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Ambulatório

Sala de Informática

R.U.

Laboratórios

Lanchonete

A propriedade foi doada pelo escritor
Raduan Nassar para a UFSCar com o objetivo
principal de contribuir para o desenvolvimento
da região.
O Campus iniciou suas atividades em 2014
estruturado em três eixos:
Desenvolvimento Sustentável Territorial;
Soberania e Segurança Alimentar;
e Agricultura Familiar.

O Campus fica dentro de uma fazenda de
643 hectares altamente produtivos com toda
infraestrutura e equipamentos necessários.
Assim os estudantes têm um contato
direto com o campo e vivenciam
no seu dia a dia a teoria e a prática.

O Campus conta com uma sala de informática
com computadores que são utilizados pelos
alunos em disciplinas práticas, para pesquisa de
conteúdos e uso de softwares acadêmicos.

Os laboratórios são utilizados para as
aulas práticas já no primeiro ano
de todos os cursos.

Acesso ao acervo de livros indicados
pelos professores para empréstimos
e consulta local.

O campus conta com um ambulatório
para atendimento dos alunos e
servidores para eventuais ocorrências
e emergências.

Restaurante Universitário
Serve almoço por R$ 1,80/refeição,
Valor de referência para alunos.

Opção de lanches, sucos, sorvetes,
para o café da manhã ou para aquela
“fominha” da tarde.

O Campus Lagoa do Sino
Reforma da Fazenda

As instalações e as casas da fazenda
foram preservadas, passando por
reforma para adaptação às necessidades
da Universidade.

Plano diretor

A expansão do Campus já está prevista
para os próximos 30 anos respeitando
os princípios de sustentabilidade
previstos no seu projeto.

Ciclo Básico I

O prédio Ciclo Básico I conta com
3 salas para aulas teóricas, 9 laboratórios para
aulas práticas e 35 gabinetes para docentes.
Perspectiva das futuras edificações da UFSCar - Campus Lagoa do Sino

Bloco AT1

O campus também possui o Bloco AT1
com 8 salas para aulas teóricas.

Novo Ambulatório

Um novo prédio para o Ambulatório
está sendo construído para melhorar o
atendimento aos estudantes e servidores
do Campus.

Ciclo Básico II

O novo prédio Ciclo Básico II está
sendo construido e disponibilizará 11 salas
para aulas teóricas, além de mais 35
gabinetes para docentes.

Localização
Angatuba
Possui infraestrutura de saúde e
educação e agências bancárias.
População: 22 mil habitantes
24 km do Campus
25 minutos de carro

UFSCar
Campina do Monte Alegre
Esta é a cidade mais próxima do
Campus, onde a maioria dos
estudantes optam por morar.
Possui infraestrutura de saúde e
educação.

Itapetininga

População: 6 mil habitantes
6 km do Campus
10 minutos de carro

Cidade polo regional com excelente
estrutura. Estrada de pista simples de
grande movimento.
População: 150 mil habitantes
57 km do Campus
1 hora de carro

Buri

Possui infraestrutura de saúde e
educação e agências bancárias.
População: 19 mil habitantes
35 km do Campus
40 minutos de carro

Os Cursos

ENGENHARIA AGRONÔMICA

ENGENHARIA AMBIENTAL

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Engenheiros agrônomos ou agrônomos, como são
conhecidos, são profissionais responsáveis por conceber e
orientar a execução de trabalhos relacionados à produção
agropecuária, pesquisando e aplicando conhecimentos científicos e técnicos, visando o menor custo de produção, melhor
qualidade e incremento da produtividade, além da manutenção e conservação do meio ambiente.
É importante que a pessoa goste de lidar com animais e com a
natureza; que tenha disposição para trabalhar no campo, na
natureza ou a céu aberto, com plantações ou criação de
animais; sinta-se atraída pelo mundo rural; perceba facilmente
diferenças e detalhes de certas paisagens, como rochas e
formações geológicas; e pense em se dedicar a alguma profissão relacionada à agricultura, à exploração de recursos florestais, à pecuária, à pesca ou à silvicultura.

O engenheiro ambiental precisa ter interesse em tudo
que diga respeito ao meio ambiente. Este profissional deve ser
um "amante" da natureza. Deve gostar de atividades ao ar livre,
ter atenção concentrada, espírito de observação, se manter
atualizado e ser meticuloso. Engenheiros ambientais são
profissionais responsáveis por avaliar a dimensão das alterações benéficas ou prejudiciais ao meio ambiente causadas
pelas atividades do homem; adotar procedimentos capazes de
minimizar os impactos indesejáveis em escala local, regional
ou global; participar de estudos que buscam o levantamento
das características do meio ambiente para analisar suas
reações às possíveis mudanças; preparar relatórios sobre os
impactos de certas atividades sobre o meio; e, também,
propor, implementar e acompanhar medidas ou ações de
preservação do meio ambiente nas áreas urbana e rural.

O engenheiro de alimentos é o profissional que atua,
principalmente, na indústria de alimentos, com o controle de
matérias-primas, processamento e controle de qualidade,
além do gerenciamento e desenvolvimento de novos produtos e embalagens. Faz a análise dos alimentos, sendo fundamental no gerenciamento de unidades industriais, buscando
o melhor padrão alimentar. Cuida também dos métodos de
reciclagem e de reaproveitamento dos alimentos de origem
animal e vegetal. Nas prateleiras dos supermercados é onde
mais se encontram os exemplos resultantes da atividade do
engenheiro de alimentos, como iogurtes, enlatados, defumados, dentre outros. Além da indústria, o profissional pode
trabalhar em laboratórios, fazendo análises e elaborando
projetos para fábricas de alimentos. O engenheiro de alimentos é o profissional que participa ao longo de todo processo
produtivo dos alimentos, visando o consumidor final, incluindo a preservação da qualidade.

ADMINISTRAÇÃO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

O curso de administração com linha de formação em Sistemas
Agroindustriais está desenvolvido para formar profissionais que possam
contribuir nas áreas tradicionais de atuação do administrador, além de
incorporar um conjunto relevante de especificidades organizacionais,
institucionais e tecnológicas dos sistemas agroindustriais e suas diversi
ficadas produções de alimentos. O curso foi montado visando o território em que o campus se
encontra, onde a maioria das relações econômicas são baseadas em sistemas agroindustriais,
mas o estudante de Administração do campus terá uma formação completa podendo atuar em
qualquer localidade.

Características dos cursos

Modalidade: Presencial
Turno de funcionamento: Integral (manhã e tarde)
Organização curricular em períodos anuais.

Eixos Temáticos

Uma proposta inovadora do Campus Lagoa do Sino é a
organização do currículo dos cursos em eixos temáticos
em vez de disciplinas.

Biólogos estão interessados em tudo aquilo que envolve a
natureza, os animais e a ciência. O curso de Ciências biológicas tem
como principal foco formar profissionais capazes de visar a conservação das espécies através de estratégias de desenvolvimento
sustentável de acordo com as demandas atuais. Os alunos bacharéis em Ciências Biológicas formados pela Lagoa do Sino serão
aptos a lidar com problemas envolvendo a conservação da diversidade biológica, como o diagnóstico, a solução e o gerenciamento
dos problemas.

Assistência Estudantil - UFSCar - LS
O que é Assistência Estudantil?

É um Programa que apoia a permanência de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, e tem por objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam
combater situações de repetência e evasão.
No campus Lagoa do Sino, o processo de seleção de bolsistas é realizado pela Seção de Assuntos Comunitários e Estudantis – SeACE-LS, que
está vinculada a Pró Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis –
ProACE.

O que são bolsas e auxílios?

São recursos oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil
– PNAES, para custear parte das despesas com moradia, alimentação,
saúde, transporte, entre outros.

Tipos de bolsas e auxílios:

Como faço para solicitar essas bolsas e auxílios?

- O estudante deverá acompanhar a abertura do edital do processo seletivo para o Programa da Assistência
Estudantil - PAE, no seguinte endereço: www.proace.ufscar.br
Poderá se candidatar ao ingresso no PAE:
- O estudante comprovadamente matriculado em curso presencial na UFSCar, e em sua primeira graduação;
- O estudante que a renda familiar per capta esteja dentro dos critérios estabelecidos pelo referido edital do
Programa;
- O estudante que entregar toda a documentação solicitada dentro dos prazos estipulados.

Atenção
A concessão das bolsas e auxílios está condicionada à aprovação do estudante no processo de avaliação
socioeconômica realizado pelo Serviço Social, e requer a apresentação de todo documentação comprobatória
constante no edital.
Não serão aceitos pedidos fora dos prazos e documentações incompletas.
Como devo proceder se duvidas sobre o Programa de Assistência Estudantil da UFSCar?
Ir pessoalmente ao prédio da SeACE localizado no Bloco II, atravéz do o site www.proace.ufscar.br ou entre em
contato pelo email: seace.ls@gmail.com

Bolsa alimentação

Como faço para utilizar os serviços atendimento de enfermagem?
Basta comparecer no ambulatório que fica localizado no bloco II e apresentar a carteirinha estudantil ou outro
documento, o atendimento não precisa ser agendado, e o horário de atendimento é das 08h às 17h de
segunda a sexta-feira.

Além desse benefício todos os outros estudantes recebem subsídio,
pagando um valor bem reduzido pelo almoço no Restaurante Universitário.

Como faço para utilizar o Restaurante Universitário (RU)?
Deverá adquirir os tickets no bloco IV de segunda à sexta-feira das 10h às 13h30. E deverá apresentar o
comprovante de matrícula, até que a carteirinha estudantil fique pronta.
Já os estudantes bolsistas devem apresentar na entrada do restaurante um documento de identificação com
foto e assinar a lista de presença diariamente.

Nos dias letivos o bolsista recebe gratuitamente almoço no Restaurante
Universitário, e ajuda de custo para o jantar.

Bolsa moradia

Consiste em um auxílio financeiro destinado a custear
parte das despesas com moradia.

Bolsa atividade

É destinada aos ingressantes (calouros). Os bolsistas desenvolvem
oito horas semanais de atividades supervisionadas em projetos
acadêmicos, ou em setores da Universidade.

Auxílio transporte

Consiste em um auxílio financeiro para custear parte das despesas do
deslocamento do estudante, da sua moradia até o campus Lagoa do Sino,
em dias letivos.

Onde encontro atendimento psicológico?
Os atendimentos psicológicos que ocorrem no campus Lagoa do Sino requerem agendamento prévio;
entretanto, as urgências são analisadas, triadas e encaminhadas de acordo com suas especificidades.
O agendamento é realizado direto com a Psicóloga, a sala fica localizada no bloco II do Campus.

Contato

seace.ls@gmail.com
Administrativo
15 3256-9035 - Silvio
15 3256-9042 - Fernanda

Serviço Social
15 3256-9037 - Sonia
Psicologia
15 3256-9033 - Simone
Serviço de Enfermagem
15 3256-9038 - Tatiane ou Valdir

Apoio Pedagógico - UFSCar - LS
O que é o apoio pedagógico?

Os alunos matriculados nos cursos da UFSCar campus Lagoa do Sino
contam com apoio pedagógico realizado pelo Departamento de Ensino
de Graduação – DeEG - com intuito de orientar o aluno para um adequado desenvolvimento e aprimoramento acadêmico-pedagógico.

O que é o DeEG?

É o Departamento de Ensino de Graduação que tem o objetivo de
apoiar os alunos, os docentes, coordenação de curso e toda comunidade acadêmica nas questões pedagógicas.

Tipos de apoio pedagógico?
Tutoria

Consiste em encontros em que alunos veteranos prestam assistência aos
alunos ingressantes em conteúdos da educação básica que fundamentam o estudo na graduação e componentes curriculares da graduação,
tendo como objetivo o melhor desenvolvimento acadêmico dos alunos
ingressantes.

Atendimento individualizado

Contatos

Atendimento aos alunos para auxiliar em questões educacionais,
desenvolvendo atividades de orientação e planejamento de estudos.

Pedagoga
Beatriz Costa
beatrizcosta@ufscar.br
15 3256-9044

Como solicitar o apoio?

Assistente em administração
Márcia Floriano Zacarias
marciamaria@ufscar.br
15 3256-9045

Dirija-se ao DeEG do campus Lagoa do Sino ou entre em
contato via e-mail ou telefone.

Onde Ficar
Hotéis / Pousadas

Imobiliárias

Campina do Monte Alegre

Campina do Monte Alegre

Buri

Nova Campina Imóveis
Rua Eduardo Gomes, 587C
15 3256-1677/ 15 99747-8059
www.novacampinaimoveis.com.br

Buri Imóveis
Rua Jovino Fonseca, 246 - Centro
15 3546-2775/ 3546-1043 / 3546-1532
www.buriimoveis.com.br

Tonm Imóveis
Rua Rocha Miranda, 537 - Centro
15 3256-1912 / 98147-9009
www.tonmimoveis.com.br

JI Imóveis
Rua Dr. Guimarães, 157 - Centro
15 3546-3404 / 3546-2692 / 9726-4500

Clube Capaúva (Chalés)
Rua Angico, 220 – Núcleo Capaúva
15 3256-1706 - www.capauva.com.br
Pousada Casarão
Rua Eduardo Gomes, 430 – Centro
15 3256-1772 / 9 9159-7307
Pousada da Gibinha
Rua Elias Seabra, 170 – Vila Gomes
15 3256-1147 / 9 9782-4205 - www.pousadadagibinha.com.br

Buri

Pousada Canto dos Pássaros ( Próximo a UFSCar)
Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros km14,5
15 99676-4500 - Facebook: Pousada e Restaurante Canto dos Pássaros
Hotel – Bar e Restaurante ARO
Rua Exp. Antonio C. Souza Filho, 74
15 3546-1340
Pousada Residencial (aptos)
Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, 08
15 99732-0060

Angatuba

Hotel Executivo
Rua José Franco de Araújo, 515 – Centro
15 3355-1237 - www.hotelexecutivoangatuba.com.br
Hotel Santo Antonio
Rua Cornélio Vieira de Moraes, 223 – Centro
15 3255-1361
Hotel Talu (Campestre)
Rua Salvador Rodrigues dos Santos, 1350
15 3255-2091 - www.hoteltalu.com.br
Hotel Pousada da Vovó
Rua Publio de Almeida Melo, 551 – Centro
15 3255-1451

Walter Imóveis
Rua Joaquim Marinho 163 - Centro
15 3256-1914 / 9 9651-5914
http://walterimoveiscma10.wixsite.com/imoveis

Angatuba
Central Imóveis
Rua Tte José Marco de Albuquerque 240 - Centro
15 3355-1574 /1276 e 9 9771-5628
Climeni Imóveis
Rua Irmãos Basile, 656 - Centro
15 3255-1969 / 15 99810-0611
www.climeniimoveis.com.br
Fabiano Imóveis
Rua José Franco de Araújo, 700 - Centro
15 3355-0852 e 9 9744-2396 / 9 9723-4439
www.angatubaimoveis.com.br
Leila Pimentel Imóveis
Rua Major Pereira de Moraes, 899 - Centro
15 3255-1440 / 9 9773-3733
Santi Imóveis
Rua Tte José Marco Albuquerque, 434 - Centro
15 3255-1052 / 99644-6485 / 99847-5970

Telefones Úteis
Saúde
Campina do Monte Alegre
Centro de Saúde
Rua Laurinda Pia Gomes, 121
15 3256-1338

Angatuba

Centro de Saúde
Rua José Franco de Araújo, 530, São Cristóvão
15 3255-9510
Santa Casa de Angatuba
Rua Praça Levy Lisboa, 120
15 3255-1055
Ambulatório Unimed
Rua Cornelio Vieira de Moraes, 452
15 3255-0770
Clínica Policlin
Rua Espirito Santo, 358
15 3255-1494

Buri

Ambulatório de Especialidades Municipal de Buri
Rua Antonio de Almeida, 118
15 3546-1133
Pronto Atendimento Municipal
Rua Rui Barbosa, 158
15 3546-1133

Itapetininga

Hospital Regional
Rua Padre Albuquerque, 245
15 3275-7800
Hospital Unimed
Rua Wenceslau Braz, 2700 - Vila Popular
15 3376-9800

Emergência

Ônibus

Horário Viação Bastos

Guarda Municipal: 15 99842-3840
Samu: 192
Policia militar:
Emergência: 190
Batalhão CMA: 15 3256-1196
Batalhão Buri: 15 3546-0190

Os alunos podem utilizar ônibus para transporte, sendo que o passe
custa R$1,90 e a rota liga a Universidade a Campina do Monte Alegre

Campina do Monte Alegre: 15 3256-1212
Angatuba: 15 3255-9500
Buri: 15 3546-1211

Horário Viação Transpen

Prefeituras
Táxi

Gauchito- (15) 99712-1207
Paulo- (15) 99720-8491
João- (15) 99763-2460
Robertinho- (15) 99716-7031

Ônibus

Viação Cometa: 15 4004-9600
Viação Manoel Rodrigues: 15 3373-3876
Viação Transpen: 0800 645-4001

Os horários são:
Campina - UFSCar: 7h15, 7h45, 10h15, 12h15, 13h e 15h15.
UFSCar - Campina: 7h30, 10h, 12h, 12h40, 15h e 17h.

Campina do Monte Alegre para Buri: 11:25 e19:00
Campina do Monte Alegre para Angatuba: 07:00, 08:40, 15:20 e 17:30
Campina do Monte Alegre para Itapetininga: 07:00, 08:40, 15:20 e 17:30
Campina do Monte Alegre para Sorocaba: 7:00 e 15:20
Campina do Monte Alegre para São Paulo: 7:00
Buri para Campina do Monte Alegre: 06:00 e 14:30
Angatuba para Campina do Monte Alegre: 08:05, 10:55, 16:40 e 18:30
Itapetininga para Campina do Monte Alegre: 06:40, 09:50, 15:00 e 17:20
Sorocaba para Campina do Monte Alegre: 08:35 e 16:00
São Paulo para Campina do Monte Alegre: 14:30 (Somente ás Segundas e Sextas)

