
 
 
 

 

 

ATA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CoEx 1 

No décimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, no Anfiteatro da Reitoria, teve início a nonagésima sétima reunião ordinária 3 

do Conselho de Extensão, sob a Presidência do Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior.  4 

1. EXPEDIENTE 5 

1.1 - Comunicações da Presidência – O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior deu boas-6 

vindas aos membros do Conselho de Extensão inclusive aos membros dos campi de 7 

Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino e se apresentou ao Conselho de Extensão, visto 8 

que, essa é a primeira reunião que o Professor Ferrari participa após a posse como 9 

Pró-Reitor de Extensão. O Presidente do Conselho informou que o objetivo é dar 10 

continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado e atuar conjuntamente com o 11 

Conselho de Extensão com democracia e transparência. O Prof. Dr. Roberto Ferrari 12 

Júnior realizou um agradecimento ao Prof. Luiz Carlos de Faria pelo trabalho realizado 13 

à frente da Pró Reitoria de Extensão e também ao apoio recebido pelo Pró-Reitor de 14 

Extensão Adjunto, o Prof. Dr. José Marques Novo Júnior e toda equipe da ProEx.  15 

1.1.1 Departamento de Enfermagem- DEnf - Indicação da Profª. Drª. Eliane da Silva 16 

Grazziano como representante titular junto ao CoEx. 17 

1.1.2 Departamento de Medicina – DMed - Indicação do Prof. Dr. Washington Luiz 18 

Abreu de Jesus como representante titular e da Profª. Drª. Claudia Aparecida Stefane 19 

como representante suplente junto ao CoEx. 20 

1.1.3 Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS - Indicação da Profª. Drª. 21 

Mônika Wernet como representante titular e do Prof. Dr. Geovani Gurgel Aciolie da 22 

Silva como representante suplente junto ao CoEx. 23 

1.1.4 Departamento de Física Química e Matemática – DFQM – Sor - Indicação da 24 

Profª. Drª. Graciele Paraguaia Silveira como representante titular e da Profª. Drª. 25 

Magda da Silva Peixoto como representante suplente junto ao CoEx. 26 

1.2 Comunicações dos Membros –  27 

1.2.1 – A Prof.ª Dr.ª Heloisa Chalmers Sisla informou que entregou para a equipe da 28 

ProEx antes da presente reunião uma carta assinada por ela mesma, Profª. Drª. 29 

Débora Burini, Prof. Dr. Antón Castro Miguez, Prof. Dr. Márlon Caetano Ramos 30 



Pessanha, Prof.ª Dr.ª Maria Walburga dos Santos, Profª. Drª. Teresa Mary Pires de 31 

Castro Melo e Profª. Dr.ª Sabrina Helena Ferigato referente a algumas preocupações 32 

em relação as mudanças na gestão da Pró-Reitoria de Extensão. Carta na integra:  33 

São Carlos, 18 de Novembro de 2017. 34 

Prof. Dr. Roberto Ferrari,  35 

Presidente do Conselho de Extensão.  36 

Prezado Presidente,  37 

Para manter o princípio da informação e da transparência na administração pública, 38 

nós, membros do Conselho de Extensão, vimos, por meio deste ofício, manifestar 39 

nossa preocupação com a situação da Pró-Reitoria de Extensão, e solicitar 40 

esclarecimentos sobre os acontecimentos ocorridos recentemente, no sentido de 41 

poder garantir a continuidade da extensão universitária na UFSCar.  42 

Assim sendo, gostariamos que nos informasse: 1) O que levou à exoneração do Pró-43 

Reitor de Extensão Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria após apenas um ano e meio de 44 

atividade, dado que na última reunião o mesmo não fez qualquer menção a alteração 45 

na equipe? Sabemos que a mudança na equipe é uma prerrogativa da administração 46 

superior, mas o tema não é sem interesse para o Conselho; 2) O que motivou a 47 

exoneração de todos os coordenadores de área da Pró-Reitoria de Extensão, e 48 

porque não foram substituidos até a presente data? Causa-nos perplexidade que não 49 

tenha restado nenhum coordenador de área e que não tenham sido substituídos. 50 

Preocupam-nos sobremaneira temas relativos à condução dos editais de extensão. 51 

Os Prazos dos editais serão respeitados com o mesmo rigor com que vem sendo 52 

cobrados dos extensionistas?; 3) Qual a política de extensão do novo pró-reitor? A 53 

comunidade UFSCar conhecia a posição do antigo pró-reitor, já que a mesma foi 54 

propagada durante a campanha e durante sua atuação frente à PROEX e ao Conselho 55 

de Extensão. É fundamental que a comunidade compreenda quais mudanças serão 56 

defendidas, já que a exoneração do antigo pró-reitor, sem que o adjunto assumisse, 57 

indica com clareza uma mudança de rumo; 4) Quando será apresentado ao conselho, 58 

para debate e aprovação, o plano de ação da nova Pró-Reitoria e de sua equipe, para 59 

o período em que estiver na condução da mesma? 60 

Certos de que os processos de acesso à informação, transparência e diálogo se 61 

constituem em elementos fundamentais para a construção coletiva da extensão, 62 

aguardamos manifestação por escrito desta nossa consulta, para que a possamos 63 

difundir a nossos representados, nos Departamentos e Unidades Organizacionais 64 



desta Universidade. E, sobretudo, aguardamos a manifestação desta Pró-Reitoria no 65 

sentido de se comprometer com a adoção de procedimentos transparentes e 66 

democráticos no tempo em que estiver à frente deste Conselho.  67 

Atenciosamente, 68 

Profª. Drª. Débora Burini, Prof. Dr. Antón Miguez, Profª. Drª. Heloísa Chalmers Sisla, 69 

Prof. Dr. Marlon Pessanha, Profª. Drª. Maria Walburga dos Santos, Profª. Drª. Teresa 70 

Mary Pires de Castro Melo, Profª. Drª. Sabrina Helena Ferigato.  71 

1.2.2 – A Profª. Drª. Ana Carolina Sartonaro Beleza recitou a carta dos ex-72 

Coordenadores de Extensão. Carta na integra:  73 

São Carlos, 19 de abril de 2018. 74 

Carta Aberta ao CoEx 75 

Prezados Conselheiros, boa tarde! 76 

Neste momento é do conhecimento de todos que o Prof. Luiz Carlos de Faria foi 77 

exonerado da função de Pró-Reitor de Extensão desta Universidade em 26/03/2018. 78 

Cabe dizer que a equipe da ProEx foi verdadeiramente surpreendida e a harmonia 79 

que perseverava entre os servidores foi abalada. 80 

Aproveitamos a oportunidade para prestar o nosso reconhecimento pelo trabalho 81 

liderado pelo Prof. Luiz junto à ProEx. 82 

Diante do fato, todos os servidores da ProEx foram convocados para uma reunião em 83 

26/03/2018, ocasião em que o Prof. Luiz informou, com tom discreto, como de 84 

costume, que estava deixando a gestão da ProEx, sem, contudo, externar as razões. 85 

Não nos cabe aqui explicar as motivações da exoneração pois foge das nossas 86 

competências. No entanto, alguns fatos relacionados ao ocorrido nos levaram a 87 

solicitar nossos pedidos de exoneração das funções de Coordenadores de Área da 88 

ProEx. Seguem os fatos: 89 

A equipe da ProEx se reuniu em 29/03/2018 quando foi apresentada ao novo gestor 90 

da ProEx, Prof. Roberto Ferrari Jr., com a presença da Magnífica Reitora, Profa. 91 

Wanda Hoffmann. Na mesma data, os Coordenadores se reuniram novamente com o 92 

Prof. Ferrari. Do que pudemos apurar, e não apenas nas duas reuniões 93 

supramencionadas, é que a atuação da ProEx vinha sendo alvo de críticas, e que era 94 

necessário aperfeiçoar procedimentos e, também, de um “alinhamento”. 95 

No que tange ao que se chamou de “alinhamento”, questionamos e procuramos 96 

compreender este ponto, de forma transparente e respeitosa, mas o teor das 97 

respostas não nos soou explicitamente claro, gerando incertezas. Assumimos as 98 

Coordenações na gestão do Prof. Luiz com o desígnio de servir à Extensão dentro da 99 

perspectiva de colaborar na construção de uma UFSCar “excelente, transformadora, 100 

transparente e de todos nós”. Este era o alinhamento original. Propor um “novo 101 

alinhamento” nos parece divergir da filosofia que havíamos assumido em novembro 102 

de 2016. 103 



Além disso, nos surpreende essa tomada de decisão num momento que nos parece 104 

inoportuno, uma vez que foram lançados recentemente cinco Editais. Historicamente, 105 

o período de editais é o mais crítico para a Pró-Reitoria pois as demandas aumentam 106 

consideravelmente. Mudar um gestor num momento como este, surpreendendo a 107 

todos e sem apresentar uma proposta clara de gestão, aumentou as incertezas. 108 

Entendemos haver um descompasso entre o que acreditamos ser o real papel da 109 

extensão universitária e a lacuna que ora se apresenta, o que nos motivou a deixar as 110 

Coordenações de Área da ProEx. 111 

Numa destas reuniões com a nova gestão, externamos que não gostaríamos que 112 

recaísse sobre nós quaisquer responsabilidades por eventuais percalços decorrentes 113 

da nossa saída das Coordenações, uma vez que ela foi tão somente uma 114 

consequência da decisão prévia da Administração Superior. Felizmente, o novo gestor 115 

nos garantiu verbalmente de que não seríamos responsabilizados, o que nos 116 

tranquiliza. No entanto, devíamos ainda uma satisfação ao CoEx, a qual fazemos por 117 

meio desta carta dirigida a cada um de vocês e a toda a comunidade da UFSCar. 118 

Prestamos aqui estes esclarecimentos sobre a nossa saída na expectativa de que 119 

sejam suficientes para se evitar ruídos e/ou versões desencontradas. 120 

Não foram dias fáceis. A decisão pode parecer precipitada, mas foi individual, 121 

demandou tempo de reflexão de cada um, e convergiu no mesmo entendimento 122 

unânime, aqui exposto. 123 

Agradecemos aos Conselheiros pela oportunidade aberta em que pudemos 124 

oferecermos nossas explicações e a nossa ótica frente ao ocorrido, bem como 125 

solicitamos que acatem o nosso pedido de que o teor desta carta seja incluído na 126 

íntegra na ata da presente reunião. 127 

Agradecemos também pelo convívio saudável, acolhimento e trabalho coletivo junto 128 

ao CoEx ao longo de aproximadamente 18 meses. Pelos mesmos motivos, 129 

agradecemos também a todos os servidores da ProEx.  130 

Esperamos que esse Conselho soberano esteja sempre atento ao seu papel de 131 

construir e fiscalizar esta Universidade, conforme preconiza o Regimento do Conselho 132 

de Extensão, agindo na direção de fazer na UFSCar uma Extensão sempre mais 133 

próxima daquela que todos nós almejamos. 134 

Atenciosamente, 135 

Francis de Morais Franco Nunes; Hylio Lagana Fernandes; Luiz Fernando Takase; 136 

Murillo Rodrigo Petrucelli Homem; Rosemeire Gallo Mecca. 137 

1.2.3 – O Prof. Dr. Victor Lopez Richard informou que está realizando o Projeto 138 

"Capacitação e Planejamento Participativo do Turismo Receptivo no Parque Estadual 139 

Carlos Botelho", dentro do Programa Gestão e promoção de atividades na natureza e 140 

áreas protegidas, com ações na Unidade de Conservação, em particular na 141 

comunidade de 7 Barras (município com um dos IDH mais baixos do Estado de São 142 

Paulo). Dada a proximidade com os Campi de Lagoa do Sino e Sorocaba, O Professor 143 



Victor informou que está aberto a toda colaboração de interessados em promover 144 

iniciativas para apoio ao desenvolvimento deste Município. 145 

1.2.4 – O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto informou que recebeu um e-mail do Prof. 146 

Dr. José Marques Novo Júnior do grupo de trabalho de avaliação e prestação de 147 

contas pedindo sugestões. O Professor Fábio informou que participou de uma das 148 

reuniões, onde houve uma discussão preliminar de rever formulários de projetos em 149 

relação a relatório físico de projeto com recurso. O Professor informou que é 150 

necessário definir essa questão e propôs que se definisse um cronograma para 151 

discussão das pendências. O Professor Marques informou que ele enviou o e-mail 152 

com o intuito de receber contribuições dos participantes do grupo de trabalho e que 153 

as ações anteriormente definidas pelos próprios participantes do grupo de trabalho 154 

continuarão a ser executadas. O Sr. Alberto de Mello Ferreira esclareceu que na última 155 

reunião do CoEx foi aprovada a minuta que regulamenta o processo de avaliação de 156 

prestação de contas de acordos e convênios celebrados entre a UFSCar e a 157 

FAI.UFSCar. O Sr. Alberto relembrou que esse processo é uma demanda da 158 

Controladoria Geral da União que solicitou um sistema interno de controle de 159 

prestação de contas na universidade, reforçou que o trabalho já está na reta final, 160 

porém a duas frentes principais: a primeira é a análise de prestações desde 2015 161 

enviadas pela FAI.UFSCar e a outra é ajustar o processo de prestação, com ajustes 162 

no ProExWeb, manual de instruções para fiscais, entre outros. O Sr. Alberto afirmou 163 

que a ideia é finalizar o trabalho até a próxima reunião do CoEx para a apresentar aos 164 

conselheiros a nova sistemática. 165 

1.2.5 – O Prof. Dr. Mário Otávio Batalha externou a preocupação do Departamento de 166 

Engenharia de Produção – DEP em relação à forma como foi realizada a mudança de 167 

gestão da Pró-Reitoria de Extensão. O Professor ressaltou a preocupação da 168 

continuidade em casos específicos como o convite realizado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos 169 

de Faria para realizar um mapeamento e propor melhorias nos processos de atividade 170 

de extensão, no qual já houve diversos esforços, reuniões e workshops sobre o tema. 171 

1.2.6 - O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior agradeceu as comunicações e 172 

esclarecimentos e reforçou que referente à substituição dos coordenadores da ProEx, 173 

já está ocorrendo um trabalho de reposição da equipe e que já foram realizados 174 

convites para alguns professores ocuparem as lacunas. O Presidente do Conselho 175 

agradeceu aos coordenadores que solicitaram a exoneração, pelo empenho e atitude 176 

colaborativa até então. O Professor Ferrari esclareceu, em resposta à carta da Profª. 177 



Drª. Heloisa Chalmers Sisla e outros conselheiros, que o Pró-Reitor de Extensão não 178 

define políticas, quem define é o Conselho de Extensão, ou seja, haverá continuidade 179 

ao trabalho que já estava sendo realizado. Em relação à exoneração do Prof. Dr. Luiz 180 

Carlos de Faria, o Presidente do conselho informou que não poderia indicar as razões, 181 

por ser uma atribuição da Reitora da Universidade, a Profª. Drª. Wanda Hoffmann. O 182 

Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior ressaltou que ele só pode afirmar as razões que o 183 

levaram a aceitar o convite, que é colaborar com a UFSCar. Sobre a manifestação do 184 

Prof. Dr. Mário Otávio Batalha, o Pró-Reitor de Extensão deixou claro que a ideia é 185 

continuar os trabalhos.  186 

2. APRECIAÇÃO DE ATAS 187 

2.1 – Ata da 96ª Reunião Ordinária do CoEx ocorrida em 08/03/2018. Aprovada com 188 

correções.  189 

2.2 – Ata da Reunião Extraordinária do CoEx ocorrida em 22/03/2018. Aprovada sem 190 

correções.  191 

3- ORDEM DO DIA 192 

3.1 - Aprovação “Ad referendum” do Conselho de Extensão – O Prof. Dr. Roberto 193 

Ferrari Júnior relatou a proposta de Aprovação “Ad referendum” a ser analisada pelo 194 

Conselho de Extensão, cujo parecer encontra-se descrito na documentação anexa à 195 

pauta da presente reunião.  196 

1º- Programa de Extensão “Síntese e avaliação de compostos bioativos empregando 197 

Química Verde”, processo nº 23112.000437/2018-19, coordenado pela Profª. Drª. 198 

Arlene Goncalves Correa, do Departamento Química - DQ.  199 

3.1.1 – O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto informou que considerou confuso o parecer 200 

e questionou se é um novo programa que está sendo proposto ou a reativação do 201 

programa anterior. O Prof. Dr. José Marques Novo Júnior esclareceu que o primeiro 202 

motivo de ser um “ad referendum” é que na última reunião o programa deveria ser 203 

aprovado, porém não constou na tabela e, ao avaliar o sistema, foi verificado que por 204 

alguma razão ele só apareceu no dia seguinte da reunião. Em relação ao parecer 205 

longo, o Professor Marques informou que foi devido a uma série de informes e 206 

esclarecimentos que a coordenadora realizou e houve a necessidade de alterações 207 

dos objetivos do que se pretende com o programa de extensão e o Professor Marques 208 

informou que considerou importante externar no parecer todas essas informações. 209 

Após os esclarecimentos o Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior submeteu a proposta à 210 

apreciação dos membros, que foi aprovada por unanimidade.  211 



3.2 – Programas de Extensão a serem analisados pelo Conselho de Extensão - 212 

O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior relatou a proposta de Programas de Extensão a 213 

serem analisados pelo Conselho de Extensão, cujo parecer encontra-se descrito na 214 

documentação anexa à pauta da presente reunião.  215 

1º - “Pesquisa e Extensão Universitária em Fisiologia Vegetal - PExFisio”, processo nº 216 

23112.004812/2017-19, coordenado pela Prof. Dr. Daniel Baron, do Centro de 217 

Ciências da Natureza – CCN.  218 

2º - “Conexões”, processo nº 23112.004631/2017-92, coordenado pela Prof. Dr. Maria 219 

Cristina Comunian Ferraz, do Departamento de Administração – DAdm-SO. 220 

3º - “Farmacologia clínica e abordagens não farmacológicas na prática clínica”, 221 

processo nº 23112.000814/2018-10, coordenado pelo Prof. Dr. Gerson Jhonatan 222 

Rodrigues, do Departamento de Ciências Fisiológicas – DCF. 223 

4º - “Núcleo de Educação e Estudos da Infância”, processo nº 23112.000803/2018-224 

30, coordenado pela Profª. Drª. Maria Walburga Dos Santos, do Departamento de 225 

Ciências Humanas e Educação - DCHE-So. 226 

5º - “Comportamento Motor: Saúde e Alto Rendimento”, processo nº 23112. 227 

000888/2018-56, coordenado pela Profª. Drª. Daniela Godoi Jacomassi, do 228 

Departamento de Educação Física e Motricidade Humana – DEFMH. 229 

6º - “Programa UFSCar de Apoio à Erradicação do Trabalho Infantil (PAETI)”, 230 

processo nº 23112.000816/2018-17, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Augusto 231 

Soares, do Departamento de Física, Química e Matemática - DFQM-So. 232 

7º - “Ações em Educação na Saúde”, processo nº 23112.000695/2018-03, coordenado 233 

pela Profª. Drª. Aline Guerra Aquilante, do Departamento de Medicina – DMed. 234 

8º - “Liga Acadêmica de Traumatologia e Ortopedia da UFSCar(LATORP)”, processo 235 

nº 23112.00694/2018-51, coordenado pelo Prof. Dr. Rodrigo Bezerra de Menezes 236 

Reiff, do Departamento de Medicina - DMed.  237 

9º - “Práticas corporais alternativas de condicionamento físico, esportivas e de lazer 238 

relacionadas à saúde”, processo nº 23112.001022/2018-62, coordenado pela Profª. 239 

Drª. Ana Claudia Garcia de Oliveira Duarte, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 240 

e Estudantis – do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana – 241 

DEFMH. O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior submeteu as propostas à apreciação dos 242 

membros, que foram aprovadas por unanimidade.  243 

3.3 - Convênios, termos Aditivos e Alterações de Plano de Trabalho a serem 244 

analisados pelo Conselho de Extensão –  245 



O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior relatou a proposta de Convênios, termos Aditivos e 246 

Alterações de Plano de Trabalho a serem analisados pelo Conselho de Extensão, cujo 247 

parecer encontra-se descrito na documentação anexa à pauta da presente reunião.  248 

1º - Acordo de Cooperação Acadêmica e Científica Internacional entre a Universidade 249 

Federal de São Carlos-UFSCar (Brasil) e a UOH-Universidade O’Higgins (Chile), 250 

processo UFSCar nº 23112.000496/2018-97. 251 

2º - Acordo para intercâmbio de variedades de cana-de-açúcar entre a Universidade 252 

Federal de São Carlos (UFSCar) e o South African Sugarcane Research Institute 253 

(SASRI), processo UFSCar nº 23112.002880/2017-43 vinculado ao projeto de 254 

extensão nº ProEx 23112.004598/2016-10 “Introdução de Variedades RB em Países 255 

Produtores de Cana-de-açúcar”. O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior submeteu a 256 

proposta à apreciação dos membros, que foram aprovadas por unanimidade.  257 

3.4 – Apreciação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) – ProEx 258 

2018 – O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior convidou o Sr. Alberto de Mello Ferreira para 259 

realizar a apresentação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) – ProEx 260 

2018 cujo arquivo encontra-se na documentação anexa à pauta da presente reunião. 261 

O Sr. Alberto explicou o que é o ProDIn e quais as ações do Projeto em 2018. A única 262 

alteração em relação ao anterior é adição de um quarto eixo de atuação que é 263 

desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão 264 

da extensão, e recursos para compreensão de tais processos pela comunidade. 265 

3.4.1 – O Prof. Dr. José Eduardo Marques Baioni parabenizou a equipe da ProEx pelo 266 

trabalho realizado, porém ele disse que existem dúvidas da necessidade e eficácia 267 

desse documento. O Professor Baioni informou que há uma ideia de que sem o 268 

ProDIn, não há extensão. Ele ressaltou que a FAI.UFSCar paga bolsas que chamam 269 

projeto de desenvolvimento institucional e ele questionou se há alguma relação. O Sr. 270 

Alberto informou que é somente o terceiro ano de aplicação dessa sistemática e que 271 

ainda há uma mudança cultural para sua utilização, mas ressaltou que as sugestões 272 

são bem-vindas para melhoria do processo. O Sr. Alberto informou que o ProDIn e as 273 

bolsas não interagem no momento.  274 

3.4.2 – O Prof. Dr. Mário Otávio Batalha informou que o departamento de Engenharia 275 

de Produção utilizou o ProDIn desde o início e destacou que houve diversos 276 

problemas, como por exemplo o uso de reserva técnica para cursos de extensão, que 277 

na época foi aprovado pela ProEx e rejeitado pela FAI.UFSCar. O Professor destacou 278 



que é importante o ProDIn e reforçou que o novo Pró-Reitor deve estreitar relações 279 

com a FAI.UFSCar para alinhar os processos. 280 

3.4.3 – A Prof. Dr. Denise Balestrero Menezes questionou como são classificadas no 281 

ProDIn as despesas diretamente com a gráfica da UFSCar, no qual se utiliza recursos 282 

diretos da ProEx. A Professora Denise também questionou se o dinheiro que sobra 283 

em uma compra da FAI.UFSCar em um projeto, volta para a ProEx. O Sr. Alberto 284 

informou que o recurso não utilizado continua na FAI.UFSCar e em um contrato 285 

administrativo o saldo não utilizado volta para a União. A ideia do ProDIn é não perder 286 

esse recurso e alocar entre os 4 eixos que o compõe. Em relação a Gráfica, o Sr. 287 

Alberto informou que o recurso da ProEx via ProAd diminuiu ao longo dos anos, o 288 

recurso operacional de um projeto é utilizado via FAI.UFSCar.  289 

3.4.4 – O Prof. Dr. Carlos Ventura D’Alkaine sugeriu que fosse realizado um balanço 290 

financeiro de quanto dinheiro a extensão utiliza da universidade e quanto cada projeto 291 

utiliza e custa para a ProEx, para que essa sistemática sirva de exemplo para os 292 

outros setores da universidade. 293 

3.4.5 – A Profª. Drª. Heloisa Chalmers Sisla questionou se o orçamento 2018 da ProEx 294 

não deveria ser discutido no fim de 2017. A Professora questionou se todo orçamento 295 

da ProEx é ProDIn e reforçou que chegou agora ao Conselho e está com dúvidas 296 

sobre o funcionamento desse processo.  297 

3.4.6 – O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior concordou com a fala da Professora Heloisa 298 

em relação ao orçamento e informou que já está refletindo com a equipe da ProEx 299 

ações que permitirão que essa discussão venha ocorrer na primeira reunião do CoEx 300 

do ano que vem. O Presidente do Conselho informou que o orçamento total da ProEx 301 

é de R$871.000,00 e os R$220.000,00 sugeridos ao ProDIn serão gerenciados pela 302 

FAI.UFSCar, e a maior parte desse orçamento é destinado ao apoio dos projetos. O 303 

Pró-Reitor de Extensão concordou com a fala do Prof. Dr. Carlos Ventura D’Alkaine 304 

em relação ao controle do orçamento da ProEx e informou que as ações em relação 305 

a isso estão caminhando e que programou com a equipe da ProEx, para maio, o início 306 

de um trabalho sobre o orçamento. Após esclarecimentos, o Conselho de Extensão, 307 

em sua 97ª Reunião Ordinária, em 19/04/2018, deliberou por aprovar o Projeto de 308 

Desenvolvimento Institucional (ProDin) ProEx 2018 com interveniência da Fundação 309 

de Apoio Institucional (FAI.UFSCar), para apoio a gestão das atividades de extensão 310 

da UFSCar em 2018. 311 



 3.5 – Apreciação e encaminhamentos quanto as Propostas para “Creditação 312 

Curricular da Extensão na UFSCar” - O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior convidou o 313 

Prof. Dr. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem para realizar a apresentação do resultado 314 

trabalho da comissão de “Creditação Curricular da Extensão na UFSCar”. Após várias 315 

discussões e esclarecimentos, O Conselho de Extensão, em sua 97ª Reunião 316 

Ordinária, em 19/04/2018, deliberou por acatar as propostas preliminares para 317 

“Creditação Curricular da Extensão na UFSCar”, apresentadas pela comissão de 318 

Creditação, e encaminhar ao Conselho de Graduação (CoG) para apreciação, com a 319 

sugestão de, caso aprovadas, serem submetidas aos Cursos, Departamentos e 320 

Centros, para coleta de sugestões, visando nova apreciação no âmbito do CoEx e 321 

CoG. A apresentação se encontra disponível no site http://www.proex.ufscar.br/.  322 

3.6 – Ciência quanto ao Relatório de Atividades da Proex 2017 – Item adiado para 323 

a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior 324 

agradeceu a presença, declarando encerrada a reunião, na qual, eu, Aline Chulu 325 

Gonçalves Souza, na qualidade de secretária desta reunião, lavrei a presente Ata, a 326 

qual assino após ser assinada pelo Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior e demais membros 327 

presentes. 328 
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