LISTA DE UNIDADES E DIRIGENTES – UFSCar
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem como finalidade a formação de recursos humanos, a produção e disseminação
do conhecimento e a divulgação científica, tecnológica, cultural e artística.
Para a consecução de seus objetivos, a Universidade busca ministrar cursos de graduação e pós-graduação que atendam
demandas de formação, estimular a pesquisa científica e tecnológica, em todos os campos do conhecimento, e disponibilizar o
conhecimento produzido, por meio de programas e projetos de extensão, visando o progresso da ciência e o desenvolvimento
humano.
Para alcançar seus objetivos, caberá à Universidade:
I - estudar os problemas sociais, econômicos e ambientais da sociedade, com o propósito de apresentar soluções, sob a
inspiração dos princípios da democracia;
II - valer-se dos recursos da coletividade, tanto humanos como materiais, para integração dos diferentes grupos étnicos e sociais
na Universidade;
III - cumprir a parte que lhe cabe no processo educativo de desenvolver na comunidade universitária uma consciência ética,
valorizando as ideias de pátria, de ciência e de humanidade;
IV - constituir-se em fator de integração da cultura nacional;
V - participar de programas oficiais de cooperação internacional;
VI - cooperar com e assessorar entidades públicas e particulares no campo de estudos e pesquisas;
VII - promover a integração e cooperar com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais nacionais e
estrangeiras;
VIII - desempenhar outras atividades em áreas de sua competência.

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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Reitora - Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1049547759186556
Contato: reitoria@ufscar.br / (16) 3351-8168
Decreto de nomeação: Decreto MEC de 14 de Janeiro de 2021
Vice-Reitora - Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8868678989340770
Contato: vicereitoria@ufscar.br / (16) 3351-8101
Portaria de nomeação: Portaria GR 4702/2021
Chefe de Gabinete da Reitoria – Lourdes de Sousa Moraes
Contato: chefiagabinete@ufscar.br / (16) 3306-6668
Portaria de nomeação: Portaria GR 4719/2021

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
A ProAd 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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Pró-Reitora de Administração – Edna Hércules Augusto
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7786329116376734
Contato: proad-gab@ufscar.br / (16) 3351-8187
Portaria de nomeação: Portaria GR 4897/2021
Pró-Reitor de Administração Adjunta – Ma. Izaura do Carmo Alcoforado
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7196287142215591
Contato: proad-gab@ufscar.br / (16) 3351-8115
Portaria de nomeação: Portaria GR 4709/2021
Pró-Reitor de Administração Adjunto Multicampi – Prof. Dr. Luiz Manoel Almeida
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5053214724598522
Contato: proad-gab@ufscar.br / (16) 3351-8187
Portaria de nomeação: Portaria GR 4708/2021

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁTIOS E ESTUDANTIS
A ProACE gerencia unidades administrativas nos quatro campi e tem como finalidades planejar, coordenar, promover e avaliar,
juntamente às 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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Estudantis, atrás do Sindicato dos Docentes da UFSCar (AdUFSCar).

Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis – Dr. Djalma Ribeiro Júnior
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7242263940723603
Contato: proace@ufscar.br / (16) 3351-8121
Portaria de nomeação: Portaria GR 4714/2021
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis – Ma. Gisele Aparecida Zutin Castelani
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9814956676596270
Contato: proace@ufscar.br / (16) 3351-8121
Portaria de nomeação: Portaria GR 4716/2021

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
A ProEx é 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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Pró-Reitoria de Extensão, ao lado da Reitoria.

Pró-Reitor de Extensão – Profa. Dra. Ducinei Garcia
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5236758856687873
Contato: proex@ufscar.br / (16) 3351-8112/8113
Portaria de nomeação: Portaria GR 4710/2021
Pró-Reitor Adjunto de Extensão – Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8353221875147132
Contato: proexadj@ufscar.br / (16) 3351-8112/8113
Portaria de nomeação: Portaria GR 4711/2021

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio AT6, próximo à USE

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas – Profa. Dra. Jeanne Liliane Marlene Michel
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3077295628189746
Contato: se-progpe@ufscar.br / (16) 3351-8963
Portaria de nomeação: Portaria GR 4717/2021
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas – Antônio Roberto de Carvalho
Contato: se-progpe@ufscar.br / (16) 3351-8963
Portaria de nomeação: Portaria GR 4718/2021

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Pró-Reitoria de Graduação, ao lado da
Reitoria.

Pró-Reitor de Graduação – Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6576844591900987
Contato: prograd@ufscar.br / (16) 3351-8108
Portaria de nomeação: Portaria GR 4712/2021
Pró-Reitora Adjunta de Graduação – Profa. Dra. Luciana Cristina Salvatti Coutinho
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2688318704089723
Contato: prograd@ufscar.br / (16) 3351-8108
Portaria de nomeação: Portaria GR 4713/2021

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
A ProPq é responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de pesquisa e
inovação tecnológica, integradas ao ensino e à extensão, bem como promover ações de intercâmbio com instituições e empresas na
área de fomento à pesquisa, ciência e tecnologia.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Pró-Reitor de Pesquisa – Prof. Dr. Ernesto Chaves Pereira de Souza
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1505400360366643
Contato: propq@ufscar.br / (16) 3351-8028
Portaria de nomeação: Portaria GR 4703/2021
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa – Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1857520068239671
Contato: propq@ufscar.br / (16) 3351-8028
Portaria de nomeação: Portaria GR 4704/2021

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
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).
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Pró-Reitor de Pós-Graduação – Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6617183095074852
Contato: proreitorpg@ufscar.br / (16) 3351-8029
Portaria de nomeação: Portaria GR 4705/2021
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação – Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2728357583462262
Contato: propgadj@ufscar.br / (16) 3351-8029
Portaria de nomeação: Portaria GR 4706/2021

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais – Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9291517431456908
Contato: secretario.spdi@ufscar.br / (16) 3351-8199
Portaria de nomeação: Portaria GR 4757/2021

SECRETARIA GERAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A SRInter 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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Reitoria, em frente à Praça da Bandeira.

Secretário Geral de Relações Internacionais – Prof. Dr. Márcio Weber Paixão
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3773908504964104
Contato: srinter@ufscar.br / (16) 3351-8402/9580
Portaria de nomeação: Portaria GR 4772/2021

SECRETARIA GERAL DE AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADES E EQUIDADE
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio próximo ao campo de futebol e ao
Departamento de Ciências Sociais.

Secretária Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade – Profa. Dra. Natália Rejane Salim
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1116654985699024
Contato: saade@ufscar.br / (16) 3351-9771
Portaria de nomeação: Portaria GR 4759/2021

SECRETARIA GERAL DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da SGAS, próximo ao AT7.

Secretária Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – Profa. Dra. Érica Pugliesi
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6736386099280623
Contato: sgas@ufscar.br / (16) 3351-8278
Portaria de nomeação: Portaria GR 4760/2021

SECRETARIA GERAL DE INFORMÁTICA
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da SIn, em frente à Biblioteca Comunitária

Secretário Geral de Informática – Dr. Erick Lázaro Melo
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0531869501074485
Contato: erick@ufscar.br / (16) 3351-8147
Portaria de nomeação: Portaria GR 3171/2018

SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da SEaD, em frente à Biblioteca Comunitária.

Secretária Geral de Educação a Distância – Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazzetti
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4821077407620769
Contato: secretaria@sead.ufscar.br / (16) 3351-9586
Portaria de nomeação: Portaria GR 4755/2021

SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO
A SeGEF 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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da PU, próximo ao Departamento de Estatística.

Secretária Geral de Gestão do Espaço Físico – Profa. Dra. Luciana Márcia Gonçalves
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9491069760631962
Contato: segef@ufscar.br / (16) 3351-8156
Portaria de nomeação: Portaria GR 4756/2021

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
O SIBi é composto por quatro bibliotecas, cada uma localizada em um 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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Biblioteca Comunitária, ao lado do AT4.

Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas – Ma. Camila Cassiavilani
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3521162513295003
Contato: sibi@ufscar.br / (16) 3351-8021
Portaria de nomeação: Portaria GR 4762/2021

UNIDADE SAÚDE ESCOLA
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da USE, próximo ao DeAS.

Diretora da Unidade Saúde-Escola – Profa. Dra. Marisa Silvana Zazzetta
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2350656835896699
Contato: use@ufscar.br / (16) 3351-8645
Portaria de nomeação: Portaria GR 4769/2021

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
A AIn, 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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h ÀS 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da Agência de Inovação, próximo à FAI.

Diretor da Agência de Inovação – Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9262228584082064
Contato: inovacao@ufscar.br / (16) 3351-9040
Portaria de nomeação: Portaria GR 3020/2018

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da CCS, próximo à FAI.

Diretor da Coordenadoria de Comunicação Social – Profa. Dra. Mariana Luz Pessoa de Barros
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4830505244404566
Contato: ccs@ufscar.br / (16) 3351-8119
Portaria de nomeação: Portaria GR 4776/2021

PREFEITURAS UNIVERSITÁRIAS
As PUs 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.
Horário de expediente: Campus São Carlos – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
Campus Araras – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
Campus Sorocaba – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
Campus Lagoa do Sino – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Prefeito Universitário do Campus Araras – Arquelau Maestrello Zordão
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8570967959557934
Contato: prefeitura-cca@ufscar.br / (19) 3543-2603/2624
Portaria de nomeação: Portaria GR 4828/2021
Endereço: Rod. Anhanguera Km 174, Araras CEP 13600-970.
Prefeito Universitário do Campus São Carlos – Rogério Fortunato Júnior
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1352209933785788
Contato: pu-gab@ufscar.br / (16) 3351-8154
Portaria de nomeação: Portaria GR 4752/2021
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio da PU, próximo ao Departamento
de Estatística.

Prefeito Universitário do Campus Sorocaba – Ademir Padilha Arruda Júnior
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4709721818504543
Contato: pu-sor@ufscar.br / (16) 3229-5947
Portaria de nomeação: Portaria GR 4754/2021
Endereço: Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110 – Sorocaba CEP: 18052-780.
Prefeito Universitário do Campus Lagoa do Sino – Me. Ernesto Abel Fernando Friedmann Pallarolas
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0158641443070517
Contato: puls-gab@ufscar.br / (15) 3256-9045
Portaria de nomeação: Portaria GR 4767/2021
Endereço: Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 - SP-189 Bairro Aracaçú

CAMPUS SOROCABA
Localizado próximo ao km 100 da rodovia João Leme dos Santos (SP-264), o Campus Sorocaba da UFSCar tem 70 hectares de extensão
e 48 mil m² de área construída, distribuídos entre três centros acadêmicos – Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade
(CCTS), Centro de Ciências Humanas e Biológicas (CCHB) e Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT). O Campus possui dois
edifícios de aulas teóricas, 62 laboratórios, três auditórios, biblioteca, restaurante universitário, lanchonete, ambulatório, quadra
esportiva e pista de atletismo.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110 – Sorocaba CEP: 18052-780.

Diretora do Campus Sorocaba – Profa. Dra. Karina Martins
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9367637840430435
Contato: kmartins@ufscar.br / (16) 3229-7445
Portaria de nomeação: Portaria GR 4724/2021

CAMPUS LAGOA DO SINO
O Campus tem 9.947,15 m2 de área construída, entre edificações da antiga fazenda que foram adaptadas para atender às novas
necessidades e edifícios construídos pela Universidade, que abrigam salas de aula, laboratórios didáticos, sala de informática,
gabinetes docentes, estrutura administrativa, Biblioteca e Restaurante Universitário, dentre outras instalações.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 - SP-189 Bairro Aracaçú.

Diretor do Campus Lagoa do Sino – Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1112710223194882
Contato: carmassi@ufscar.br / (15) 3256-9000
Portaria de nomeação: Portaria GR 4723/2021

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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Endereço: Rod. Anhanguera Km 174, Araras CEP 13600-970.

Diretor do Centro de Ciências Agrárias – Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1863735094370774
Contato: diretoria@cca.ufscar.br / (19) 3543-2912
Portaria de nomeação: Portaria GR 4124/2019

.

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).
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio do CCBS, em frente ao AT5.

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Profa. Dra. Maria da Graça Gama Melão
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8342306603661310
Contato: ccbsdir@ufscar.br / (16) 3351-8301/8302
Portaria de nomeação: Portaria GR 3290/2018

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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio do CCET, em frente à Biblioteca Comunitária.

Diretor do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia – Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9919942357089937
Contato: ccetsec@ufscar.br / (16) 3351-8201
Portaria de nomeação: Portaria GR 3469/2019

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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.
Endereço: Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos CEP 13565-905 – Prédio do CECH, ao lado do SinTUFSCar

Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas – Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal da Cruz
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6736396213946663
Contato: cech@ufscar.br / (16) 3351-8351
Portaria de nomeação: Portaria GR 4659/2020

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.
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.
Endereço: Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110 – Sorocaba CEP: 18052-780

Diretora do Centro de Ciências e Tecnologia para Sustentabilidade – Profa. Dra. Ana Lúcia Brandl
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3308757619164141
Contato: ccts@ufscar.br / (15) 3229-5937/5939/5914
Portaria de nomeação: Portaria GR 672/2018

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).
Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Endereço: Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110 – Sorocaba CEP: 18052-780.

Diretor do Centro de Ciências Humanas e Biológicas – Prof. Dr. André Cordeiro dos Santos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2131880667704281
Contato: andrecas@ufscar.br / (15) 3229-5953
Portaria de nomeação: Portaria GR 693/2018

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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.
Endereço: Rod. João Leme dos Santos (SP-264), Km 110 – Sorocaba CEP: 18052-780.

Diretor do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia – Prof. Dr. Rodrigo Vilela Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7066100737307566
Contato: ccgt@ufscar.br / (15) 3229-6019
Portaria de nomeação: Portaria GR 3329/2018

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.
Horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Endereço: Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 - SP-189 Bairro Aracaçú.

Diretora do Centro de Ciências da Natureza – Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1483021311370862
Contato: giulianna@ufscar.br / (15) 3256-9051
Portaria de nomeação: Portaria GR 3907/2019

