientação à normalização documentária de trabalhos 
acadêmicos, de acordo com as Normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) para elaborar Referências e Citações e 
apresentação dos trabalhos acadêmicos. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente, por telefone ou e-mail 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia 
atendimento.bco@ufscar.br   
(16) 3351-8425 
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Consulta ao Fundo Florestan Fernandes no DeCORE 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE)   

Descrição do Serviço 

No Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE) da 
Biblioteca Comunitária da UFSCar (BCo) está localizado o Fundo 
Florestan Fernandes que mantém o arquivo pessoal deste importante 
sociólogo brasileiro. Neste fundo há diversos documentos como 
correspondências, fichas manuscritas de pesquisa, fotografias, artigos 
de jornais, etc. Os documentos em PDF podem ser consultados no 
DeCORE, sendo possível solicitar cópia de até dez documentos por 
pesquisa 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Presencialmente, por telefone, envio de e-mail. 
O agendamento deve ser feito pelo e-mail decore.bco@gmail.com  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais – Prédio da 
Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18 

Contato 
Izabel Franco  
colesp.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8428 
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Empréstimo de obras especiais no DeCORE BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE)   

Descrição do Serviço 

No DeCORE estão localizadas as coleções especiais da Biblioteca 
Comunitária da UFSCar, sendo que sete delas têm suas obras disponíveis 
para empréstimo, as regras de empréstimo das obras das coleções 
especiais são as mesmas utilizadas para o empréstimo do acervo geral da 
biblioteca. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais – Prédio da 
Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18 

Contato 
Izabel Franco  
colesp.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8428 
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Visita monitorada no DeCORE 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE)   

Descrição do Serviço 

O Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais da Biblioteca 
Comunitária da UFSCar oferece visitas monitoradas para quem quiser 
conhecer as coleções especiais da biblioteca. Ao todo são seis coleções 
especiais, quais sejam: Florestan Fernandes (FF), Florestan Fernandes (FF-
DF), Luís Martins (LM), Henrique Luiz Alves (HLA), Ficção Científica (FC) e 
Luís Carlos Prestes. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço 
Presencialmente. 
A visita monitorada deve ser agendada pelo e-mail colesp.bco@ufscar.br  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais – Prédio da 
Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18 

Contato 
Izabel Franco  
colesp.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8428 
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Reprodução fotográfica de documentos no DeCORE 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE)   

Descrição do Serviço 

O Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE) da 
Biblioteca Comunitária da UFSCar (BCo) fornece cópia de parte das obras do 
DeCORE que não podem ser emprestadas, respeitando o limite de até 10% 
do total do número de páginas da obra. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais – Prédio da 
Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18 

Contato 
Izabel Franco  
colesp.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8428 
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Emissão de Atestado Negativo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O atestado negativo é um documento emitido pelo Departamento de 
Referência (DeRef), cuja função é comprovar que o usuário não possui 
pendências junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar (SIBi/UFSCar). 
Este documento é necessário em caso de desligamento, desistência, 
transferência, trancamento de matrícula, requisição de diploma, exoneração 
ou aposentadoria para a comunidade acadêmica da UFSCar e IFSP. Para a 
emissão do documento o usuário não deve ter itens emprestados em seu 
cadastro. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 
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Cadastramento de Usuários na BCo 
Unidade responsável pelo serviço Departamento de Referência (DeRef) 

Descrição do Serviço 

O cadastramento na BCo poder ser efetuado pela comunidade interna da 
UFSCar (alunos de graduação e pós-graduação; servidores docentes e 
técnico-administrativos; pesquisadores) e comunidade externa (pessoas de 
São Carlos, Água Vermelha, Santa Eudóxia e Ibaté). O usuário terá um login 
e cadastrará uma senha para utilizar o sistema da BCo e assim poderá realizar 
o autoempréstimo de livros, reservas, renovações. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Departamento de Referência – Prédio da Biblioteca Comunitária  
Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos - SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h / Sábado, das 8h às 13h 

Contato 
Cristina Marchetti Maia  
atendimento.bco@ufscar.br    
(16) 3351-8425 
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Empréstimos domiciliares 

Unidade responsável pelo 
serviço 

• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar); 

• Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS) 

Descrição do Serviço Empréstimo de material bibliográfico e audiovisual 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do 
serviço 

Não há 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, 
Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

• Lagoa do Sino:  
Biblioteca Campus Lagoa do Sino - Universidade Federal de São Carlos 
campus Lagoa do Sino, Rodovia Lauri Simões de Barros (SP-189), Km 12, 
Bairro Aracaçu, CEP: 18290-000 Buri – SP  

Dias e horários de atendimento 
• Sorocaba e Araras: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; 

• Lagoa do Sino: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45. 

Contato 

• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-5989 

• Araras: bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2609 

• Lagoa do Sino: (15) 3256-9015 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Empréstimos de jogos campus Sorocaba 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

Descrição do Serviço Empréstimo de jogos de tabuleiro 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do Itinga, 
CEP: 18052-780 Sorocaba – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
bso@ufscar.br 
(15) 3229-5989 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Empréstimos de jogos e redes campus Araras 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço Empréstimo de jogos de tabuleiro e redes de descanso 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras – SP 

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
bar.referencia@ufscar.br  
(19) 3543-2632 
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233 Empréstimo de chaves para armários guarda-volumes 

Unidade responsável pelo serviço 

• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar); 

• Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS) 

Descrição do Serviço 
Empréstimo de chaves para guarda de pertences pessoais dos usuários em 
guarda-volumes. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 
110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

• Lagoa do Sino:  
Biblioteca Campus Lagoa do Sino - Universidade Federal de São 
Carlos campus Lagoa do Sino, Rodovia Lauri Simões de Barros (SP-
189), Km 12, Bairro Aracaçu, CEP: 18290-000 Buri – SP 

Dias e horários de atendimento 
• Sorocaba e Araras: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; 

• Lagoa do Sino: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45 

Contato 

• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-5989; 

• Araras: bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632; 

• Lagoa do Sino: bls@ufscar.br / (15) 3256-9015 
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mailto:bar.referencia@ufscar.br
mailto:bls@ufscar.br


 
 

234 
Projeto Bibmovie campus Sorocaba e Cinema da Biblioteca campus Araras 
Unidade responsável pelo 
serviço 

• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço Exibições semanais de filmes, séries e documentários. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do 
serviço 

• Sorocaba: uma vez por semana com três exibições; 

• Araras: uma vez por semana com duas exibições. 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, 
Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento 
• Sorocaba: dias alternados de semana com exibições às 12h30, 16h e 

19h; 

• Lagoa do Sino: tpda quarta-feira às 12h15 e 20h40. 

Contato 
• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-5989; 

• Araras: bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632 
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235 Programação de Arte, Cultura e Educação 

Unidade responsável pelo serviço 
• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 

Pensando na Biblioteca como espaço cultural e em contribuir para a 
ampliação e divulgação da Arte, Cultura e Educação de nossos usuários, as 
bibliotecas oferecem suas instalações para atividades culturais da 
comunidade do campus e artistas da comunidade externa, como, por 
exemplo: lançamento de livros, desenvolvimento de oficinas, atividades 
literárias, exposições de artes visuais, mostras fotográficas, apresentações 
musicais, exibições cinematográficas, peças de teatro, entre outras. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Disponibilidade de agenda 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Variável de acordo com o tipo de atividade cultural 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 
110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento Disponibilidade de acordo com pré-agendamento  

Contato 

• Sorocaba: André Pereira da Silva / bso@ufscar.br / (15) 3229-
5989; 

• Araras: Alini C. De Carli Demarchi / bar.referencia@ufscar.br / 
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Espaço Desativação do Stress campus Sorocaba e Sala de descanso no campus Araras 

Unidade responsável pelo serviço 
• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 
Sala para descanso e/ou repouso dos usuários no ambiente da Biblioteca 
composta por puffs, ventiladores e tomadas. 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 
110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento 
Durante o expediente das bibliotecas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
22h  

Contato 
• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-5989; 

• Araras: bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Ficha catalográfica automatizada 

Unidade responsável pelo serviço 
• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 
Elaboração de fichas catalográficas para trabalhos de conclusão de 
curso, dissertação e tese online. 

Público-alvo Alunos da graduação e da pós-graduação da UFSCar 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Online 

Prazos para realização do serviço Imediato (online) 

Local de atendimento 

• Sorocaba:  
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São 
Carlos campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-
264), Km 110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras:  
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento Online 

Contato 
• Sorocaba: bso@ufscar.br / (15) 3229-5988; 

• Araras: bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Espaço HQ campus Sorocaba 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

Descrição do Serviço 
Espaço com a coleção especial composta por várias séries completas onde 
predominam os clássicos das editoras Marvel, DC Comics e DC Vertigo. Ela 
é formada por 848 títulos totalizando mais de 5.500 fascículos. 

Público-alvo Interno e Externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do Itinga, 
CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14h30 

Contato 
bso@ufscar.br  
(15) 3229-5989 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
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Projeto “Hora do Chá e Literatura” 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 

O projeto visa promover a leitura através da indicação e divulgação do 
acervo de literatura da biblioteca. Toda semana é indicado um novo título. 
A biblioteca também oferece chás de ervas diversas, todas as segundas, 
quartas e sextas-feiras e apresenta um espaço onde os alunos podem se 
manifestar através de mensagens nos murais da sala. Contribuindo com 
mais um espaço acolhedor e dinâmico dentro da biblioteca. 

Público-alvo Interno e Externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
bar.referencia@ufscar.br  
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bar.referencia@ufscar.br
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Projeto “Estante Circulante” 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 
O projeto visa incentivar a troca de livros e objetos em geral entre alunos, 
docentes, técnicos administrativos e terceirizados. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
bar.referencia@ufscar.br  
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bar.referencia@ufscar.br
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Projeto “Sacolas – conservação de livros” 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 

O objetivo do projeto é a distribuição de sacolas aos usuários da B-Ar, 
visando conscientizar sobre a conservação dos livros da biblioteca, 
possibilitando que as obras emprestadas sejam acondicionadas de forma 
a não sofrer danos por acidentes ou intempéries. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
bar.referencia@ufscar.br  
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bar.referencia@ufscar.br
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Projeto “Visitas escolares na biblioteca” 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 

Realizar atividades que promovam o incentivo à leitura, que proporcione 
conhecimentos da cultura e das áreas da qual a Universidade é atuante.  
Entre as atividades: visitas monitoradas à biblioteca, oficinas e contação 
de histórias. Colaborando com a promoção e divulgação da biblioteca e 
do campus de Araras ao público externo. 

Público-alvo Escolas públicas e privadas do município de Araras 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Solicitar agendamento prévio  

Prazos para realização do serviço Visitas com duração de duas horas 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus 
Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h 

Contato 
bar.referencia@ufscar.br  
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bar.referencia@ufscar.br


 

 

 

243 B-So e B-Ar nas Redes Sociais 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 
Divulgação e atualização de notícias e informações, comunicação em redes 
sociais e sites (Facebook, Instagram) 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Pela internet  

Prazos para realização do serviço Redes sociais atualizadas semanalmente  

Local de atendimento 

• Sorocaba: 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos 
campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 
110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras: 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento Disponível 24h na internet 

Contato 

• Sorocaba: 
Milena Polsinelli Rubi, Maria Aparecida de Lourdes Mariano e 
André Pereira da Silva / bso@ufscar.br / (15) 3229-5988 

• Araras:  
Alini C. De Carli Demarchi, Fernanda Pavan Habermann, Keila F. 
de Souza Cruz e Maria Helena Sachi do Amaral / 
bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
mailto:bar.referencia@ufscar.br
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Biblioteca campus Sorocaba tira dúvidas 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

Descrição do Serviço 
Atendimento individual e para pequenos grupos sobre dúvidas quanto à 
formatação de trabalhos acadêmicos, citações e referências, portal de periódicos 
Capes Currículo Lattes e Mendeley. 

Público-alvo Interno  

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente   

Prazos para realização do serviço Duração de uma hora  

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do Itinga, CEP: 
18052-780 Sorocaba – SP  

Dias e horários de atendimento De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h 

Contato 
Milena Polsinelli Rubi e André Pereira da Silva 
bso@ufscar.br 
(15) 3229-5988 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br


 

 

 

245 Curso “Recursos informacionais para a produção do conhecimento” campus Sorocaba 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

Descrição do Serviço 

Curso que visa proporcionar ao aluno o conhecimento técnico necessário 
para a elaboração de trabalhos científicos, desde a utilização de bases de 
dados (de resumos, de teses e dissertações, de artigos de periódicos) 
como fonte para pesquisa bibliográfica até a sistematização do 
conhecimento de acordo com as normas documentárias existentes. É 
composto por quatro módulos sucessivos e complementares: 
Módulo 1 – Instrumentos para a Pesquisa Bibliográfica  
Módulo 2 – Elaboração de Resumos 
Módulo 3 – Elaboração de Citação e Elaboração de Referências 
Bibliográficas 
Módulo 4 – Ferramentas de Gerenciamento Eletrônico de Referências e 
Padronização do Trabalho Acadêmico 

Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Cadastro deve ser realizado pelo site (www.bso.ufscar.br)  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do 
Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

Dias e horários de atendimento O curso tem duração de 4 dias, 2h por dia 

Contato 
Milena Polsinelli Rubi 
bso@ufscar.br 
(15) 3229-7515 

 

 

 

  

http://www.bso.ufscar.br/
mailto:bso@ufscar.br
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Oficina “Gerenciador de referências Mendeley” campus Sorocaba 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) 

Descrição do Serviço 

Proporcionar conhecimento do gerenciador de referências Mendeley, 
compreendendo: 

• Apresentação e instalação do Mendeley; 

• Criação de pastas/bibliotecas eletrônicas; 

• Organização dos antigos PDFs no desktop através do Mendeley; 

• Realizar marcações nos artigos, como usar o ícone notas para 
fazer lembretes nos artigos; 

• Executar a sincronização entre Mendeley e Word, como inserir as 
citações de autores e as referências bibliográficas no Word 
através do Mendeley; 

• Realizar troca de estilos ABNT, VANCOUVER, etc.; 

• Importar artigos em PDF direto da base de dados para a biblioteca 
do Mandeley; 

• Formatar estilos, como inserir mais de uma citação em um mesmo 
parágrafo. 

Público-alvo Interno 
Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Solicitar inscrição pelo site (www.bso.ufscar.br) 

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Bairro do 
Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

Dias e horários de atendimento Duração de 2h 

Contato 
André Pereira da Silva 
bso@ufscar.br 
(15) 3229-5988 

 

 

 

  

http://www.bso.ufscar.br/
mailto:bso@ufscar.br


 

 

 

247 Oficina Currículo Lattes campi Sorocaba e Araras 

Unidade responsável pelo serviço 
• Biblioteca Campus Sorocaba (B-So); 

• Biblioteca Campus Araras (B-Ar). 

Descrição do Serviço 

Oficina que visa oferecer subsídios para elaboração do currículo Lattes de 
docentes e discentes, compreendendo apresentação da Plataforma 
Lattes no site do CNPq; preenchimento dos componentes resumo, dados 
Gerais, formação, atuação, projetos, produções, educação e 
popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e 
citações, além de espaço para esclarecimento de dúvidas. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Solicitar inscrição  

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 

• Sorocaba: 
Biblioteca Campus Sorocaba - Universidade Federal de São 
Carlos campus Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos (SP-
264), Km 110, Bairro do Itinga, CEP: 18052-780 Sorocaba – SP  

• Araras: 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos 
campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento 
• Sorocaba: duração de 2h; 

• Araras: duração de dois dias, 2h por dia. 

Contato 

• Sorocaba: André Pereira da Silva / bso@ufscar.br  (15) 3229-
5988 

• Araras: Alini C. De Carli Demarchi e Keila F. de Souza Cruz / 
bar.referencia@ufscar.br / (19) 3543-2632 

 

 

 

  

mailto:bso@ufscar.br
mailto:bar.referencia@ufscar.br
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Treinamento Normas da ABNT campus Araras 
Unidade responsável pelo serviço Biblioteca Campus Araras (B-Ar) 

Descrição do Serviço 
Treinamento de usuário no uso e aplicação das Normas de Documentação da 
ABNT visando a elaboração de trabalhos acadêmicos dentro destas Normas. 

Público-alvo Interno 

Prioridades de atendimento Não há 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente   

Prazos para realização do serviço Não há 

Local de atendimento 
Biblioteca Campus Araras - Universidade Federal de São Carlos campus Araras 
Rodovia Anhanguera, Km 174 CEP: 13604-900 Araras - SP 

Dias e horários de atendimento Duração de dois dias, 2h por dia 

Contato 
Maria Helena Sachi do Amaral 
bar.referencia@ufscar.br 
(19) 3543-2632 

 

 

 

  

 
Voltar 

mailto:bar.referencia@ufscar.br


 

 

 

249 Serviços – Instituto de Línguas - IL 

Cursos de línguas 
Unidade responsável pelo serviço Instituto de Línguas (IL) 

Descrição do Serviço 

Dentre as várias atividades que o IL oferece, estão os cursos de:  

• Línguas; 

• Tradução,  

• Interpretação; 

• Revisão de textos; 

• Oficinas temáticas. 
Público-alvo Interno e externo 

Prioridades de atendimento 
A depender do tipo de oferta de curso e capacitação, bem como a prestação 
de serviços. 

Opções de acesso ao serviço Presencialmente e via internet 

Prazos para realização do serviço 

• Cursos sequenciais têm prazo de duração específico; 

• Prestação de serviços de tradução dependem da quantidade de 
laudos; 

• Exames de proficiência em língua estrangeira contam com 15 dias 
para a divulgação do resultado; 

• Outros serviços como interpretação em LIBRAS dependem da 
demanda do contratante. 

Local de atendimento 
Instituto de Línguas – Universidade Federal de São Carlos campus São Carlos 
Rua dos Bem-te-vis – Prédio de Aulas Teóricas 10 (AT 10) 
Rodovia Washington Luiz, Km 235 CEP: 13565-905 São Carlos – SP  

Dias e horários de atendimento Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e das 14h às 18h 

Contato 
Silvana Aparecida Perseguino  
institutodelinguas@ufscar.br   
(16) 3306-6747 

 

 

 

 
Voltar 

mailto:institutodelinguas@ufscar.br

