
Os professores Ricardo Toshio Fujihara (Diretor) e

Adriana Cavalieri Sais (Vice-diretora) apresentam as

principais ações realizadas durante o segundo ano de

gestão.

Os dois últimos anos foram particularmente difíceis, e

muito só pode ser feito com o apoio e a condução do

Prefeito do campus, Arquelau Maestrello Zordão.

Agradecemos a todo(a)s o(a)s envolvido(a)s com a

Administração, às pessoas que ainda continuam

trabalhando presencialmente e àqueles que têm se

reinventado no trabalho remoto.

Esperamos em breve poder retornar com todas as

atividades presenciais!!

Nosso muito obrigado a todas e todos!!!
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Melhorias na infraestrutura do campus de Araras
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1) Instalação de mobiliário em todas as áreas comuns dos novos
prédios de pesquisa FINEP II e III: sala de reuniões, sala de estudos,
copa, área de serviços etc.

2) Aquisição e instalação de mais de 45 aparelhos de ar condicionado
para os laboratórios dos prédios FINEP II e III.

3) Adequação (aterramento) de toda a rede elétrica de iluminação das
ruas, com substituição de mais de 20 luminárias de LED.
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4) Reestruturação de toda a instalação elétrica do Departamento de
Desenvolvimento Rural (DDR-Ar) e substituição das luminárias,
interruptores, tomadas para o novo padrão, quadros de distribuição,
aterramento, além de preparação para a instalação de aparelhos de
ar condicionado.

5) Pintura interna das “casinhas” do Departamento de Desenvolvimento
Rural (DDR-Ar) – em andamento.
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6) Instalação de copa, sala de recepção e gabinetes para pia no
Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação
(DCNME-Ar).

7) Aquisição e instalação do brise nas janelas das salas dos professores
do DCNME-Ar.



8) Instalação de aparelhos de ar condicionado nos laboratórios de Física
(DNCME-Ar) – em andamento.

9) Continuação da regulamentação das Áreas de Reserva do campus –
ação em parceria com o Prof. Dr. Ricardo Augusto Gorne Viani,
“Comissão de Adequação Ambiental do Campus” e “Comissão de
Espaço Físico (CEF) do CCA”.

10) Cercamento do campus, em todo o perímetro das Portarias I e II,
visando proteger a comunidade e o patrimônio público - ação com
aprovação da “Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SeGEF)” -
em andamento.
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Portaria II – frente ao bairro

Portaria I -

Anhanguera



11) Cercamento das Áreas de Reserva do campus com construção de
corredores de fauna, visando proteger os animais silvestres, as áreas
produtivas, e reduzir os riscos de contaminação por febre maculosa
brasileira - ação em parceria com o Prof. Dr. Vlamir José Rocha e com
aprovação da “Secretaria Geral de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade (SGAS)” e “Secretaria Geral de Gestão do Espaço
Físico (SeGEF)” - em andamento.
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12) Apoio para a execução das instalações na Estação Experimental
de Valparaíso (EEV), junto ao corpo de bombeiros, com
consequente obtenção do "Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB”.
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13) Construção de aceiros no período de estiagem para evitar
propagação de fogo próximo às Áreas de Reserva do campus.

14) Aquisição de trator, carreta, roçadeira, pneus, lubrificantes e
insumos diversos para a Seção Agrícola.

15) Reforma das placas de comunicação visual e sinalização.

16) Mapeamento e recarga dos extintores de incêndio.



17) Manutenção de toda a frota de veículos, incluindo retífica completa
do caminhão-pipa, bem como tratores e implementos.

18) Aquisição e/ou manutenção de equipamentos diversos e reforma de
espaços físicos, para melhor execução das atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

19) Instalação e/ou manutenção de aparelhos de ar condicionado nas
salas de aula, salas de professores, anfiteatro e laboratórios.

20) Reposição do estoque de vários itens para manutenções e
instalações elétricas e hidráulicas, incluindo EPIs.

21) Instalação de novas portas, luminárias e cubas de lavatório no
Restaurante Universitário.

22) Apoio financeiro para o projeto “ProDin para enfrentamento à
pandemia”, sob coordenação da Reitoria da UFSCar, para a aquisição
de EPIs, insumos e demais necessidades atreladas ao enfrentamento
da pandemia de COVID-19.
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4) Contratação do ex-servidor Gilberto Cioffi, que está levantando
todos os inservíveis, e dando o suporte necessário para que
possam ser leiloados, e assim liberar os depósitos do campus.

5) Prorrogação do projeto "Difundindo e popularizando as atividades
de ensino, pesquisa e extensão do CCA“ até 2025, com a
ampliação do número de bolsas, 20 no total, para os estudantes
dos Programas de Pós-graduação (Mestrado) do CCA. Além disso,
o projeto aporta subsídios financeiros para os quatro Programas.

6) Início das atividades do “Fronteira Hub”, com a oferta de um
projeto de extensão coordenado pelo Prof. Dr. Jerônimo Alves dos
Santos, em parceria com o Instituto Pecege, para a prospecção de
ideias, projetos e pesquisas desenvolvidos pelos pesquisadores do
CCA. O projeto está subsidiando duas bolsas de extensão e um
estágio remunerado.

7) Disponibilização de insumos e EPIs para a comunidade do campus
de Araras, para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19.
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Apoio aos recursos humanos do campus de Araras

1) Obtenção, pela Diretoria do CCA, de (01) uma nova vaga para
professor, que foi alocada no DCNME-Ar, após amplo debate e
análise junto à Comissão de Modelo de Esforço Docente – CMEDoc.

2) Publicação do Edital de Incentivo Docente 2021, no qual 48
docentes do CCA foram contemplados com recursos financeiros
para a realização de suas pesquisas.

3) Aquisição de mobiliário, notebooks e acessórios de informática para
os técnicos-administrativos lotados no campus de Araras.
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Ações de divulgação e representação do CCA e do

campus de Araras

1) Apoio da Diretoria do CCA para a revitalização do “Espaço Eco-
Cultural João Pedro Cardoso”, localizado na Secretaria de Cultura
de Araras, e inaugurado durante a realização da Festa das
Árvores (https://araras.sp.gov.br/noticias/23987).

2) Prêmio Centro de Citricultura 2021 concedido ao CCA pelo Centro de
Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC)
(https://m.facebook.com/watch/?v=376115730607264&_rdr).

https://araras.sp.gov.br/noticias/23987
https://m.facebook.com/watch/?v=376115730607264&_rdr
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3) Signatário no “The São Paulo Declaration on Planetary Health -
Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária”, uma chamada
urgente para que diversos setores tomem ações necessárias para
alcançarmos a Grande Transição: uma transformação justa para um
mundo que otimize a saúde e o bem-estar de todas as pessoas e do
planeta (https://www.planetaryhealthalliance.org/so-paulo-declaration-signatories-final).

4) Representação no evento "Híbrido Etanol: O Motor do Futuro - Uma
agenda de desenvolvimento, emprego e sustentabilidade“.

5) Atualização da página do CCA (www.cca.ufscar.br) com
disponibilização de versão em inglês e ferramenta de tradução em
Libras (VLibras).

https://www.planetaryhealthalliance.org/so-paulo-declaration-signatories-final
http://www.cca.ufscar.br/
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6) Realização do projeto de Extensão “Comemoração dos 30 anos do
campus de Araras e do Centro do Ciências Agrárias (CCA)”, no qual
foram produzidos:

• Um documentário com 10 capítulos, contando sobre todo o
processo histórico, desde a Fazenda Santa Escolástica, Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA) e a implementação do campus de Araras e
do CCA (https://www.youtube.com/channel/UCwZ8J5mliOcoVrBQnip9OZA).

• Uma exposição virtual sobre o CCA e o campus de Araras, realizada
pela Secretaria Municipal de Cultura de Araras
(www.cca30anos.ufscar.br).

• Um evento comemorativo remoto, com a presença da Reitora da
UFSCar, Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, da Vice-Reitora da
UFSCar, Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, e demais
convidados (https://www.youtube.com/watch?v=kNGsE9n_Zjo&t=4s).

https://www.youtube.com/channel/UCwZ8J5mliOcoVrBQnip9OZA
http://www.cca30anos.ufscar.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kNGsE9n_Zjo&t=4s

