
 
 

 
 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CoEx 1 

No vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 2 

trinta minutos, no Anfiteatro da Reitoria, teve início a reunião extraordinária do 3 

Conselho de Extensão, sob a Presidência do Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria.  4 

1. EXPEDIENTE 5 

1.1 - Comunicações da Presidência – O Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria, deu boas-6 

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

Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino. 8 

1.1.1 - Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva – DEBE - Indicação do Prof. 9 

Dr. Marcelo Adorna Fernandes como representante titular e do Prof. Dr. Francelino 10 

José Lamy de Miranda Grando como representante suplente junto ao CoEx. 11 

1.2 Comunicações dos Membros 12 

1.2.1 – O Prof. Dr. Victor Lopez Richard informou que a Universidade Federal de São 13 

Carlos está participando junto ao Conselho Municipal de Turismo de São Carlos na 14 

construção do “Plano Diretor de Turismo do Município”. A parte técnica desse 15 

processo tem o apoio da UFSCar com um grupo de professores do curso de Turismo 16 

do campus de Sorocaba. O Professor ressaltou que ele representa a UFSCar nesse 17 

projeto e informou que o município busca se tornar uma referência de turismo focado 18 

em eventos acadêmicos, técnicos-científicos e tecnológicos.    19 

2. Ordem do Dia 20 

2.1 – Proposta da alteração do valor da bolsa de extensão – O Prof. Dr. Luiz Carlos 21 

de Faria informou que a equipe da ProEx discutiu o tema de alteração do valor da 22 

bolsa de extensão da ProEx e avaliando a resolução CoEx nº 03 que trata do 23 

Regimento Geral da Extensão da UFSCar juntamente com as discussões que 24 

permearam os Fóruns de Pró-Reitores de Extensão, foi decidido seguir a linha de 25 

incentivar e valorar a participação de alunos em atividades de extensão. O Presidente 26 

do Conselho informou que a proposta da ProEx segue esse contexto e propôs o 27 

aumento da bolsa de extensão da ProEx de R$267,00 para R$320,00, o que 28 

corresponde a 80% do valor da bolsa de iniciação científica do CNPQ. A Prof.ª Dr.ª 29 

Marisa Silvana Zazzetta parabenizou a iniciativa e destacou a importância da 30 



 
 

valorização dos alunos de extensão e questionou se a proposta já seria para os editais 31 

que serão aprovados na presente reunião e se o aluno não iria ganhar mais, por hora, 32 

em extensão do que em pesquisa. O Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria confirmou que a 33 

proposta, se aprovada, já constaria nos editais e em relação a carga horária, ressaltou 34 

que o mínimo exigido de dedicação aos alunos de graduação nos projetos de extensão  35 

é de 12 horas semanais. A Prof.ª Dr.ª Marisa Silvana Zazzetta questionou se essa 36 

medida não afetaria na distribuição de recursos. O Presidente disse que isso é um 37 

reflexo natural que irá ocorrer. A Prof.ª Dr.ª Ana Claudia G.O. Duarte esclareceu que 38 

o Conselho tem como decisão primária aprovar essa proposta para valorizar o aluno 39 

e depois verificar como será a distribuição de recursos. O Presidente do Conselho 40 

confirmou a declaração da professora dizendo que o primeiro objetivo da ProEx é 41 

valorizar o aluno e depois verificar as possibilidades de acordo com o recurso 42 

disponível, seguindo a Resolução 03, na qual consta que o financiamento da extensão 43 

deve priorizar o aluno antes de qualquer distribuição de recurso. A Prof.ª Dr.ª Sônia 44 

Maria Couto Buck parabenizou a atual gestão pela iniciativa e sugeriu que o Conselho 45 

deva pensar nesse tema constantemente para equiparar as bolsas de extensão e 46 

iniciação científica. O Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes informou que o 47 

aumento bolsa de extensão não vai eliminar recursos, pois os recursos provêm de 48 

caminhos diferentes. Sem objeções, o Conselho de Extensão, em sua Reunião 49 

Extraordinária, em 22/03/2018, apreciou a proposta de aumento da bolsa de extensão 50 

da Pró-Reitoria de Extensão para alunos de graduação, correspondente a 80% do 51 

valor da bolsa de iniciação científica do CNPQ, e deliberou pela sua aprovação. 52 

2.2 - Proposta de Edital Atividades de Extensão 2018 – O Prof. Dr. Luiz Carlos de 53 

Faria informou que até a presente reunião a Pró-Reitoria de Extensão não tem 54 

conhecimento do orçamento para esse ano, principalmente no que diz respeito aos 55 

Recursos do Tesouro Nacional -RTN. O Presidente do Conselho ressaltou que o maior 56 

montante de recurso utilizado nos editais vem de retribuição de projetos de extensão 57 

agenciado via FAI.UFSCar. Desta forma, o professor Luiz esclareceu que a 58 

FAI.UFSCar passou uma estimativa das retribuições desse ano. O Presidente do 59 

Conselho informou que com base nessa expectativa, foi definido o montante global de 60 

recurso para os editais no valor de R$420.000,00. O Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria 61 

ressaltou que o valor máximo de recurso a ser solicitado é de R$750 reais, 62 

independente do Edital. Em relação aos editais em si, o Presidente do Conselho 63 

informou que houve pequenas alterações. O Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes 64 



 
 

iniciou a apresentação do Edital de apoio à realização de Atividades de Extensão 2018 65 

informando que a redação praticamente se manteve a mesma do edital anterior com 66 

ajuste do calendário e valores, que no caso desse edital foi disponibilizado 67 

R$301.100,00, dos quais R$281.600,00 destinado a bolsas e R$19.500,00 a serviços 68 

de custeio. O Professor Francis informou que teve uma mudança no presente Edital 69 

em relação aos anteriores na questão da nota discrepante entre dois pareceristas, que 70 

agora tem como base 3,5 pontos, ou seja, quando a nota entre os dois primeiros tiver 71 

essa diferença, a proposta da atividade será destinada a um terceiro parecerista. O 72 

Professor Francis informou que o Edital não vai se restringir somente a pareceristas 73 

que pertencem ao Conselho de Extensão, pois a demanda é grande. Devido à grande 74 

quantidade de propostas, o professor orienta que elas sejam realizadas de forma 75 

detalhada, pois com a limitação de recursos, os pareceristas serão mais criteriosos. 76 

O Presidente do Conselho reforçou que os proponentes leiam os Editais para não se 77 

surpreenderem com uma possível negativa futura. O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto 78 

questionou porque está explicito no Edital que o aluno deva estar inscrito em disciplina 79 

sendo que ele já está regularmente matriculado na Universidade. Prof. Dr. Murillo 80 

Rodrigo Petrucelli Homem informou que só o termo “regularmente matriculado” já é 81 

suficiente neste caso. O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto apontou outra questão, a 82 

qual se trata do professor substituto, devido a existência de prazo presente no edital, 83 

a dúvida é como controlar o contrato desse professor e se existe atividade de extensão 84 

no plano de trabalho. O Professor Fábio sugeriu que essa fiscalização seja das 85 

Chefias de Departamento, pois ele acredita que a Proex não irá suprir tal demanda. 86 

Após discussões, esclarecimentos e alterações o Conselho de Extensão, em sua 87 

Reunião Extraordinária, em 22/03/2018, deliberou por aprovar o Edital de apoio à 88 

realização de Atividades de Extensão 2018. O Edital acima se encontra disponível em 89 

http://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais.  90 

2.3 - Proposta de Edital Eventos Acadêmicos 2018-2º semestre – A Sra. 91 

Rosemeire Gallo Mecca informou que o Edital não teve grande alterações e que 92 

orçamento previsto é menor do que do ano passado, com R$33.000,00 disponíveis. 93 

A Rosemeire informou que a grande diferença entre o presente edital ao anterior é 94 

que este só vai contemplar um evento por coordenador. A Sra. Rosemeire Gallo 95 

Mecca reforçou que os proponentes devem ler o Edital para não surgirem surpresas 96 

e/ou dúvidas na tramitação. A Dra. Elizabeth Aparecida Baraldi questionou porque os 97 

técnicos-administrativos não constam como possíveis proponentes no presente edital. 98 



 
 

O Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria informou que regimentalmente os técnicos-99 

administrativos podem propor atividades e se isso não consta no Edital, será incluído. 100 

O Presidente do conselho recomenda a aprovação do Edital de Eventos Acadêmicos 101 

2018-2º semestre com a inclusão dos técnicos-administrativos também como 102 

proponentes. Desta forma, o Conselho de Extensão, em sua Reunião Extraordinária, 103 

em 22/03/2018, deliberou por aprovar o Edital para apoio à realização de Eventos 104 

Acadêmicos na UFSCar entre agosto a dezembro de 2018. O Edital acima se encontra 105 

disponível em http://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais. 106 

2.4 -  Proposta de Edital de Atividades Artístico-Culturais 2018- 2º semestre – O 107 

Presidente do Conselho informou que o Prof. Dr. Hylio Lagana Fernandes não pôde 108 

comparecer na reunião. O Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria realizou a apresentação do 109 

edital e reforçou que solicitou que todos os Editais fossem padronizados. O Professor 110 

informou que foi destinado neste edital R$40.000,00 para bolsas R$13.500,00 para 111 

custeio, totalizando R$53.000,00. A Prof.ª Dr.ª Denise Balestrero Menezes questionou 112 

porque recomenda-se que um professor tem que fazer parte da equipe de trabalho da 113 

atividade quando o proponente é um técnico-administrativo. O Prof. Dr. Fábio 114 

Gonçalves Pinto informou que já houve um histórico em relação a isso, e a discussão 115 

na época foi de que o técnico-administrativo não estaria alinhado na mesma 116 

perspectiva do curso do aluno, o que causava orientações diversas. Por isso foi decido 117 

ter um docente na equipe de trabalho para que as orientações se mantivessem 118 

equiparadas. O Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes informou que se trata de 119 

uma recomendação e não uma exigência. Após discussões e esclarecimentos, o 120 

Conselho de Extensão, em sua Reunião Extraordinária, em 22/03/2018, deliberou por 121 

aprovar o Edital para apoio à realização de Atividades Artístico Cultural 2018. O Edital 122 

acima se encontra disponível em http://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais. 123 

2.5 - Proposta de Edital de Cursos de Especialização 2018- 2º semestre – O Prof. 124 

Dr. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem informou que o presente Edital manteve o corpo 125 

do texto dos antigos Editais, mas com a ressalva de adicionar um parágrafo que não 126 

passou pela CaEx. O Professor Murillo leu o parágrafo e solicitou um parecer aos 127 

membros do colegiado. Os conselheiros não se sentiram a vontade de deliberar sobre 128 

esse novo parágrafo antes de levarem a seus respectivos departamentos. O 129 

Presidente do conselho sugeriu que não incluísse o parágrafo inteiro, mas que se 130 

fizesse uma menção ao tema proposto. Após discussões e esclarecimentos, foi 131 

inserido ao Edital o seguinte trecho “As propostas de cursos de especialização que 132 



 
 

forem vinculadas a este edital na modalidade de Educação a Distância deverão 133 

atender o disposto na Portaria GR nº 1502/2012 (Link: http://www.sead.ufscar.br/wp-134 

content/uploads/2016/01/PORTARIAGR-1502.pdf) que estabelece a Política de 135 

Educação a Distância da UFSCar”. O Conselho de Extensão, em sua Reunião 136 

Extraordinária, em 22/03/2018, deliberou por aprovar o Edital de Cursos de 137 

Especialização na UFSCar – 2º semestre 2018. O Edital acima se encontra disponível 138 

em http://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais. 139 

2.6 - Proposta de Edital de ACIEPE 2018- 2º semestre - O Prof. Dr. Murillo Rodrigo 140 

Petrucelli Homem informou que o presente Edital manteve o corpo do texto dos 141 

antigos Editais e reforçou que, diferente do que ocorreu na apresentação do edital do 142 

ano passado, este terá recursos para bolsas. O Professor Murillo informou que será 143 

contemplado 30 atividades com 4 meses de bolsas no valor de R$320,00. O Prof. Dr. 144 

Fábio Gonçalves Pinto sugeriu que se colocasse no edital os meses nos quais serão 145 

comtempladas as bolsas e que fosse destacado que as ACIEPE’s são originadas e 146 

vinculadas a um Departamento Acadêmico. Após discussões e esclarecimentos, o 147 

Conselho de Extensão, em sua Reunião Extraordinária, em 22/03/2018, deliberou por 148 

aprovar o Edital para a realização de Atividades Curriculares de Integração, Ensino, 149 

Pesquisa e Extensão (ACIEPE) na UFSCar – 2º semestre 2018. O Edital acima se 150 

encontra disponível em http://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais. Nada mais 151 

havendo a tratar, o Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria agradeceu a presença, declarando 152 

encerrada a reunião, na qual, eu, Aline Chulu Gonçalves Souza, na qualidade de 153 

secretária desta reunião, lavrei a presente Ata, a qual assino após ser assinada pelo 154 

Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria e demais membros presentes. 155 

Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria (ProEx)______________________________________ 156 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior (ProEx)________________________________ 157 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Neris (DC)____________________________________ 158 

Prof. Dr. Carlos Ventura D’Alkaine (DQ)____________________________________ 159 

Prof.ª Dr.ª Denise Balestrero Menezes (DECiv)______________________________ 160 

Prof. Dr. Antônio José Gonçalves Cruz (DEQ)_______________________________ 161 

Prof. Dr. Victor Lopez Richard (DF)_______________________________________ 162 

Prof. Dr. Gustavo Franco Barbosa (DEMec)_________________________________ 163 

Prof. Dr. José Carlos Pizolato Junior (DEE)_________________________________ 164 

Profª. Dr.ª Heloisa Chalmers Sisla (DTPP)__________________________________ 165 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Arce Hai (DEd)_____________________________________ 166 



 
 

Prof. Dr. Márlon Caetano Ramos Pessanha (DME)___________________________ 167 

Prof.ª Dr.ª Paula Regina Dal’Evedove (DCI)_________________________________ 168 

Prof.ª Dr.ª Marisa Silvana Zazzetta (DGero)_________________________________ 169 

Prof.ª Dr.ª Sônia Maria Couto Buck (DCAm)_________________________________ 170 

Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto (DMP)____________________________________ 171 

Prof.ª Dr.ª Jaqueline de Alcântara Marcelino da Silva (DEnf)____________________ 172 

Prof.ª Dr.ª Sabrina Helena Ferigato (DTO)__________________________________ 173 

Prof.ª Dr.ª Larissa Pires de Andrade (DFisio)________________________________ 174 

Prof. Dr. Marcos Arduin (DB)____________________________________________ 175 

Prof. Dr. Marcelo Adorna Fernandes Martins (DEBE)_________________________ 176 

Prof. Dr. Sérgio Henrique Vannuchi L. de Matos (DHb)________________________ 177 

Prof. Dr. Geovani Gurgel Aciole da Silva (DMed)_____________________________ 178 

Prof.ª Dr.ª Ana Claudia G.O. Duarte (DEFMH)_______________________________ 179 

Prof.ª Dr.ª Elma Neide Vasconcelos M. Carrilho (DCNME)_____________________ 180 

Prof. Dr. Rubismar Stolf (DRNPA)________________________________________ 181 

Prof.ª Dr.ª Cleoni dos Santos Carvalho (DBio)_______________________________ 182 

Prof.ª Dr.ª Teresa Mary Pires de Castro Melo (DCHE)_________________________ 183 

Prof.ª Dr.ª Jane Maria Faulstich de Paiva (DEP-So)___________________________ 184 

Prof.ª Dr.ª Ana Claudia Lessinger (CCHB)__________________________________ 185 

Prof. Dr. Fábio Luciano Verdi (DComp)____________________________________ 186 

Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes C. de Almeira (CCN)_______________________ 187 

Sra. Claudete Schibel – DeCont__________________________________________ 188 

Sra. Graziela Yuri Matsuno – BCo________________________________________ 189 

Dra. Elizabeth Aparecida Baraldi – DGE____________________________________ 190 

Dr. José Nelson Martins Diniz –USE_______________________________________ 191 

Sra. Claudia Regina Gomez Salles – (CEPEx/CCN)__________________________ 192 

Prof.ª Dr.ª Grace Angélica de Oliveira Gomes (CNUSau)______________________ 193 

Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes (CAE/ProEx)_______________________ 194 

Prof. Dr. Luiz Fernando Takase (CPEs/ProEx)_______________________________ 195 

Prof.ª Dr.ª Marta Cristina Marjotta Maistro (CNUEmp)_________________________ 196 

Prof. Dr. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem (CCEx-ProEx)______________________ 197 

Sra. Rosemeire Gallo Mecca (CAEv/ProEx)_________________________________ 198 


