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Senhor Presidente: 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nos últimos anos, vem 

passando por grandes mudanças decorrentes da sua expansão, da organização 

multicampi, do processo de internacionalização e também de outros fatores. Essas 

mudanças demandaram a atualização de suas estruturas administrativas, e 

consequentemente a criação de novas unidades organizacionais além da adequação 

das suas nomenclaturas. Esse fato impactou nas siglas em uso com o surgimento de 

siglas semelhantes para unidades diferentes, ocasionando, ainda, a falta de 

padronização das convenções usadas, como letras, sílabas ou sinais para representar 

particularidades de cada unidade organizacional. 

O estabelecimento de critérios para a formação de nomenclaturas e siglas é 

um elemento facilitador. No entanto, esta ferramenta é um processo inacabado diante 

da dinâmica organizacional, uma vez que, cada vez que se cria uma nova unidade ou 

mesmo que se redefinem as suas funções, haverá a necessidade de se criar um novo 

nome e sua respectiva sigla.  

Em busca de solução para as questões relativas às siglas da UFSCar, cujo uso 

é bastante intenso, foi designada uma comissão pela Portaria GR Nº 203, de 06 de 

maio de 2013, com o objetivo de proceder a atualização do “Manual de siglas da 

UFSCar”, aprovado pela Portaria GR 457/98, de 12/05/1998.  

A Comissão instruída deu início aos trabalhos em 29 de maio de 2013 com a 

expectativa de que seria um trabalho relativamente simples e ágil. No entanto, a 

multiplicidade de situações, envolvendo as siglas, exigiram que o trabalho se 

estendesse ao longo de dois anos com a realização de reuniões, pesquisas, consultas 

às unidades específicas e, principalmente, o entendimento sobre os impactos que 

delas decorreriam para os Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE), nos cadastros existentes na Secretaria Geral de Informática (SIn), nos 

sistemas de registros da Graduação e da Pós-Graduação, dentre outros. 

 Visando fundamentar a maneira como deverão ser formadas as siglas, foi 

reunido um conjunto de fontes para consulta e extração de parâmetros para embasar 

as propostas de constituição e adequação das siglas e nomenclaturas para a UFSCar. 

Assim, sugere-se que as denominações das unidades organizacionais administrativas 

e acadêmicas, órgãos colegiados consultivos e deliberativos, bem como os cursos da 

UFSCar, serão identificados pelas siglas, seguindo as regras para a sua composição, 

cuja aplicação deu origem a uma lista de nomes e siglas, que após a apreciação e 

deliberação desse Conselho de Administração (CoAd), constituirão os nomes e siglas 

oficiais, em uso na UFSCar.  
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O resultado do estudo da Comissão, designada para elaborar o “Manual de 

siglas da UFSCar”, não teria sido concluído sem a colaboração e apoio recebidos dos 

gestores e dos demais servidores que apresentaram as suas críticas e sugestões para 

melhoria das regras e de todo o processo de formação das siglas. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Luzia Sigoli Fernandes Costa 
Secretária Geral de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Senhor 

Prof. Dr. Targino de Araújo Filho 

Presidente do CoAd 

UFSCar 

 


