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Araras

Institucional

Possui quatro campi: São Carlos (1970), Araras (1991),
Sorocaba (2005) e Lagoa do Sino (2014); 8 Centros
Acadêmicos e 48 Departamentos.

Conta com 1.264 docentes e 1.017 técnico-
administrativos que desenvolvem atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão.

Lagoa do Sino



São Carlos Araras

Lagoa do Sino Sorocaba



Ensino

Oferece 65 cursos de graduação presenciais, 5 cursos
de graduação EAD, 2 cursos na modalidade alternância

Possui 54 programas de pós-graduação: 43 cursos de
mestrado acadêmico, 11 de mestrado profissional, 30
cursos de doutorado, além de 96 cursos de
especialização



Produção científica

Apresenta 1.528 indexações publicadas na Web of Science; 1.955 publicações em
periódicos; 424 livros; 7 patentes depositadas; 26 comunicados de invenção

UFSCar está na 12ª posição do Ranking Universitário Folha - RUF 2019

Conta com 11.407 teses e dissertações depositadas no Repositório Institucional
da UFSCar (RI-UFSCar), ambiente digital voltado para o armazenamento,
preservação, organização e disseminação da produção intelectual





Participação no GT-FAPESP

Projeto multidisciplinar, envolvendo a atuação
de diferentes setores da universidade

Responsável pela implementação do
Repositório de Dados da UFSCar

Objetivo de realizar o povoamento de dados
de Projetos Temáticos FAPESP e outros

Repositório de Dados é integrado como uma
coleção do RI-UFSCar



Implementação do RD

Povoamento realizado a partir do contato com
13 docentes, coordenadores de projetos
temáticos

Promoção da prática de compartilhamento de
dados e elaboração de plano de gestão de
dados para a comunidade UFSCar por meio de
eventos, palestras e notícias

Documentos administrativos como o Manual
de Autodepósito de Dados de Pesquisa e
informações em sites institucionais

Suporte à comunidade acadêmica da UFSCar
quanto a gestão de dados e uso do RD-UFSCar



https://repositorio.ufscar.br/

https://repositorio.ufscar.br/








Ações futuras

Promover a ciência aberta e o compartilhamento de dados na comunidade UFSCar

Promover materiais de apoio e dar suporte as prática de compartilhamento de
dados e elaboração de planos de gestão de dados

Realizar o uso estratégico do RI-UFSCar e RD-UFSCar no apoio das atividades
acadêmicas, gestão e no fortalecimento do nome UFSCar

Alinhar a gestão do RD-UFSCar com as diretrizes da Open Science



João Batista Fernandes, PhD
proreitorpq@ufscar.br

Repositório Institucional da UFSCar
repositorio.sibi@ufscar.br

Muito obrigado a todos pela atenção e a FAPESP pela oportunidade

de poder estar realizando esta apresentação 
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