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ANEXO A 1 
 2 

ATA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO 3 
DO CONSELHO DE EXTENSÃO – CAEx/CoEx DA UFSCar. 4 

Processo Eletrônico SEI nº 23112.020579/2020-17 5 
 6 
No décimo nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte e seis 7 
minutos, na sala virtual https://meet.google.com/aki-zcqv-vas, teve início a septuagésima sexta 8 
reunião ordinária da Câmara de Atividades de Extensão do Conselho de Extensão (CAEx/CoEx), 9 
Reunião nº 07/2020, sob a Presidência do Prof. Dr. José Marques Novo Júnior, Pró-Reitor de 10 
Extensão da Universidade Federal de São Carlos, com a presença da maioria de seus membros, 11 
conforme lista de presença constante ao final desta ata.  12 
 13 
1. EXPEDIENTE  14 
 15 
1.1 Comunicações da Presidência  16 
 17 
O Prof. Dr. José Marques Novo Júnior iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a 18 
presença de todos.   19 
 20 
Sobre as comunicações da presidência, informou aos participantes de que houve algumas 21 
recolocações na composição da equipe de gestão da Pró-Reitoria de Extensão, em virtude de o 22 
Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior ter assumido a Vice-Reitoria da universidade, em decorrência da 23 
decisão prévia do Prof. Dr. Walter Libardi de sair da vice-reitoria, por questões pessoais. Desta 24 
forma, várias posições da atual gestão pró-tempore foram recolocadas para manter as 25 
tramitações e continuidade dos serviços durante este período. Assim, o Prof. Dr. José Marques 26 
Novo Júnior passou a exercer a função de Pró-Reitor de Extensão e o Prof. Dr. Luiz Fernando 27 
Takase, assumiu a função de Pró-Reitor de Extensão Adjunto. Com a saída do Prof. Dr. Luiz 28 
Fernando Takase da equipe de coordenadores da ProEx, a Profa. Dra. Rochele Amorim Ribeiro, 29 
Coordenadora da Coordenadoria de Cultura (CCult/ProEx), assumirá os andamentos das 30 
ACIEPEs, contando com o apoio do Prof. Dr. Luiz Fernando Takase.   31 
 32 
Outras informações é a vinda do Prof. Dr. Francis de Morais Franco Nunes, como Coordenador 33 
da Coordenadoria de Atividades de Extensão, em substituição ao Prof. Dr. Victor Lopez Richard, 34 
que por uma decisão pessoal havia tratado sua saída. E a saída da Profa. Dra. Ana Carolina 35 
Sartorato Beleza, da Coordenadoria do Núcleo de Extensão UFSCar-Saúde, também em virtude 36 
de uma decisão pessoal.  37 
 38 
O presidente da reunião concluiu que estão em pleno gozo de uma gestão temporária e abriu a 39 
palavra para as comunicações dos membros.  40 
 41 
1.2 Comunicações dos Membros 42 
  43 
Não havendo comunicações pelos membros, o Prof. José Marques Novo Júnior conduziu a 44 
reunião para “ordem do dia”.  45 
 46 
2. ORDEM DO DIA  47 
 48 
2.1. Apreciação da Ata da 75ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades de Extensão do 49 
Conselho de Extensão (CAEx/CoEx), realizada em 15/10/2020, conforme o Anexo A – 50 
Documento SEI nº 0280983. 51 
 52 
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O Prof. José Marques Novo Junior compartilhou na tela o texto da Ata da 75ª Reunião Ordinária 53 
da Câmara de Atividades de Extensão do Conselho de Extensão (CAEx/CoEx) e pediu para que 54 
os membros apontassem os destaques e ou correções cabíveis, na medida em que apresentava 55 
cada uma de suas páginas.  56 
 57 
O Prof. Paulo Cézar de Faria, apontou no chat, a necessidade de corrigir a grafia de seu nome 58 
nas linhas 22 e 202, que estava como “Paulo César Faria”.  59 
 60 
E não havendo outros apontamentos, a ata foi colocada em apreciação e pediu-se aos membros 61 
para manifestarem no chat aqueles que desejassem se abster. Não houve abstenções. E na 62 
sequência foi solicitado para aqueles que fossem contrários à aprovação, para também se 63 
manifestarem no chat. Não houve nenhum voto em contrário.  64 
 65 
E, diante deste resultado, houve a aprovação da Ata da 75ª Reunião Ordinária da Câmara de 66 
Atividades de Extensão do Conselho de Extensão (CAEx/CoEx), realizada em 15/10/2020, 67 
ressalvadas as correções cabíveis. 5m41s 68 
 69 
2.2. Tomar ciência e referendar as homologações dadas pelo Pró-Reitor de Extensão às 70 
aprovações dos coordenadores de extensão às propostas de atividades de extensão 71 
vinculadas a programas de extensão previamente aprovados pelo CoEx, conforme o Anexo B 72 
– Documento SEI 0280987. 73 
 74 
O presidente da reunião compartilhou o “Anexo B” na tela da reunião e abriu a palavra aos 75 
membros que gostariam de realizar quaisquer destaques em relação à alguma das 48 (quarenta 76 
e oito) atividades constantes no referido documento.  77 
 78 
Não houve destaques e o “Anexo B” foi submetido à apreciação. Para tal, o presidente da 79 
reunião pediu aos membros para manifestarem no chat quando desejassem se abster ou 80 
quando fossem contrários à aprovação.  81 
 82 
Não houve manifestações e, por estas razões, foram referendadas as homologações dadas pelo 83 
Pró-Reitor de Extensão às aprovações dos coordenadores de extensão às 48 (quarenta e oito) 84 
propostas de atividades de extensão vinculadas a programas de extensão previamente 85 
aprovados pelo CoEx, conforme o Anexo B – Documento SEI 0280987, constante no Processo 86 
SEI referente à reunião. 7m35s 87 
 88 
2.3. Deliberar sobre propostas de atividades de extensão vinculadas e não vinculadas a 89 
programas de extensão, cujos pareceristas Recomendam a Aprovação, conforme o Anexo C – 90 
Documento SEI nº 0280989. 91 
 92 
O presidente da reunião manteve o compartilhamento da tela e apresentou o arquivo do “Anexo 93 
C”, com as 4 (quatro) propostas de atividades cujos pareceristas recomendam a aprovação, 94 
fazendo um breve comentário sobre cada uma delas.  95 
 96 
Na sequência, abriu a palavra para os membros realizarem seus destaques.  97 
 98 
O Prof. Francis de Morais Franco Nunes comentou sobre a atividade da Profa. Debora Gusmão 99 
Melo, que tem um destaque para informação de que não há a participação de alunos, o que 100 
tecnicamente contraria o regimento, mas por outro lado ela apresentou as justificativas, que em 101 
seu entendimento, pode ser visto como uma excepcionalidade, pois trata-se de um convite do 102 
Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria 103 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para a docente atuar na qualidade de 104 
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Especialista, debatendo, juntamente com os respectivos autores, o capítulo 6 do livro Saúde 105 
Brasil 2020. 10m50s 106 
  107 
O Prof. José Marques Novo Júnior comentou que é bem didático poderem reproduzir isto em 108 
seus respectivos departamentos. Pois quando se fala em assessoria, consultoria, em geral 109 
parece implicar em um convite externo para uma ação de um docente dada a sua especialidade. 110 
Para este tipo de atividade não abrange a participação de aluno e como na resolução há esta 111 
exigência, é cabível solicitar a justificativa do docente ou do proponente, para certificarmos de 112 
que aquela atividade não teria possibilidades de inserir a participação do aluno.   113 
 114 
O Prof. Fábio Gonçalves Pinto pediu para que sempre que surgir projetos nesta situação, que 115 
conste o destaque na tabela, assim como de outras situações diferentes do que é considerado 116 
tradicional. E que conste na ata este destaque, para deixar claro que a Câmara tomou ciência e 117 
entendeu essa situação e que concedeu aprovação para atividade sem a participação de aluno.  118 
 119 
Prof. Gilberto Eiji Shiguemoto comentou que a participação do aluno na equipe de trabalho, 120 
precisa ser enfatizada. E sobre a possibilidade de os docentes serem convidados para participar 121 
de outros cursos de especialização fora da UFSCar. Nestes casos também não há possibilidade 122 
de existir a participação de alunos e é uma situação que ocorre com frequência.   123 
 124 
Não houveram outros destaques e, por isto, o presidente da reunião solicitou aos membros para 125 
manifestarem no chat em caso de terem posição de abstenção ou forem contrários à aprovação 126 
do “Anexo C”.  127 
 128 
E em virtude da ausência de posições em contrário ou de abstenções, todas as 4 (quatro) 129 
propostas de atividades de extensão previstas no “Anexo C” da convocação, foram consideradas 130 
aprovadas por esta Câmara de Atividades de Extensão, conforme o Anexo C – Documento SEI 131 
nº 0280989. Destacando-se os comentários realizados em relação ao Processo 132 
23112.019854/2020-50, referente à atividade intitulada “Assessoria como especialista do 133 
“Capítulo 6: doenças raras e anomalias congênitas" na Semana Virtual de apreciação dos 134 
capítulos do livro Saúde Brasil 2020 do Ministério da Saúde”, que foi aprovada, 135 
excepcionalmente, sem a participação de alunos em virtude das peculiaridades de sua natureza. 136 
15m38s 137 
 138 
2.4. Deliberar sobre Relatórios de Atividades de Extensão cujos pareceristas Recomendam a 139 
Aprovação, conforme o Anexo D – Documento SEI nº 0280990. 140 
 141 
O presidente da reunião manteve o compartilhamento na tela e apresentou o “Anexo D” com 142 
os 90 (noventa) Relatórios de Atividades com recomendação de aprovação e fez um breve 143 
comentário sobre o documento. Na sequência abriu a palavra aos demais membros para 144 
destaques ou comentários. Não houve destaques. Desta forma, os relatórios foram colocados 145 
em apreciação e solicitou-se aos membros para se manifestarem no chat em caso de abstenção 146 
ou quando contrários à aprovação. Não houve manifestações.  147 
 148 
Diante da ausência de quaisquer posicionamentos por parte dos membros, todos os 90 149 
(noventa) Relatórios de Atividades de Extensão cujos pareceristas recomendam a aprovação, 150 
contidos no “Anexo D” do processo eletrônico referente à reunião, foram aprovados por esta 151 
Câmara de Atividades de Extensão. 17m28s 152 
 153 
2.5. Apreciação prévia quanto à pertinência da solicitação de transferência de saldo residual, 154 
a fim de subsidiar o “Ad Referendum” do CoEx, conforme Anexo E – Documento SEI nº 155 
0280991. 156 
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 157 
O presidente da reunião manteve o compartilhamento na tela e apresentou o “Anexo E”, 158 
tecendo um breve comentário sobre o processo que o compunha e apontou que não constava 159 
o valor da transferência do saldo e pediu à Secretária da CAEx, para resgatar essa informação.  160 
 161 
Feitas estas considerações, abriu a palavra aos demais membros para destaques. Mas não houve 162 
quaisquer pronunciamentos. Por isto, foi colocado em apreciação o item 2.5 e solicitou-se aos 163 
membros para se manifestarem no chat em caso de abstenção ou quando contrários à 164 
aprovação. Não houve manifestações.  165 
 166 
Diante da ausência de manifestações em contrário e de abstenções por parte dos demais 167 
membros, considerou-se que a Câmara de Atividade de Extensão não viu óbice em recomendar 168 
o “ad referendum” ao CoEx, em relação a transferência de saldo residual deste processo. 169 
19m50s 170 
 171 
O Prof. José Marques Novo Júnior solicitou à secretária da CAEx, para constar o valor do saldo a 172 
ser transferido e o Prof. Gilberto Eiji Shiguemoto respondeu que o valor era de R$ 4.152,56 173 
(quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Este valor também foi 174 
postado no chat. Na sequência houve outros comentários pelo Prof. José Marques Novo Júnior, 175 
Prof. Fábio Gonçalves Pinto e Prof. Gilberto Eiji Shiguemoto, sobre a necessidade e importância 176 
de constar nas justificativas das solicitações de transferência de saldo, os valores que sairão do 177 
projeto original para o projeto que receberá o saldo; sobre a necessidade de rastreabilidade dos 178 
recursos, da existência de um planejamento financeiro adequado dos projetos, do uso 179 
consciente destes recursos e da prerrogativa existente sobre as transferências serem feitas para 180 
a UFSCar, conforme o §2º do Artigo 28 da Resolução CoEx nº 03/2016. 28m23s 181 
 182 
2.6. Apreciação prévia quanto à pertinência da solicitação de prorrogação do prazo, a fim de 183 
subsidiar o “Ad Referendum” do CoEx, conforme Anexo F – Documento SEI nº 0280993.  184 
  185 
O presidente da reunião manteve o compartilhamento na tela e apresentou o “Anexo F”, que se 186 
refere a apreciação prévia quanto à pertinência da solicitação de prorrogação do prazo, a fim de 187 
subsidiar o “Ad Referendum” do CoEx e fez um breve comentário sobre o processo que o 188 
compõe, onde o pedido de alteração de prazo visa atender uma demanda externa, do INCRA.  189 
 190 
Na sequência abriu a palavra para os destaques dos membros e o Prof. Fábio Gonçalves Pinto 191 
comentou que acredita que existirão muitos pedidos de prorrogação de prazo em virtude do 192 
cenário da pandemia, que alterou o andamento de muitos projetos durante o ano. 193 
 194 
O Prof. José Marques Novo Júnior disse que houve alguns casos de pedidos de Ad Referendum, 195 
justamente para atender as demandas geradas pela pandemia.  196 
 197 
O Prof. Gilberto Eiji Shiguemoto comentou que houve muitos pedidos de prorrogação de prazo 198 
e de encerramento de atividade, mas ainda dentro do prazo de 3 anos. Principalmente de cursos 199 
de especialização, pois passaram a fazer a oferta online.   200 
 201 
Feitas estas considerações, foi colocado em apreciação o item 2.6 e solicitou-se aos membros 202 
para se manifestarem no chat em caso de abstenção ou quando contrários à aprovação. Não 203 
houve manifestações.  204 
 205 
E em virtude da ausência de manifestações em contrário e de abstenções, considerou-se que a 206 
Câmara de Atividade de Extensão não viu óbice em recomendar o “ad referendum” ao CoEx, em 207 
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relação a solicitação de prorrogação da vigência constante no Anexo F – Documento SEI nº 208 
0280993. 32m41s 209 
 210 
Encerrada a apreciação do item 2.6 o Prof. José Marques Novo Júnior pediu permissão para 211 
interromper o compartilhamento da tela e prosseguiu com sequência da pauta da reunião.  212 
 213 
3. Apresentação da proposta de prorrogação do prazo para a adequação das empresas 214 
juniores à Resolução CoEx 08/2019, publicada em 11/12/2019, conforme Capítulo VIII, Art. 25: 215 
“As Empresas Juniores atualmente existentes terão o prazo de 12 (doze) meses para 216 
adequação a esta Resolução, a partir da data de sua publicação”. (sem deliberação) 217 
 218 
O Prof. José Marques Novo Júnior fez a introdução do item e explicou que a Câmara não tem a 219 
competência para deliberar, pois essa é uma prerrogativa do Conselho de Extensão - CoEx. Por 220 
isto, foi mencionado o termo “sem deliberação” para este item. O objetivo é ouvir as 221 
justificativas que a Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro tem para apresentar e definir qual 222 
seria o caminho mais adequado, justo e legal, na compreensão da CAEx. Considerando 223 
pertinente ou não, a CAEx apresentará informações que poderão subsidiar a tomada de decisão 224 
pelo CoEx.  225 
 226 
O Prof. Fábio Gonçalves Pinto complementou que a modificação de uma resolução aprovada 227 
pelo CoEx, caberá a ele próprio deliberar.  228 
 229 
Feitas estas considerações, foi dada a palavra para Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro que 230 
agradeceu pela oportunidade e comentou que na Reunião anterior da CAEx, ela deu um informe 231 
sobre os trabalhos que estão sendo realizados, pois as adequações das empresas juniores às 232 
disposições da resolução dependem de etapas operacionais.  233 
 234 
Deste modo existe um trabalho que está sendo desenvolvido para adequação dos formulários 235 
do ProExWeb, junto à Secretária de Informática – SIN, passo este importante, mas ainda 236 
considerado como sendo um primeiro momento. 237 
 238 
Ela prestou informações acerca dos andamentos destas adequações realizadas no ProExWeb, 239 
informando, por exemplo, que os formulários para entrada das empresas juniores no ProExWeb 240 
estão prontos, faltando apenas os ajustes finos. E externou seus agradecimentos ao Sr. Wilson 241 
Leonardo Guerra e o Sr. Cristian Pendenza, pelo empenho e trabalho desenvolvido junto as 242 
adequações no sistema, especialmente para atender as demandas surgidas com o advento da 243 
Resolução referente às empresas juniores.  244 
 245 
Como o ProExWeb contará com uma estrutura específica em seu processo operacional, para as 246 
empresas juniores, ainda faltam alguns momentos a serem concretizados. Assim, num primeiro 247 
momento restam os ajustes finos nos formulários para inserir a empresa juniores no ProExWeb; 248 
em segundo momento o trabalho será voltado para os formulários dos projetos a serem linkados 249 
neste programa; e, em um terceiro momento, será elaborada a estrutura no sistema ProExWeb 250 
para contemplar os relatórios específicos para as empresas juniores.  251 
 252 
A SIN está realizando todo um trabalho para construção deste sistema operacional e atendendo 253 
as demandas levadas pela ProEx. Contudo o trabalho de programação é minucioso e a SIN tem 254 
outras demandas a serem atendidas, por isto, há essa preocupação dela e das empresas juniores 255 
em não ferir o prazo da resolução.  256 
 257 
Como a resolução completará um ano em 11/12, ela defende a possibilidade de haver um prazo 258 
maior, pois tem conhecimento do que foi feito e do que falta ser feito neste primeiro momento. 259 
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Informou, também, que na data de amanhã haverá uma reunião entre com a SIN, a qual contará 260 
com a participação do Prof. José Marques Novo Júnior, dela, do Sr. Wilson Leonardo Guerra e 261 
da Sra. Claudia Alves De Souza Mello, para alinharem os ajustes que faltam para adequar o 262 
ProExWeb com a resolução.  263 
 264 
Dentre outras considerações, a Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro comentou que todo este 265 
trabalho que está sendo feito para atender as demandas da resolução das empresas juniores, 266 
será também necessário, futuramente, para atender a parte operacional referente à resolução 267 
da ENACTUS.  42m56s 268 
 269 
O Prof. José Marques Novo Júnior complementou as falas da Profa. Marta Cristina Marjotta 270 
Maistro, reforçando que durante a reunião a ser realizada no dia seguinte, junto à SIN, caberá 271 
definir qual é o prazo necessário para que a SIN conclua os trabalhos e quais seriam as razões 272 
para estes prazos.  273 
 274 
A Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro, complementou, explicando que os trabalhos feitos 275 
pela SIN serão entregues em blocos de demandas. Estes blocos serão apresentados em três 276 
momentos. No primeiro momento está sendo feita a inserção de uma empresa júnior no 277 
sistema, para que ela possa se adequar a resolução e possa existir formalmente no sistema 278 
online. Ela não sabe quais serão os próximos passos, mas ainda resta, um segundo momento 279 
para inserção dos projetos e depois o terceiro momento é a inserção dos relatórios. Assim, ela 280 
entende que a pergunta a ser feita na reunião do dia seguinte, seria quando terminará essa 281 
primeira fase e como ficará o planejamento para as outras duas fases.  282 
 283 
O Prof. Fábio Gonçalves Pinto deu uma sugestão, de que os prazos poderão ser negociados na 284 
reunião de amanhã, visto os entendimentos da SIN de quanto tempo ainda vão precisar. E assim 285 
que terminar a primeira fase, caberia fazer uma apresentação para o CoEx do que foi implantado 286 
no ProExWeb. E fazer novas apresentações ao CoEx das modalidades que forem sendo 287 
contempladas (concluídas), sucessivamente. Este seria um meio de dar transparência ao CoEx 288 
de como as adequações estão avançando e dos resultados. Também esta seria uma maneira de 289 
conscientizar o CoEx de como acontecem essas implantações. 49m 290 
 291 
A Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro agradeceu pelas colocações do Prof. Fábio Gonçalves 292 
Pinto e salientou que, como está se aproximando a data de 11/12 (em que completará um ano 293 
da publicação da resolução), existe uma buscar por parte das empresas juniores, por estas 294 
adequações. E isso é reflexo de um grande trabalho que buscou canalizar e socializar as 295 
informações, o que favorece um canal de comunicação mais efetivo entre as empresas juniores 296 
e ela. As empresas juniores, atualmente, estão mais conscientes das questões regimentais e, por 297 
isto, se até a data de 11/12 ainda não existir a possibilidade de elas efetuarem suas inserções, 298 
ela entende que não poderão ser prejudicadas por isto.  299 
 300 
Por estas razões, o Prof. Fábio Gonçalves Pinto considera fundamental aprovar a prorrogação 301 
dos prazos no próximo CoEx. E ratificou os agradecimentos à Profa. Marta Cristina Marjotta 302 
Maistro pelos trabalhos desenvolvidos, pois ela está conseguindo propor modificações e ver as 303 
mudanças acontecendo. 52m55s 304 
 305 
A palavra manteve-se aberta para contribuições de outros membros. E diante da ausência de 306 
novas manifestações o Prof. José Marques Novo Júnior fez algumas ponderações. Disse que a 307 
Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro representaria o que ele considera como a figura de um 308 
relator, que no CoEx funcionaria bem. Para ele, este relator montaria uma comissão que estaria 309 
a sua disposição. E ficaria responsável em fazer o relatório e demandar para aqueles que querem 310 
ajudar. Ele considera que o modelo de um relator seja mais eficaz do que a forma tradicional de 311 
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constituições de comissões. O relator poderia apresentar os relatórios para apreciação do CoEx 312 
e conduzir os andamentos dos trabalhos.  313 
 314 
Sobre o prazo para conclusão dos trabalhos de adequações no ProExWeb, realizados pela SIN, o 315 
Prof. José Marques Novo Júnior pretende sugerir um prazo de 6 (seis) meses, a ser apresentado 316 
na reunião do dia seguinte. Mas isto, significa que prazos menores poderão ser definidos para 317 
conclusão de cada etapa. Também entende que seria cabível fazer um plano piloto, para testar 318 
todas as etapas que foram concluídas.  319 
 320 
O Prof. José Marques Novo Júnior considera que as justificativas da prorrogação do prazo 321 
estejam em torno da Pandemia, do excesso da demanda pela SIN em vista das aulas estarem 322 
acontecendo de forma online, etc.  323 
 324 
A Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro considera que o prazo de seis meses é o ideal. Contudo, 325 
dependerá da análise da SIN, visto que apenas eles têm condições técnicas de aferir o 326 
dimensionamento que essas demandas representam. Ela compreende, também, que é 327 
prioridade realizar os ajustes que permitam que as empresas juniores sejam inseridas no 328 
sistema.  329 
 330 
O Prof. José Marques Novo Júnior fez outras considerações e que alguns pontos podem ser 331 
feitos, inclusive, depois do prazo de seis meses.  332 
 333 
A Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro concordou com as sugestões do Prof. José Marques 334 
Novo Júnior. E agradeceu todas as contribuições feitas pelo Prof. Fábio Gonçalves Pinto e ao 335 
Prof. José Marques Novo Júnior durante todo o caminho e ela espera ver este trabalho 336 
concluído.  1h03m16s 337 
 338 
O Prof. Fábio Gonçalves Pinto comentou que é necessário olhar o todo. E da viabilidade de 339 
discutir as possibilidades de formalização de uma quantidade enorme de ações de extensão. E 340 
que trabalhos devem ser feitos para adequar essa demanda, porque o sistema ProExWeb não 341 
contempla todas as possibilidades. E isto daria mais segurança para universidade, com um 342 
sistema que permita, por exemplo, a emissão de relatórios gerenciais mais completos. E também 343 
mais segurança para usuários do sistema e visibilidade para as ações. Ele considera importante 344 
agregar tudo que é feito de extensão, pois cada trabalho que é realizado pela ProEx tem um 345 
reflexo, tem uma dimensão muito maior que impactará em algum momento. 1h06m55s 346 
 347 
Concluindo o Prof. José Marques Novo Júnior sugeriu que os encaminhamentos que forem 348 
definidos na reunião com a SIN, a ser realizada no dia seguinte, como o cronograma, deverão 349 
ser comunicados à Secretária da CAEx, para compartilhamento (via e-mail) com todos os 350 
membros da CAEx, para dar-lhes ciência, mesmo antes da realização do próximo CoEx.  351 
 352 
O Prof. Fábio Gonçalves Pinto recomendou à Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro, que 353 
fechando o cronograma junto à SIN, para ela solicitar a nova gestão da universidade para 354 
pautarem este assunto no próximo CoEx, para ela fazer a apresentação de tudo.  355 
 356 
O Prof. José Marques Novo Júnior retomando a palavra, pediu a Profa. Marta Cristina Marjotta 357 
Maistro para deixar junto à SIN, também a Resolução Enactus, para eles irem se preparando 358 
diante das mudanças que serão necessárias.  359 
 360 
E esgotados os itens da pauta, o presidente da reunião agradeceu a presença e as contribuições 361 
de todos e comentou que estas discussões da CAEx são sempre muito enriquecedoras.  362 
 363 
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E nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. José Marques Novo Júnior declarou encerrada esta 364 
reunião, por volta das 15h40m, na qual eu, Mariana Góis, Assistente em Administração da Pró-365 
Reitoria de Extensão, lavrei a presente Ata, a qual assino, após ser assinada pelo atual Pró-Reitor 366 
de Extensão na data de aprovação deste documento.  367 
 368 

LISTA DE PRESENÇA 369 
 370 

MEMBROS COM DIREITO A VOTO 371 
 372 
1. Pró-Reitor de Extensão – Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 373 
2. Representante Docente do CCBS – Prof. Fábio Gonçalves Pinto 374 
3. Representante Docente do CECH – Profa. Dra. Ana Paula Gestoso de Souza  375 
4. Representante Docente do CCA – Prof. Dr. Paulo Cézar de Faria  376 
5. Representante Docente do CCHB – Prof. Dr. Cesar Alves Ferragi  377 
6. Representante Docente do CCN – Prof. Dr. Iuri Emmanuel de Paula Ferreira  378 
7. Representante dos Coordenadores da ProEx, Coordenador da Coordenadoria de Cursos de 379 
Extensão (CCEx/ProEx) – Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 380 
 381 
Cabe registrar que o atual Pró-Reitor de Extensão Adjunto, Prof. Dr. Luiz Fernando Takase, 382 
esteve ausente nesta reunião, em virtude de ter participado da reunião do CD-FAI, realizada no 383 
mesmo horário.  384 
 385 

MEMBROS SEM DIREITO A VOTO 386 
 387 
8. Coordenador da Coordenadoria de Atividades de Extensão (CAE/ProEx) – Prof. Dr. Francis de 388 
Morais Franco Nunes.  389 
9. Coordenador da Coordenadoria de Cultura (CCult/ProEx) – Profa. Dra. Rochele Amorim 390 
Ribeiro 391 
10. Coordenadora da Coordenadoria de Apoio a Eventos (CAEv/ProEx) –  Sra. Rosemeire Gallo 392 
Mecca 393 
11. Coordenador da Coordenadoria do Núcleo UFSCar-Empresa (NuEmp/ProEx) – Profa. Dra. 394 
Marta Cristina Marjotta Maistro 395 
 396 
Servidores em exercício na Pró-Reitoria de Extensão (sem direito a voto)  397 
12 - Srta. Mariana Góis (Secretária do CoEx/CAEx). 398 
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Atividades vinculadas a Programas  
(apenas atividades aprovadas e sem vínculo com editais)  

– Ano 2020 –  
 

2.2 1 (2069/20) - Proc. 23112.019769/2020-91 - DHb - Atividade de Extensão: "Organização 
conjunta do International Course and Workshop: Neotropical Zooplankton " - (dentro do 
Programa de Extensão: Laboratório de Plâncton DHb.. Proc. 23112.000821/2000-49), De 
09/11/2020 à 30/11/2020. 
 
2.2 2 (2070/20) - Proc. 23112.018724/2020-08 - DEnf - Atividade de Extensão: "LIVE: As 
múltiplas formas de violência de gênero: conceitos e formas " - (dentro do Programa de 
Extensão: Integração de ações educativas e assistenciais à mulher e à criança. . Proc. 
23112.000141/2002-41), De 16/11/2020 à 16/11/2020. 
 
2.2 3 (2071/20) - Proc. 23112.018985/2020-10 - DEnf - Atividade de Extensão: "Fake news e 
desinformação em saúde? " - (dentro do Programa de Extensão: Políticas e Práticas em Saúde 
Proc. 1722/2002-29. Proc. 23112.001722/2002-29), De 26/10/2020 à 26/10/2020. 
 
2.2 4 (2072/20) - Proc. 23112.020103/2020-86 - DGero - Atividade de Extensão: "VII JORNADA 
DE ESTUDOS EM GERONTOLOGIA: ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO. 
ENVELHECER EM TEMPOS DE PANDEMIA " - (dentro do Programa de Extensão: OBSERVATÓRIO 
DO ENVELHECIMENTO ATIVO - OEA. Proc. 23112.003702/2018-11), De 04/12/2020 à 
09/02/2021. 
 
2.2 5 (2080/20) - Proc. 23112.019854/2020-50 - DMed - Atividade de Extensão: "Assessoria 
como especialista do "Capítulo 6: doenças raras e anomalias congênitas" na Semana Virtual de 
apreciação dos capítulos do livro Saúde Brasil 2020 do Ministério da Saúde " - (dentro do 
Programa de Extensão: Atenção à saúde em genética médica. Proc. 23112.001812/2013-33), De 
20/10/2020 à 23/10/2020. 
 
2.2 6 (2082/20) - Proc. 23112.020774/2020-47 - ProGrad - Atividade de Extensão: 
"UNIVERSIDADE ABERTA 2021 " - (dentro do Programa de Extensão: Difusão do conhecimento 
e formação educacional na área de engenharia de materiais. Proc. 23112.001148/2008-54), De 
01/03/2021 à 28/02/2022. 
 
2.2 7 (2083/20) - Proc. 23112.020895/2020-99 - DEFMH - Atividade de Extensão: "VII Fórum de 
Estudos Pedagógicos e Sociais do Futebol " - (dentro do Programa de Extensão: Divulgação e 
Atualização na área de Motricidade Humana. . Proc. 23112.000106/2005-55), De 30/11/2020 à 
04/12/2020. 
 
2.2 8 (2084/20) - Proc. 23112.020123/2020-57 - DEP - Atividade de Extensão: "Assessoria técnica 
em criação de um sistema de apoio à decisão para a seleção de recebíveis financeiros " - (dentro 
do Programa de Extensão: Tecnologia de Informação, Programação de Operações e Cadeia de 
Suprimento. Proc. 0791/2003-52. Proc. 23112.000791/2003-52), De 01/12/2020 à 01/02/2021. 
 
2.2 9 (2085/20) - Proc. 23112.020923/2020-78 - PPGCI - Atividade de Extensão: "2º Ciclo de 
Palestras do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFSCar) " - (dentro 
do Programa de Extensão: Informação, Tecnologia e Inovação (ITI). Proc. 23112.002405/2015-
13), De 01/12/2020 à 20/12/2020. 
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2.2 10 (2101/20) - Proc. 23112.021097/2020-84 - DL - Atividade de Extensão: "XI CARPE - 
COLÓQUIO AÇÃO E REFLEXÃO EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS " - (dentro do Programa 
de Extensão: Lingüística Aplicada: Português Para Estrangeiros. . Proc. 23112.002145/1999-51), 
De 18/12/2020 à 19/12/2020. 
 
2.2 11 (2102/20) - Proc. 23112.021158/2020-11 - DPsi - Atividade de Extensão: "III MOSTRA DO 
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL " 
- (dentro do Programa de Extensão: Educação Especial e humanização nos serviços de saúde: 
pesquisa e intervenção. Proc. 23112.003514/2013-88), De 18/12/2020 à 18/12/2020. 
 
2.2 12 (2103/20) - Proc. 23112.021159/2020-58 - DPsi - Atividade de Extensão: " Ciclo de 
pesquisas e práticas sobre Coensino e inclusão escolar" - (dentro do Programa de Extensão: 
Formação Continuada em Educação Especial. . Proc. 23112.000931/2000-47), De 18/01/2021 à 
22/02/2021. 
 
2.2 13 (2104/20) - Proc. 23112.019048/2020-81 - DCHE-So - Atividade de Extensão: "III Simpósio 
de Arte Afro-brasileira da UFSCar campus Sorocaba. “O que vai do ateliê do/da artista negro/a 
para o mundo?” " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Aperfeiçoamento de 
Educadores. Proc. 23112.002224/2006-20), De 20/10/2020 à 20/10/2020. 
 
2.2 14 (2116/20) - Proc. 23112.018144/2020-11 - PPGEU - Atividade de Extensão: "Concurso de 
Ideias para a requalificação do Parque Veraldo Sbampato – Parque do Bicão em São Carlos, SP " 
- (dentro do Programa de Extensão: Ações Integradas em Engenharia Urbana. Proc. 
23112.004063/2016-49), De 08/11/2020 à 25/11/2020. 
 
2.2 15 (2117/20) - Proc. 23112.021284/2020-68 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "III Fórum 
da Educação para as Relações Étnicas e Raciais " - (dentro do Programa de Extensão: 
Observatório Quilombola Evamariô. Proc. 23112.003191/2016-75), De 01/12/2020 à 
03/12/2020. 
 
2.2 16 (2157/20) - Proc. 23112.014145/2020-88 - DMed - Atividade de Extensão: "ESTUDO 
MULTICÊNTRICO, DUPLO-CEGO, RANDOMIZADO, PLACEBOCONTROLADO SOBRE O EFEITO DO 
CARVEDILOL NA PREVENÇÃO DA CARDIOTOXICIDADE RELACIONADA AO USO DE 
ANTRACICLINAS. " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção em educação e saúde 
cardiovascular na cidade de São Carlos. Proc. 23112.001624/2014-96), De 01/08/2020 à 
01/08/2022. 
 
2.2 17 (2163/20) - Proc. 23112.018143/2020-68 - DL - Atividade de Extensão: "Seminários e 
encontros de pesquisa do LABOR " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Educação 
Continuada em Linguística . Proc. 23112.002329/2013-76), De 01/09/2020 à 31/08/2022. 
 
2.2 18 (2164/20) - Proc. 23112.022020/2020-21 - DL - Atividade de Extensão: "I Colóquio 
Literatura e Outras Linguagens na Educação Básica " - (dentro do Programa de Extensão: Estudos 
de Tradução em diálogos interculturais. Proc. 23112.000775/2017-70), De 07/11/2020 à 
14/11/2020. 
 
2.2 19 (2173/20) - Proc. 23112.019878/2020-17 - DEMa - Atividade de Extensão: "Aplicação de 
simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento 
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de processos de prensagem de pós cerâmicos " - (dentro do Programa de Extensão: Unidade 
EMBRAPII-UFSCar-Materiais . Proc. 23112.014919/2020-71), De 01/01/2021 à 30/06/2023. 
2.2 20 (2174/20) - Proc. 23112.022083/2020-88 - DC - Atividade de Extensão: "Produção, edição 
e revisão de materiais audiovisuais e acessíveis para curso de Pedagogia EaD. " - (dentro do 
Programa de Extensão: Programa de Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens (EaD-
UFSCar). Proc. 23112.002519/2013-93), De 10/12/2020 à 10/12/2024. 
 
2.2 21 (2177/20) - Proc. 23112.020755/2020-11 - DCHE-So - Atividade de Extensão: "Currículo e 
Formação de Educadores: temas contemporâneos " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo 
de Educação e Estudos da Infância. Proc. 23112.000803/2018-30), De 24/11/2020 à 08/12/2020. 
 
2.2 22 (2188/20) - Proc. 23112.021780/2020-11 - DDR-Ar - Atividade de Extensão: "Residência 
Profissional Agricola - Vivências e saberes em Agricultura Sintrópica e Sistemas Agroflorestais " 
- (dentro do Programa de Extensão: Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 
Proc. 23112.004740/2009-15), De 04/12/2020 à 28/02/2022. 
 
2.2 23 (2195/20) - Proc. 23112.022248/2020-11 - DPsi - Atividade de Extensão: "Roda de 
conversa com a equipe do #CasaLibras Informação, Educação, Saúde e Entretenimento para 
surdos na pandemia do Covid-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino de Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) e Formação continuada para o uso desta língua em diversos contextos 
sociais. Proc. 23112.002252/2015-04), De 17/12/2020 à 24/12/2020. 
 
2.2 24 (2197/20) - Proc. 23112.022363/2020-96 - DGE - Atividade de Extensão: "Genética na 
Prática " - (dentro do Programa de Extensão: Do DNA à Biologia Sintética. Proc. 
23112.000855/2014-82), De 09/12/2020 à 10/06/2021. 
 
2.2 25 (2220/20) - Proc. 23112.022396/2020-36 - DPsi - Atividade de Extensão: "Curso de 
Aperfeiçoamento em "ALFABETIZAÇÃO PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA II" " - (dentro do 
Programa de Extensão: Educação Especial e humanização nos serviços de saúde: pesquisa e 
intervenção. Proc. 23112.003514/2013-88), De 14/12/2020 à 30/12/2021. 
 
2.2 26 (2221/20) - Proc. 23112.020624/2020-33 - DTAiSeR-Ar - Atividade de Extensão: "Análises 
Tecnológicas de Produtos do Setor Sucroalcooleiro - Banco de dados 2021/22 " - (dentro do 
Programa de Extensão: Estudos do Setor Sucroenergético. Proc. 23112.004159/2011-00), De 
04/01/2021 à 31/12/2022. 
 
2.2 27 (2222/20) - Proc. 23112.022417/2020-13 - DM - Atividade de Extensão: "III Semana da 
Matemática e XIX Jornada da Matemática da UFSCar" - (dentro do Programa de Extensão: 
Educação Continuada - DM/UFSCar, Proc. 1661/2003-75. Proc. 23112.001661/2003-75), De 
19/10/2020 à 23/10/2020. 
 
2.2 28 (2223/20) - Proc. 23112.022418/2020-68 - DTPP - Atividade de Extensão: "I SEMINÁRIO 
DO GRUPO DE PESQUISA Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto - EDIPIC " - (dentro 
do Programa de Extensão: Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto . Proc. 
23112.105409/2019-78), De 17/12/2020 à 17/12/2020. 
 
2.2 29 (2224/20) - Proc. 23112.022779/2020-12 - DEQ - Atividade de Extensão: "Consultoria 
técnica para o desenvolvimento de processos de cultivo de Erisipelothrix rhusiopathiae e 
produção de bacterina incluindo avaliação de potencial imunogênico " - (dentro do Programa de 
Extensão: Apoio ao Desenvolvimento de Produtos, Processos e à Formação de Pessoal Para a 
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Indústria Química e Áreas Correlatas. Proc. 23112.001035/2001-35), De 04/01/2021 à 
30/06/2021. 
 
2.2 30 (2225/20) - Proc. 23112.022730/2020-51 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "Whorkshop 
de Geografia Física da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Reflexões Geográficas. Proc. 
23112.004299/2010-29), De 18/01/2021 à 29/01/2021. 
 
2.2 31 (2227/20) - Proc. 23112.021433/2020-99 - DCAm - Atividade de Extensão: "Liberte os 
Livros " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Extensão em Direito Ambiental. Proc. 
23112.001200/2013-41), De 12/05/2020 à 12/05/2021. 
 
2.2 32 (2228/20) - Proc. 23112.020797/2020-51 - DEs - Atividade de Extensão: "Previsão de 
atraso de obras na construção civil " - (dentro do Programa de Extensão: Programa 
Interdisciplinar de Estatística Aplicada. Proc. 23112.000866/2019-77), De 15/01/2021 à 
14/01/2023. 
 
2.2 33 (2229/20) - Proc. 23112.019857/2020-93 - DMed - Atividade de Extensão: "Apoio em 
design colaborativo de projetos voltados a impacto social e aprimoramento de políticas públicas 
" - (dentro do Programa de Extensão: Práticas Sociais e Integralidade em Saúde. Proc. 
23112.003518/2017-90), De 01/12/2020 à 30/11/2022. 
 
2.2 34 (2230/20) - Proc. 23112.018894/2020-84 - DCAm - Atividade de Extensão: "Ciclo de 
Encontros Conexão Vertente Litorânea: diálogo e articulação para conservação " - (dentro do 
Programa de Extensão: Gestão e promoção de atividades na natureza e áreas protegidas.. Proc. 
23112.002615/2017-65), De 20/10/2020 à 20/03/2022. 
 
2.2 35 (2231/20) - Proc. 23112.020741/2020-05 - PPGECH-So - Atividade de Extensão: 
"Espetáculo "Circo da Miséria – o maior desespetáculo da Terra" e oficina "A miséria e o palhaço 
vagabundo" " - (dentro do Programa de Extensão: Tecnologia, Cultura e Sociedade. Proc. 
23112.003978/2013-94), De 10/12/2020 à 10/12/2020. 
 

Subtotal: 35 Atividades referentes ao ano de 2020 
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Atividades vinculadas a Programas  
(apenas atividades aprovadas e sem vínculo com editais) 

- ANO 2021 - 
 
2.2 1 (1/21) - Proc. 23112.023144/2020-24 - DFisio - Atividade de Extensão: "1º Simpósio da Liga 
de Fisioterapia em Saúde da Mulher – UFSCar" - (dentro do Programa de Extensão: Liga de 
Fisioterapia em Saúde da Mulher . Proc. 23112.002643/2018-63), De 13/03/2021 à 14/03/2021. 
 
2.2 2 (2/21) - Proc. 23112.021684/2020-73 - DEQ - Atividade de Extensão: "Uma solução 
nacional e eficiente na prevenção à Covid 19: daalm – desinfecção automática de ambientes por 
aerolização de solução descontaminante. " - (dentro do Programa de Extensão: 
Desenvolvimento, Avaliação e Caracterização de Sistemas de Purificação de Alta Eficiência para 
Partículas Finas e Ultrafinas.. Proc. 23112.000628/2018-81), De 01/12/2020 à 01/11/2021. 
 
2.2 3 (4/21) - Proc. 23112.021988/2020-31 - DECiv - Atividade de Extensão: "Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão de Obras - XI " - (dentro do Programa de Extensão: Melhoria da 
Qualidade e Produtividade na Construção Civil. . Proc. 23112.000195/2002-95), De 01/03/2021 
à 30/06/2022. 
 
2.2 4 (5/21) - Proc. 23112.021260/2020-17 - DMed - Atividade de Extensão: "Cuide bem da sua 
saúde " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Cooperação de Atividades Corporais, 
Esportivas, de Lazer, Qualidade de vida e Convivência. Proc. 23112.003156/2018-18), De 
03/09/2020 à 31/08/2021. 
 
2.2 5 (7/21) - Proc. 23112.021381/2020-51 - SEaD - Atividade de Extensão: "Games acessíveis 
para Educação" - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. 
Proc. 23112.002203/2018-14), De 26/11/2020 à 26/11/2022. 
 
2.2 6 (8/21) - Proc. 23112.021385/2020-39 - SEaD - Atividade de Extensão: "Aspectos da 
Linguagem Fotográfica - comunicação através da imagem " - (dentro do Programa de Extensão: 
Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 03/12/2020 à 
03/12/2022. 
 
2.2 7 (9/21) - Proc. 23112.021712/2020-52 - DL - Atividade de Extensão: "A caça ao tigre-de-
Bengala e o uso de artefatos digitais na alfabetização " - (dentro do Programa de Extensão: 
Estudos de Tradução em diálogos interculturais. Proc. 23112.000775/2017-70), De 01/10/2020 
à 31/12/2021. 
 
2.2 8 (10/21) - Proc. 23112.022362/2020-41 - DGE - Atividade de Extensão: "Bichos do Cerrado 
da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: GENÉTICA APLICADA À CONSERVAÇÃO ANIMAL. 
Proc. 23112.002260/2014-61), De 01/12/2020 à 31/12/2022. 
 
2.2 9 (12/21) - Proc. 23112.020896/2020-33 - DEFMH - Atividade de Extensão: "Implantação do 
Programa Academia & Futebol na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS " - (dentro do 
Programa de Extensão: Esporte para a cidadania. . Proc. 23112.000956/1999-62), De 
01/03/2021 à 01/03/2023. 
 
2.2 10 (13/21) - Proc. 23112.022134/2020-71 - SEaD - Atividade de Extensão: "Aplicação dos 
princípios básicos de diagramação, uso de cores e tipografia em projetos gráficos " - (dentro do 
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Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-
14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 11 (14/21) - Proc. 23112.022135/2020-16 - SEaD - Atividade de Extensão: "Desenvolvimento 
de apresentações com slides " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da 
UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 12 (15/21) - Proc. 23112.022155/2020-97 - DFisio - Atividade de Extensão: "XI Curso Prático 
de Aperfeiçoamento em Intervenção Precoce " - (dentro do Programa de Extensão: 
Acompanhamento e Intervenção Precoce em bebês de Risco nos Três Primeiros Anos de Vida. . 
Proc. 23112.000836/2000-16), De 01/02/2021 à 07/02/2022. 
 
2.2 13 (16/21) - Proc. 23112.022501/2020-37 - IL - Atividade de Extensão: "PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS " - (dentro do Programa de Extensão: Lingüística Aplicada: Português Para 
Estrangeiros. . Proc. 23112.002145/1999-51), De 30/01/2021 à 30/12/2022. 
 
2.2 14 (17/21) - Proc. 23112.022504/2020-71 - SEaD - Atividade de Extensão: "Movimentando: 
a sala de aula como espaço de desenvolvimento " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de 
Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 15 (18/21) - Proc. 23112.022506/2020-60 - SEaD - Atividade de Extensão: "Jogos e 
Brincadeiras Musicais " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar 
- PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 16 (19/21) - Proc. 23112.022507/2020-12 - SEaD - Atividade de Extensão: "Apontamentos 
sobre o uso da calculadora em sala de aula na Educação Básica " - (dentro do Programa de 
Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 
17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 17 (20/21) - Proc. 23112.022508/2020-59 - SEaD - Atividade de Extensão: "O uso de jogos no 
ensino de matemática na Educação Básica " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos 
Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 18 (21/21) - Proc. 23112.022509/2020-01 - SEaD - Atividade de Extensão: "Processos 
avaliativos no ensino superior " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da 
UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 19 (22/21) - Proc. 23112.022510/2020-28 - SEaD - Atividade de Extensão: "Wiki: produção 
colaborativa de conhecimento " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos 
da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-14), De 17/12/2020 à 17/12/2022. 
 
2.2 20 (23/21) - Proc. 23112.000443/2021-71 - DTPP - Atividade de Extensão: "Tertúlias 
Dialógicas: formação de moderadores/as " - (dentro do Programa de Extensão: Democratização 
do conhecimento e do acesso à educação.. Proc. 23112.001293/2002-62), De 01/02/2021 à 
20/12/2021. 
 
2.2 21 (24/21) - Proc. 23112.022015/2020-19 - DTPP - Atividade de Extensão: "Alfabetização e 
letramento: Artes, Educação ambiental e Direitos Humanos " - (dentro do Programa de 
Extensão: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO DA 
PEDAGOGIA – PIAAEP. Proc. 23112.003139/2017-08), De 22/02/2021 à 30/04/2022. 
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2.2 22 (25/21) - Proc. 23112.021216/2020-07 - DEMec - Atividade de Extensão: "Avaliação de 
desempenho de sistemas fluídicos e eletromecânicos para aplicações industriais " - (dentro do 
Programa de Extensão: Programa de apoio tecnológico e educacional em projetos mecatrônicos 
aplicados às áreas de Engenharia Mecânica.. Proc. 23112.002861/2017-17), De 01/01/2021 à 
31/12/2023. 
 
2.2 23 (26/21) - Proc. 23112.021879/2020-13 - DEQ - Atividade de Extensão: "Consultoria para 
Avaliação de Monitoramento e Controle de Cristalização de Alumina Hidratada no Processo 
Bayer " - (dentro do Programa de Extensão: Apoio ao Desenvolvimento de Produtos, Processos 
e à Formação de Pessoal Para a Indústria Química e Áreas Correlatas. . Proc. 
23112.001035/2001-35), De 01/12/2020 à 28/02/2022. 
 
2.2 24 (27/21) - Proc. 23112.023168/2020-83 - DCA-So - Atividade de Extensão: "Programa DAI 
/ CBA - Aplicação da Lama Vermelha e RSU (Resíduo Sólido Urbano) na indústria cimenteira " - 
(dentro do Programa de Extensão: Silvicultura e recursos florestais. Proc. 23112.003048/2013-
31), De 01/03/2021 à 25/02/2025. 
2.2 25 (28/21) - Proc. 23112.000484/2021-68 - DCNME-Ar - Atividade de Extensão: 
"Competências socioemocionais docentes e currículo escolar: diálogos entre teoria e práticas " 
- (dentro do Programa de Extensão: Programa de Extensão para a Democratização do 
Conhecimento: comunicação entre Universidade, Comunidade e Escola. Proc. 
23112.002742/2013-31), De 08/01/2021 à 07/01/2023. 
 
2.2 26 (29/21) - Proc. 23112.000675/2021-20 - DL - Atividade de Extensão: "I EMDELIC - 
Seminário sobre Elaboração de Material Didático para Ensino de Línguas para Crianças " - 
(dentro do Programa de Extensão: Ensino / Aprendizagem de Língua Inglesa. . Proc. 
23112.002014/1999-82), De 02/02/2021 à 03/02/2021. 
 
2.2 27 (30/21) - Proc. 23112.000706/2021-42 - DMed - Atividade de Extensão: "X Congresso 
Médico Universitário de São Carlos (CoMUSCar) " - (dentro do Programa de Extensão: Cuidado 
ao paciente portador de doenças crônicas não transmissíveis. Proc. 23112.004163/2010-32), De 
08/02/2021 à 11/02/2021. 
 
2.2 28 (31/21) - Proc. 23112.020094/2020-23 - DPsi - Atividade de Extensão: "Supervisão clínico-
institucional do CAPS AD de São Carlos " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção 
Psicossocial, teoria e prática. Proc. 23112.009435/2020-18), De 20/11/2020 à 17/12/2020. 
 
2.2 29 (32/21) - Proc. 23112.022091/2020-24 - DPsi - Atividade de Extensão: "Empodera Pós " - 
(dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tradução, Interpretação e 
Educação para o Antirracismo em contextos sociolinguísticos de línguas de sinais . Proc. 
23112.005105/2020-45), De 01/09/2020 à 31/12/2021. 
 
2.2 30 (33/21) - Proc. 23112.020625/2020-88 - DTAiSeR-Ar - Atividade de Extensão: "Bioenergy 
Hub " - (dentro do Programa de Extensão: Estudos do Setor Sucroenergético. Proc. 
23112.004159/2011-00), De 01/12/2020 à 30/11/2022. 
 
2.2 31 (35/21) - Proc. 23112.022580/2020-86 - DMed - Atividade de Extensão: "Rede Brasileira 
de Cuidados Paliativos Pediátricos - RBCPPed " - (dentro do Programa de Extensão: Liga 
Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos (LATACP). Proc. 23112.002722/2016-11), 
De 01/01/2021 à 31/12/2022. 
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2.2 32 (46/21) - Proc. 23112.020719/2020-57 - DHb - Atividade de Extensão: "Modelagem 
Matemática e Análise de Estudos Ambientais " - (dentro do Programa de Extensão: Estudos 
Limnológicos e de Modelagem Matemática. Proc. 23112.004108/2017-66), De 10/01/2021 à 
09/01/2025. 
 
2.2 33 (47/21) - Proc. 23112.022679/2020-88 - DTAiSeR-Ar - Atividade de Extensão: "Curso - 
Aguardente Bidestilada " - (dentro do Programa de Extensão: Estudo Multidisciplinar e o 
Desenvolvimento de Tecnologias Agroindustriais.. Proc. 23112.001166/2019-08), De 
28/04/2021 à 28/04/2021. 
 
2.2 34 (48/21) - Proc. 23112.000083/2021-16 - SEaD - Atividade de Extensão: "O sucesso 
acadêmico do estudante de EaD: autorregulação da aprendizagem em foco. " - (dentro do 
Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 23112.002203/2018-
14), De 05/01/2021 à 04/01/2023. 
 
2.2 35 (50/21) - Proc. 23112.022073/2020-42 - DCNME-Ar - Atividade de Extensão: "Manejo 
integrado de formigas-cortadeiras em agroecossistemas " - (dentro do Programa de Extensão: 
Agricultura, Ambiente e Sociedade. Proc. 23112.009896/2020-82), De 08/12/2020 à 
09/12/2021. 
 
2.2 36 (51/21) - Proc. 23112.022914/2020-11 - DFQM-So - Atividade de Extensão: "Escolas 
Científicas " - (dentro do Programa de Extensão: PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (PFC). Proc. 
23112.003245/2009-42), De 01/05/2021 à 30/04/2024. 
 
2.2 37 (53/21) - Proc. 23112.000768/2021-54 - DQ - Atividade de Extensão: "Laboratório de 
Ressonância Magnética Nuclear para prestação de serviços à comunidade " - (dentro do 
Programa de Extensão: Serviço de Análise do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do 
DQ-UFSCar. Proc. 23112.001998/2014-10), De 01/03/2021 à 28/02/2023. 
 
2.2 38 (55/21) - Proc. 23112.020736/2020-94 - DPsi - Atividade de Extensão: "Diálogos sobre a 
clínica psicanalítica " - (dentro do Programa de Extensão: Psicanálise em extensão. Proc. 
23112.012120/2020-40), De 08/12/2020 à 08/12/2021. 
 
2.2 39 (65/21) - Proc. 23112.000544/2021-42 - IL - Atividade de Extensão: "Curso Sequencial de 
Língua de Sinais Brasileira - LIBRAS - Reoferta II " - (dentro do Programa de Extensão: Instituto 
de Línguas - línguas, linguagens e culturas. Proc. 23112.004367/2016-14), De 11/02/2021 à 
17/06/2021. 
 

Subtotal: 39 Atividades referentes ao ano de 2021 
 
 

Total (Ano 2020 + Ano 2021) = 74 Atividades 
 

Anexo B - Referendar Atividades Vinculadas a Programas (0344672)         SEI 23112.004369/2021-62 / pg. 16



Anexo C - Deliberar sobre Propostas de Atividades de Extensão vinculadas à Programa de Extensão, cujos pareceristas Recomendam a Aprovação  
 

Página 1 de 3 
 

Processo Título Coordenador Depto Edital Parecerista Considerações 

23112.021063/
2020-90 

24ª Jornada de 
Letras da UFSCar Camila Hofling CCLL Não 

Recomenda 
a 

aprovação 

A Jornada de Letras da UFSCar é um evento já consolidado e realizado com 
regularidade, que traz benefícios para grande número de profissionais e alunos. Não 
há solicitação de recursos. Há envolvimento de diversos docentes, servidores TA e 
alunos de graduação na equipe executora. Recomendo aprovação. 

23112.022430/
2020-72 

Comemoração 
dos 100 anos da 
ciência dos 
polímeros 

Roselena Faez DCNM
E-Ar Não 

Recomenda 
a 

aprovação 
Frente ao descrito considero a atividade aprovada. 

23112.022236/
2020-97 

A CIÊNCIA DA 
CF88 
Ler a Constituição 
Federal de 1988 - 
Integralmente 

Vinicio Carrilho 
Martinez DEd Não 

Recomenda 
o 

encaminha
mento para 
adequação/
esclarecime

nto 

Da apreciação da tramitação da atividade depreende-se que a questão é quanto ao 
formato de oferta, visto que quanto ao mérito podem ser encontrados elementos 
que a caracterizam com de extensão. 
 
Nesse sentido, entende-se que a proposta não se enquadra como "Curso" e nem 
"Evento". Assim recomenda-se que seja ofertada como "Ciclo de Debates", como 
sugerido nos esclarecimentos. 

Recomenda 
a 

aprovação 

Conforme parecer de membro do CoEx: 
 
"Da apreciação da tramitação da atividade depreende-se que a questão é quanto ao 
formato de oferta, visto que quanto ao mérito podem ser encontrados elementos 
que a caracterizam com de extensão. 
 
Nesse sentido, entende-se que a proposta não se enquadra como "Curso" e nem 
"Evento". Assim recomenda-se que seja ofertada como "Ciclo de Debates", como 
sugerido nos esclarecimentos." e após alteração do subtipo da atividade para "ciclo 
de debates", recomendamos a aprovação da atividade. 
 
CAEv - Coordenadoria de Apoio a Eventos Acadêmicos 

23112.003049/
2021-95 

II Jornada - 
Diálogos em 
Pierre Bourdieu 

Maria Cristina 
da Silveira DEd Não 

Recomenda 
a 

aprovação 

A proposta apresenta uma atividade de extensão relevante, pois as reflexões sobre 
os conceitos de "Pierre Bourdieu" que objetiva desenvolver tem mérito acadêmico 
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Galan 
Fernandes 

e alcance social, atingindo, aliás, comunidade interna e externa. Ademais, a 
atividade apresenta metodologia condizente com seus objetivos. 

23112.022036/
2020-34 

Estruturação de 
soluções para o 
pagamento de 
serviços 
socioambientais 
de comunidades 
tradicionais da 
Amazônia 

Silvio Eduardo 
Alvarez 
Candido 

DEP Não 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão não envolve recursos da UFSCar ou externos, tem em sua 
equipe docente, estudantes e membros externos á UFSCar. Está prevista parceria 
externa com ONG atuante na região do projeto. Temática de grande alcance e 
importância social. Recomendo aprovação. 

Recomenda 
a 

aprovação 

Com o objetivo de desenvolver ferramentas que possibilitem a aplicação do 
conceito de pagamento por serviços socioambientais nas comunidades ribeirinhas, 
o projeto se mostra de grande relevância não só social, como também econômica e 
ambiental, atendendo assim os três pilares da Sustentabilidade: social, econômico 
e ambiental. Essa proposta em muito pode contribuir com essas comunidades, além 
de fomentar estudos futuros. 

23112.020646/
2020-01 

Matemática para 
o jantar 

Ana Cristina de 
Oliveira Mereu 

DFQM-
So Não 

Recomenda 
a 

aprovação 

Atividade pode ser classificada como extensionista, por envolver divulgação 
científica e formação aberta a não universitários, embora a formação em 
matemática seja sugerida - o que impede que a atividade se configure como de 
popularização da ciência. Metodologia adequada ao contexto da COVID-19. 
 
Aprovado. 

23112.002842/
2021-77 

UFSCar Summer 
Webinar on PDEs 

Gustavo Ferron 
Madeira DM Não 

Recomenda 
a 

aprovação 

Trata-se de importante evento de difusão e divulgação científica organizado pelo 
DM do campus São Carlos em formato remoto, atendendo assim os protocolos 
sanitários devido a COVID-19. Sugiro aprovação da atividade. 

23112.022412/
2020-91 

Controle e 
Cuidados em 
relação ao Novo 
Coronavírus. 

Bernardino 
Geraldo Alves 
Souto 

DMed Não 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade é indubitável relevância acadêmica, interdisciplinar, educativa, social, 
científicopolítica e que, como atividade extensionista, visa promover a interação 
transformadora da Universidade e da sociedade, como posto em Regimento Geral 
da Extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
Destaca-se o grande número de pessoas envolvidas, incluindo estudantes de 
graduação, docentes (dos quatro campi da UFSCar) e profissionais da rede 
(Secretaria Municipal da Saúde de São Carlos), e apesar da complexidade e desafios 
que isso traz a nível de articulação das ações, faz-se notório a celeridade no início 
das atividades, em tempo real, imediatamente após a deflagração do 
distanciamento social no Estado de São Paulo. 
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Outro mérito da proposta é sua dimensão, prevendo alcançar toda a comunidade 
dos quatro campi da UFSCar e a população do município de São Carlos na mitigação 
dos efeitos e no controle de agravos da epidemia de Covid-19 na saúde coletiva e 
na gestão do SUS, pelo desenvolvimento de estudos epidemiológicos e estimativas 
atuais e em tempo real sobre o curso da epidemia, e divulgação dos resultados 
desses esforços em espaços de mídias diversas, convergindo com o objetivo da 
extensão universitária de tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio 
da UFSCar, seja de sua própria produção, seja pela sistematização do conhecimento 
universal disponível em um processo e, assim, criando condições para a apropriação 
do conhecimento disponível pelos membros da sociedade. 
Diante do exposto considera-se a atividade aprovada, com grande mérito e 
relevância nos setores já citados. 

 
Total: 8(oito) ATIVIDADES 
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Processo Título Coordenador Depto Parecerista Considerações Ext. 
FAI 

Rec. 
Interno 

Rec. 
Externo 

Qtde Bolsas 
Concedidas 

23112.001598
/2019-19 

1ª Semana 
Indígena da 

UFSCar 
Lagoa do 

Sino 2019 - 
17 a 22/04 

Lissandra 
Pinhatelli de 

Britto 
B-LS 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de um evento que promoveu o intercâmbio cultural dos alunos 
integrantes do Centro de Culturas Indígenas da Lagoa do Sino (CCI-LS). 

Por meio do relatório e dos arquivos em anexo foi possivel avaliar que a 
atividade cumpriu com os objetivos propostos. Logo, recomendo 

aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001319
/2019-17 

Os treze 
anos de 

presença(s) 
indígena(s) 
na UFSCar 

Thais Juliana 
Palomino CAAPE 

Recomenda a 
aprovação 

Considerando que as atividades foram realizadas de acordo com os 
objetivos do projeto, recomendo a aprovação do relatório. N 2435.00 0.00 10 

23112.001013
/2019-52 

Yoga para 
todos 

Gisele 
Aparecida 

Zutin Castelani 
CCA 

Recomenda a 
aprovação 

A atividades "Yoga para todos" foi ofertada semanalmente para duas 
turmas com servidores/as e estudantes do campus de Araras. A 

atividade não teve vínculo com programa ou edital, ou seja, a atividade 
não envolveu recursos. Infelizmente não há muitos dados sobre os 

encontros em si, nem sobre os/as participantes para que seja possível 
uma maior apreciação da atividade. Contudo, a atividade sem dúvidas 

cumpre com o que foi inicialmente proposto e tem mérito social. 
Parabenizo pela iniciativa e sugiro que outras informações possam 

estar presentes para que seja possível apreender e valorizar a proposta. 

N 0.00 0.00 0 

23112.004918
/2020-18 

Evento em 
Comemoraç
ão ao Dia do 
Bibliotecário 
2020 - Ética 
nas redes 
sociais e 

fake news. 

Paula Regina 
Dal Evedove 

CCBCI 
Recomenda a 

aprovação 

Prezado Coordenador, 
 

Segundo o relatório apresentado, a atividade ocorreu conforme o 
proposto. Apesar do público participante ter sido menor do que o 
público previsto, a previsão é sempre uma estimativa. Além disso 
considero que a participação foi suficiente e importante para um 

evento presencial em um dia de semana, sobretudo na semana em que 
os alarmes da Pandemia Covid 19 já estavam circulando nas redes 

sociais e imprensa, o que diminuiu a participação de pessoas em todos 

N 0.00 0.00 0 
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os eventos públicos. 
Atenciosamente. 

23112.000596
/2019-02 

Feira de 
Oportunidad

es: 
Aproximand

o 
Universitário

s da Lagoa 
do Sino e 
Empresas 

Nilton Cezar 
Carraro 

CCN 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório mostra que o evento foi coroado de pleno exito com 
participação expressiva de estudantes e o link para o vídeo publicado 

pela TV UFSCar no dia do evento mostra de fato o que foi mencionado 
no relatório. Favorável a aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001776
/2019-01 

Conhecer 
para 

conservar: 
biologia, 

ameaças e 
conservação 

de peixes 
cartilaginoso

s 

Andre Pereira 
da Silva 

CCN 
Recomenda a 

aprovação 

O projeto foi realizado de acordo com o plano inicial. Foi importante 
para a difusão do conhecimento científico na comunidade local. O 

projeto envolveu, de maneira indissociável, ensino, pesquisa e 
extensão. Há material comprobatório de sua realização, como relatório 

e fotos. Recomenda-se a aprovação. 

N 0.00 0.00 5 

23112.001724
/2019-27 

Ciclo de 
oficinas: 
sujeito, 
língua e 
cultura 

Ilka de Oliveira 
Mota 

CCN 
Recomenda a 

aprovação 

Segundo o relatório apresentado, o projeto teve como objetivo a 
criação de um espaço que fomentasse reflexão e o debate crítico sobre 
aspectos linguístico-culturais que envolvem os sujeitos na sociedade. 

Esses objetivos foram alcançados com o oferecimento de doze oficinas 
em 2019, realizadas no Fundo Social da Prefeitura de Campina do 

Monte Alegre, com participação de membros da comunidade interna e 
da comunidade externa, o que estreitou, certamente, as relações entre 
a universidade e a sociedade. Dado o caráter claramente extensionista 

da atividade, recomendo a aprovação do relatório apresentado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.108853
/2019-45 

I Workshop 
Meninas nas 

Ciências 

Monica Helena 
Marcon 
Teixeira 

Assumpcao 

CCN Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação e parabenizo a coordenação da atividade N 0.00 0.00 0 
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23112.108854
/2019-90 

Reciclagem 
de Resíduos 
Gerados no 
Território 
Lagoa do 

Sino 

Monica Helena 
Marcon 
Teixeira 

Assumpcao 

CCN 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão cumpriu todos seus objetivos, embora tenha 
sofrido pequenas mudanças em decorrência da pandemia. Sendo 

assim, recomendo a aprovação do relatório e aproveito para 
parabenizar sua coordenadora. 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

Apesar da pandemia e das atividades estarem se dando de forma 
remota, o projeto alcançou o objetivo de continuar a divulgar 

informações sobre a importância da reciclagem para a sustentabilidade. 
O projeto divulgou eventos online importantes para membros da 

comunidade interna e externa, instigando sua participação. Houve a 
doação de materiais coletados à cooperativa de reciclagem local, que, 

embora em menor quantidade do que o esperado (em razão da 
pandemia), foi importante para manter os vínculos do projeto de 

extensão com este público-alvo. 

23112.108872
/2019-71 

Caixa de 
areia de 

realidade 
aumentada 

como 
instrumento 
de educação 

ambiental 

Paulo 
Guilherme 

Molin 
CCN 

Recomenda a 
aprovação 

O projeto teve que ser alterado em função da pandemia, 
comprometendo o plano de ação inicial que envolvia a construção de 

uma caixa de areia com realidade aumentada e interações com escolas 
municipais. Ao invés disso, foi realizada uma revisão de literatura sobre 
o tema, pelo bolsista e pelo coordenador, resultando em um relatório 

(no formato de apostila) que poderá ser utilizado para divulgação 
científica. 

N 0.00 0.00 4 

23112.108918
/2019-52 

Evento "III 
SEAGRO: 

Atualidades 
e Desafios 

Tecnológicos
" 

Waldir Cintra 
de Jesus Junior 

CCN 
Recomenda a 

aprovação 

A alteração na modalidade da atividade, de presencias para online, não 
resultou em prejuízo no atendimento aos objetivos proposto. Pelo 
contrário, como relatado pelo Coordenador permitiu uma maior 

participação da comunidade externa, o que sempre é o objetivo de 
atividades extensionista. Nesse sentido recomendo a aprovação do 

relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.010532
/2020-45 

II Semana de 
Engenharia 

de 
Alimentos 
do Campus 
Lagoa do 

Kivia Mislaine 
Albano 

Scobosa 
CCN 

Recomenda a 
aprovação 

De acordo com o relatório a forma de realização da II Semana de 
Engenharia de Alimentos do Campus Lagoa do Sino - UFSCar (SeAlim-

LS), foi alterada de presencial para o formato online devido à Pandemia 
do Covid-19. Mesmo assim, a atividade atingiu plenamente sua meta e 
de forma brilhante que era a difusão de conhecimentos entre os alunos 

e a comunidade externa, por meio de palestras e apresentações de 

N 0.00 0.00 0 
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Sino - 
UFSCar 

(SeAlim-LS) 

pesquisas científicas na área da Engenharia de Alimentos. Contou com 
um grande número de participantes do Brasil e outros países do 

exterior, ultrapassando o previsto, podendo ser visto nos arquivos 
anexos ao relatório e no link: https://congresse.me/eventos/sealim. 

23112.012109
/2020-80 

Webinar: 
Todos 

Conectados 

Paulo 
Guilherme 

Molin 
CCN Recomenda a 

aprovação 

Apesar de atender um público um pouco menor do que o previsto, a 
atividade cumpriu seus objetivos com sucesso, tendo atingido um 

público de 150 pessoas. 
N 0.00 0.00 0 

23112.013250
/2020-08 

Let's speak 
Corona 
English: 
English 

booklet to 
talk about 
Covid-19 
(PART 2) 

Ilka de Oliveira 
Mota 

CCN 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório final da atividade " Let's speak Corona English: English 
booklet to talk about Covid-19 (PART 2)" foi bastante esclarecedor 

quanto aos procedimentos não só da docente coordenadora da 
atividade, mas também de todos os integrantes envolvidos na mesma. 
A atividade foi (é) extremamente relevante por conta de seu caráter 

social, pois promove a oportunidade de acesso de um público alvo (de 
dentro e fora da universidade, uma vez que foi divulgado nas redes 
sociais da Universidade Federal de São Carlos) ao conhecimento de 

palavras e expressões utilizados no contexto do COVID-19 em inglês, 
em um momento mais do que necessário por conta da pandemia em 

que estamos vivendo. Outro fator de extrema importância e que valida 
essa atividade de extensão foi o envolvimento de alunos de graduação 

de diferentes cursos do campus de Lagoa do Sino, bem como de um 
servidor TI. Além disso, esses mesmos alunos têm a oportunidade de 
refletir criticamente sobre o momento de crise sanitária em que nos 

encontramos, bem como exercitar a condição de falantes não-nativos e 
aprendizes de língua inglesa para a construção do booklet, tendo a 
oportunidade de produzir material inédito. Assim, meu parecer é 

favorável à aprovação do relatório apresentado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.009281
/2020-56 

Ação DAC 
durante a 

pandemia - 
Set em 

perspectiva: 
conversas 
interativas 

com 

Eliane Coster DAC Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de relatório da atividade “Ação DAC durante a pandemia - Set 
em perspectiva: conversas interativas com profissionais do audiovisual” 
O relatório mostra que foram realizadas 15 rodas de conversas com 15 

profissionais do audiovisual que participaram do filme Meio Irmão, 
entre os dias 05/05/2020 a 07/08/2020, onde houve participação de 

estudantes e de profissionais da área, atingindo os objetivos propostos. 
Foram dados todos os esclarecimentos solicitados durante a 

N 0.00 0.00 0 
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profissionais 
do 

audiovisual. 

tramitação. Destaca-se a relevância desta atividade em tempos de 
isolamento social. Portanto, sou de parecer favorável à sua aprovação. 

23112.001324
/2016-79 

Produção de 
híbridos de 
pimentão 

para 
diferentes 
segmentos 

do mercado 

Fernando 
Cesar Sala 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Trabalho de pesquisa-extensão importante e interessante. Conforme 
relatório de atividades, os objetivos foram alcançados e portanto, este 

projeto deve ser aprovado. 
S 0.00 

109060.
00 

0 

23112.001510
/2017-99 

Desenvolvim
ento de 
novas 

cultivares de 
hortaliças de 

folhas e 
inflorescênci

as 

Fernando 
Cesar Sala 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O Relatório apresentado mostra que a atividade desenvolvida no 
campo experimental GeHort/DBPVA/UFSCar foi de grande relevância 

para o setor de Horticultura. Resultou na criação e desenvolvimento de 
10 variedades de Alface, registradas e protegidas junto ao Ministério da 

Agricultura (MAPA)em co-titularidade com a empresa Feltrin e uma 
variedade de Brocolí, também registrada e protegida junto ao MAPA. 

Além da contribuição com o agronegócio, serviu de treinamento e 
formação aos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos na 

atividade, gerando trabalhos de monografias e dissertações. S 0.00 144000.
00 

0 

Recomenda a 
aprovação 

O projeto faz parte dos trabalhos de uma consolidada e importante 
área de estudo e linha de pesquisa da UFSCar. Tem como objetivo o 

desenvolvimento de cultivares de hortaliças, bem como a 
disponibilização ao mercado dos potenciais resultados. Está ancorado 

em propósitos de extrema relevância associados á segurança alimentar 
da população. O projeto abrangerá diferentes públicos-alvo, ligando a 

comunidade acadêmica à comunidade externa. Diante da importância e 
relevância do projeto, sou de parecer favorável à sua aprovação. 

23112.000038
/2019-39 

Avaliação de 
alimentos 

para 
nutrição 
animal 
(GLab) 

Jozivaldo 
Prudencio 
Gomes de 

Morais 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade atingiu a sua meta que era 
atender e orientar produtores, emitir laudos e treinar os alunos que 

participaram das atividades relacionadas com a área de nutrição 
animal. 

S 0.00 
200000.

00 
0 
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23112.000288
/2019-79 

Avaliação de 
estratégias e 
modelos de 
restauração 

florestal e de 
financiamen

to para a 
recuperação 

da 
vegetação 
nativa em 

larga escala 
nas regiões 
do Projeto 

“Biodiversid
ade e 

Mudanças 
Climáticas 
na Mata 

Atlântica” 

Ricardo 
Augusto Gorne 

Viani 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

 
A atividade de consultoria contratada foi plenamente realizada pelo 

docente, resultando na produção de relatórios ao MMA e com apoio à 
Agroicone, sobre a cadeia da restauração ecológica na Mata Atlântica e 

suas implicações para à prática e o financiamento da restauração 
florestal na Mata Atlântica. Esses produtos serão agora diagramados, 

convertidos em material técnico e policy briefs que serão amplamente 
divulgados e disponibilizados. 

N 0.00 
30000.0

0 
0 

23112.002487
/2019-11 

EXAME 
DIAGNÓSTIC

O DE 
DOENÇAS DE 

CANA-DE-
AÇÚCAR 

Alfredo Seiiti 
Urashima 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão “EXAME DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE CANA-
DE-AÇÚCAR”, atingiu o público alvo previsto, composto por produtores 

rurais, usinas e empresas de produção de mudas de cana-de-açúcar. 
Foram analisadas amostras provenientes de 17 municípios dos estados 

de S. Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná no período de Julho de 2019 a 
Junho de 2020, tendo sido emitidos 94 laudos diagnóstico de sanidade 

quanto ao raquitismo-da-soqueira e escaldadura-das-folhas, 
compreendendo 1335 amostras de raquitismo e 1136 de escaldadura. 

Além disso, contribuiu para o ensino sendo o trabalho utilizado na 
disciplina “Doenças das Plantas Cultivadas”, ministrada pelo 

coordenador. Contribuiu também para a formação de recursos 
humanos, contanto com alunos de graduação e pós graduação, além do 

corpo técnico. A atividade foi financiada com recursos externos na 
forma de auxílio e na forma de bolsa para o coordenador e técnico 

N 0.00 
252670.

80 0 
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envolvidos. 
Diante do exposto recomendo a aprovação deste relatório. 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório ¨Diagnose e Controle de Doenças de Plantas" mostra que a 
atividade foi desenvolvida pelo LAGEM/DBPVA-Ar (Laboratório de 
Genética Molecular) e atendeu diversas empresas ligadas ao setor 

sucroalcooleiro de São Paulo e do Brasil. Na área de ensino o material 
recebido serviu de treinamento na disciplina de Doenças das Plantas 
Cultivadas para alunos de Engenharia Agronômica e de pesquisa aos 

alunos e estagiários do laboratório dos cursos de Biologia e Engenharia 
Agronômica, resultando com publicações em congressos científicos e 

revistas da área. 

23112.108803
/2019-68 

Na trilha da 
restauração 
ecológica: 
alunos do 

ensino 
médio no 
Centro de 
Ciências 
Agrárias 

Alessandra dos 
Santos Penha 

DBPVA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade desenvolvida na área de restauração florestal foi de grande 
importância para o treinamento e transferência de novos 

conhecimentos estagiários e alunos envolvidos na atividade. 
N 0.00 0.00 0 

23112.001692
/2018-89 

Os 
diferentes 

olhares para 
a cidadania, 

cultura e 
cidade 

intermediad
os pela web: 

produção 
colaborativa 
de conteúdo 
multimídia 

visando 
engajament

Vania Paula de 
Almeida Neris 

DC 
Recomenda a 

aprovação 

Com base no relatorio apresentado e nos pareceres emitidos pelos 
departamentos envolvidos, percebe-se que foi uma atividade que 

atingiu os objetivos, contribuiu para a formação da comunidade Ufscar 
e geral, bem como para a formação do bolsista em sua atuação na 

ACIEPE. Desta forma, recomendo aprovação 

N 0.00 0.00 4 
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o e 
participação 

em um 
observatório 

23112.008335
/2020-66 

ACIEPE: 
Programaçã
o paralela: 
das threads 
aos FPGAs - 

uma 
introdução 

ao tema 

Ricardo 
Menotti 

DC 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de uma atividade com o tema específico na área de 
programação paralela, sendo o maior foco de contribuição a 

comunidade interna do que externa (apenas 4 inscritos). Entretanto, a 
atividade cumpriu com os objetivos e seu relatório apresenta 

documentação detalhada. Desta forma, recomendo aprovação 

N 0.00 0.00 0 

23112.008919
/2020-31 

Introdução a 
Otimização 

Combinatóri
a Aplicada 

Mario Cesar 
San Felice 

DC 
Recomenda a 

aprovação 

O curso atendeu um público alvo de alunos aprovados próximo do 
previsto, embora tenha tido um interesse de inscritos bem maior, que 
não conseguiram aprovação. Houveram problemas que estenderam a 

duração do mesmo, mas que não prejudicaram a sua execução e o 
atendimento dos objetivos originais. 

N 0.00 0.00 0 

23112.004131
/2017-51 

V Jornada de 
Gestão e 
Análise 

Ambiental 

Victor Satoru 
Saito DCAm 

Recomenda a 
aprovação 

(a) A proposta esclarece o mérito acadêmico e social da atividade? SIM. 
(b) A proposta evidencia a relação com a comunidade externa? SIM. 

(c) A proposta explicita o intercâmbio entre os conhecimentos gerados 
pela universidade e os da comunidade externa? SIM. 

(d) A proposta apresenta uma metodologia condizente com os 
objetivos da atividade? SIM. 

 
Apesar de sucinto, foram encontradas evidencias no relatório de que a 

atividade atingiu seus objetivos, mesmo com as pequenas alterações ao 
longo de sua execução, por isso recomenda-se sua aprovação. 

S 0.00 8000.00 0 

23112.004282
/2018-90 

Arborização 
de áreas 
verdes 

públicas: 
Projeto 

Andrea Lucia 
Teixeira de 

Souza 
DCAm 

Recomenda 
o 

encaminham
ento para 

adequação/e

Prezado Coordenador Proex, 
 

Eu não tenho acesso no sistema ao esclarecimento dado pela 
Coordenadora, portanto como não posso avaliar sua adequação ao não 

fica a seu critério. 

N 0.00 
0.00 

 0 
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Praça do 
Shopping 

sclareciment
o 

 
Att. 

Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação e parabenizo a coordenação da atividade 

23112.000747
/2019-14 

Liberte os 
Livros 

Celso Maran 
de Oliveira 

DCAm 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada conforme planejada e os objetivos foram 
alcançados. Recomendo a aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade "Liberte os Livros" objetivou permitir acesso ao 
conhecimento a partir da disponibilização gratuita de livros de diversas 

áreas em um espaço organizado no Departamento de Ciências 
Ambientais da UFSCar. Voltado para comunidade acadêmica interna e 
para a comunidade externa em geral, a atividade proporcionou espaço 
para que os interessados deixassem e retirassem livros livremente. A 

previsão de público atingido era de 200 pessoas, mas pela natureza da 
atividade, sem controle de acesso, não é possível estimar a quantidade 
de pessoas beneficiadas pela atividade. O relatório é pouco descritivo e 

apresenta apenas uma foto do espaço reservado à realização da 
atividade, mas por sua natureza não vejo necessidade de solicitar maior 

detalhamento. Em decorrência disso, e pelo não envolvimento de 
verbas públicas ou alocação de bolsas, indico aprovação do relatório. 

23112.002664
/2019-60 

Arborização 
de áreas 
verdes 

públicas: 
Projeto 

Praça dos 
Advogados" 

Andrea Lucia 
Teixeira de 

Souza 
DCAm 

Recomenda a 
aprovação Recomendo aprovação e parabenizo a coordenação da atividade 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação e parabenizo a coordenação da atividade 

Recomenda a 
aprovação 

Após esclarecimento da Coordenação recomendo a aprovação do 
Relatório. 

Recomenda a 
aprovação 

O projeto realizado em parceria com o Rotary Clube realizou o plantio 
de árvores em uma praça no município de São Carlos. As atividades 

foram realizadas de acordo com o planejamento e os resultados foram 
alcançados. Recomendo aprovação. 

Recomenda 
o 

Prezado Coordenador Proex, 
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encaminham
ento para 

adequação/e
sclareciment

o 

Eu não tenho acesso no sistema ao esclarecimento dado pela 
Coordenadora, portanto como não posso avaliar sua adequação ao não 

fica a seu critério. 
 

Att. 

23112.010497
/2020-64 

Livro: 
"COVID 19: 

crises 
entremeada

s ao 
contexto de 
pandemia 

(antecedent
es, cenários 

e 
recomendaç

ões)" 

Celso Maran 
de Oliveira 

DCAm 
Recomenda a 

aprovação 
Uma vez que o objetivo principal da atividade (publicação de livro) foi 

alcançado, recomendo a aprovação do relatório. 
N 0.00 0.00 0 

23112.008714
/2020-56 

Ciências 
Fisiológicas 

da COVID-19 

Gerson 
Jhonatan 
Rodrigues 

DCF 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de 
atualização intitulado "Ciências Fisiológicas da COVID-19" (Proc. No.: 

23112.008714/2020-56), vinculado ao Programa de Extensão 
"Farmacologia clínica e abordagens não farmacológicas na prática 

clínica" (23112.000814/2018-10) e realizada no âmbito do 
Departamento de Ciências Fisiológicas, Campus São Carlos 

(DCF/UFSCar) foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destaca-se: 
- oferecimento de uma atividade informativa de grande relevância para 
o momento, que foi a discussão de tópicos sobre a Ciências Fisiológicas 

da COVID-19. 
A atividade previa inicialmente 250 vagas, preenchidas parcialmente, 

com 147 alunos matriculados, todos aprovados. Em anexo na aba 
Relatório está a lista dos alunos matriculados na atividade. 

Consta no relatório que houveram algumas alterações na proposta 

N 0.00 0.00 0 
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original do curso, mas que não prejudicaram os pressupostos já 
programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.001683
/2019-79 

Ao encontro 
das artes 

Lucia Maria 
Salgado dos 

Santos 
Lombardi 

DCHE-
So 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório apresenta com bastante detalhamento as atividades que 
foram desenvolvidas no ambito deste projeto. 

Foram apresentadas as alterações que se fizeram necessárias com 
relação à programação previamente estipulada, e as atividades que não 
puderam ser realizadas pelos motivos que foram elencados, bem como 

à equipe de trabalho. 
Destaque para as dificuldades que a falta de financiamento causaram, 

que impediram o custeio de transporte e grupos artisticos, limitando as 
potencialidades do projeto. 

Com relação aos objetivos, a coordenadora compreende que os 
objetivos foram alcançados de maneira satisfatória e avalia como 

positiva a realização do proejto. 
Por tudo o que foi exposto, recomendo que o relatório seja aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001832
/2016-57 

Mulheres na 
Administraç
ão Pública 

Maria Cristina 
Comunian 

Ferraz 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

Notadamente, a temática e discussão realizadas são de extrema 
relevância aos contextos profissional e acadêmico, sendo o ponto forte 

desta atividade realizada. 
 

É possível verificar que a atividade foi executada conforme planejado e 
atingiu os objetivos traçados. 

 
Recomendo que outros relatórios finais de atividades possam conter 
maior riqueza de detalhes em termos de programação efetivamente 

realizada e resultados alcançados. 
 

N 0.00 0.00 3 
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Sendo assim, recomendo aprovação encorajando novas versões dessa 
mesma temática, mesmo que com outra dinâmica de atividades. 

23112.001439
/2019-14 

IX Saber 
Profissional 

Paula Regina 
Dal Evedove 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 

Tendo-se em conta o relatório apresentado e os esclarecimentos dado 
pela coordenadora da atividade, meu parecer é favorável à aprovação 

do relatório. 
N 750.00 0.00 0 

23112.105469
/2019-91 

Organização 
do livro: 
Ensaios 

Interdisciplin
ares em 

Comunicaçã
o, Ciência 

Informação 
e Inovação 

Luciana de 
Souza 

Gracioso 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão "Organização do livro: Ensaios 
Interdisciplinares em Comunicação, Ciência Informação e Inovação" 
cumpre com os objetivos descritos na proposta original e atende a 

RESOLUÇÃO COEX Nº 03/2016, DE 17 DE MARÇO DE 2016. 

N 0.00 0.00 0 

23112.106723
/2019-78 

Da Ciência 
da 

Informação 
à Ciência de 

Dados 

Paula Regina 
Dal Evedove 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade de extensão (Palestra "Da Ciência da Informação à Ciência 
de Dados "Palestrante: Dra. Renata Cristina Gutierrez Castanha, 

cientista de dados responsável pela área de finanças da cervejaria 
Ambev) não sofreu nenhuma alteração quanto à proposta inicial. 

Alcançou, também, plenamente seu objetivo: o público previsto, 80, foi 
ultrapassado, chegando a 102 participantes. 

N 0.00 0.00 0 

23112.107306
/2019-42 

Código de 
Ética e 

Deontologia 
do 

Bibliotecário 
Brasileiro 

Paula Regina 
Dal Evedove 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 

 
A atividade, voltada para a comunidade interna e externa, se propunha 

a viabilizar "o contato dos participantes com diversos aspectos 
contemplados nas normas orientadoras de conduta do bibliotecário no 
exercício de suas atividades profissionais". Para tanto, organizou uma 
palestrada, destinada à apresentação e discussão sobre o novo Código 
de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileira. A palestra previa um 

público de 80, tendo atingido 51 inscritos. Alcançou, deste modo, o 
objetivo proposto. Ressalte-se que relatório apresentado é muito 
circunstanciado. Não houve uso de recursos. Atividade aprovada. 

N 0.00 0.00 0 

23112.107436
/2019-85 

Seminário 
de Estudos 

Interdisciplin

Luciana de 
Souza 

Gracioso 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão "Seminário de Estudos Interdisciplinares em 
Comunicação, Ciência da Informação e Inovação" foi desenvolvida 

integralmente e de acordo com a proposta inicial. Durante o 
N 0.00 0.00 0 
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ares em 
Comunicaçã
o, Ciência da 
Informação 
e Inovação. 

andamento da proposta foram solicitados esclarecimentos ao 
coordenador que prontamente respondeu atendendo às orientações 
como consta no histórico de tramitação. Recomenda-se aprovação. 

23112.107503
/2019-61 

Organização 
do Livro: 

Práticas de 
Contação de 

histórias: 
Relato do 

Programa de 
Educação 

Tutorial em 
Bibliotecono

mia e 
Ciência da 

Informação. 

Luciana de 
Souza 

Gracioso 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada conforme o planejado. O resultado mais 
concreto foi um livro, disponível em ebook gratuito, elaborado a partir 

de experiência de alunos participantes de uma ACIEPE. Houve o 
envolvimento de docentes e alunos de graduação da UFSCar. Não 

houve uso de recursos ProEx nem de outra fonte. Parabenizo a 
coordenadora e os envolvidos na execução. Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.108677
/2019-41 

Ensino de 
Lógica de 

Programaçã
o para 
Público 
Surdo 

Ariadne Chloe 
Mary Furnival DCI 

Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação. O conteúdo produzido está hospedado no 
youtube (3 vídeos) que podem ser acessados. O que confirma a 

realização da atividade. 
N 0.00 0.00 4 

23112.004921
/2020-31 

XIII Semana 
Inaugural 

BCI/UFSCar 

Paula Regina 
Dal Evedove 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 
O evento acadêmico e cultural em questão integrou um público externo 

e interno de 200 interessados e cumpriu com seus objetivos originais. 
N 0.00 0.00 0 

23112.004919
/2020-62 

Aula Magna 
PPGCTS 

2020 

Ariadne Chloe 
Mary Furnival 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de aula magna do professor doutor John Kleba, cujo título foi 
Engenharia engajada - a cocriação social de uma outra CT&I e versou 

sobre sobre engenharia socialmente responsável e engajada, tema de 
relevância acadêmica para docentes e discentes do Programa de Pós-

graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da área das engenharias 
em geral. 

N 0.00 0.00 0 
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Os objetivos de aproximar os participantes das temáticas de engenharia 
engajada e inovação responsável; estimular reflexão e debate entre os 
participantes acerca destas questões; divulgar aspectos do PPGCTS às 

comunidades interna e externa da UFSCar foram cumpridos, na medida 
em que a atividade foi realiza virtualmente, com transmissão via 

Youtube, e contou com a participação de 106 pessoas. 

23112.008672
/2020-53 

Cenário de 
informação 

sobre o 
COVID-19 

com base no 
dataset da 
DBPedia 

Ana Carolina 
Simionato 

Arakaki 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão "Cenário de informação sobre o COVID-19 com 
base no dataset da DBPedia" cumpre com o objetivo de tornar acessível 
à sociedade o conhecimento de domínio da UFSCar, seja de sua própria 

produção, seja pela sistematização do conhecimento universal 
disponível em um processo acadêmico, interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico-político, que promove a interação transformadora da 
Universidade e da sociedade, conforme descrito na RESOLUÇÃO COEX 

Nº 03/2016, DE 17 DE MARÇO DE 2016. 

N 0.00 0.00 0 

23112.008391
/2020-09 

ACIEPE: 
Levantamen
to de dados 
e fontes de 
informação 
científicas 
em acesso 

aberto 
acerca do 
COVID-19 

Ariadne Chloe 
Mary Furnival 

DCI 
Recomenda a 

aprovação 
O relatório apresenta os objetivos alcançados pela atividade. 

Recomendo aprovação. 
N 0.00 0.00 0 

23112.010548
/2020-58 

ARQUIVAME
NTO WEB E 
REPOSITÓRI

OS 
INSTITUCION

AIS: 
REFLEXÕES 

NO 
CONTEXTO 

Luciana de 
Souza 

Gracioso 
DCI 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade em questão cumpriu com os requisitos previstos para um 
evento de extensão, divulgando resultados de trabalho científicos a um 

público variado. 
N 0.00 0.00 0 
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DA 
PANDEMIA 

23112.001942
/2018-81 

Tecnologia e 
Metodologia

s 
Educacionais 

para o 
Século XXI 

Estefano 
Vizconde 
Veraszto 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA 
(23112.002202/2017-81) do curso de aperfeiçoamento intitulado 

"Tecnologia e Metodologias Educacionais para o Século XXI" (Proc. No.: 
23112.001942/2018-81), realizada no âmbito do Departamento de 

Ciências da Natureza, Matemática e Educação, Campus Araras (DCNME-
Ar/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão "Programa de 

Extensão para a Democratização do Conhecimento: comunicação entre 
Universidade, Comunidade e Escola" (23112.002742/2013-31), foi 

concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

(...) "O projeto produziu (revisou, editou e reorganizou nova versão de 
material existente para curso anterior) material próprio para cada 

disciplina do curso ofertado" (...) 
 

A proposta previa 550 vagas para alunos no referido curso, preenchidas 
parcialmente, com 157 matriculados. Houveram 91 aprovações e 66 

reprovações e/ou desistências, por diversas razões apontadas. 
 

No geral, não foram encontradas dificuldades para o desenvolvimento 
da proposto. Tampouco foram processadas alterações em relação à 

proposta original. 
 

Também consta do relatório apresentado um extrato financeiro no 
padrão elaborado pela fundação de apoio (FAI), no qual constata-se o 
uso dos recursos financeiros captados, bem como a existência de um 

saldo residual (R$ 8,18), recomendado pelo coordenador para ser 
transferido Á UFSCar, em acordo com o parágrafo 2o. do artigo 28 da 

Resolução CoEx 03/2016. 
Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 

S 0.00 
249000.

00 
0 
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do prazo de execução ou depois de cumprido integralmente o objeto 
do projeto ou atividade de extensão, deverá ser demonstrado e 

recolhido pela Fundação de Apoio à Conta Única do Tesouro Nacional 
vinculada à UFSCar. 

§ 2º. Na prestação de contas o coordenador deverá informar se o 
eventual saldo será recolhido à UFSCar ou aplicado em outro projeto de 
extensão por ele indicado, observado o disposto no parágrafo anterior. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003681
/2018-33 

Apoio a 
realização 
de eventos 

acadêmicos, 
técnicos 

científicos e 
culturais do 
campus de 
Araras - RTI 

Ricardo Toshio 
Fujihara 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório apresentado mostra que a atividade de apoio a eventos foi 
de grande relevância acadêmica, social e humana, pois através dela a 

maioria dos conhecimentos gerados e produzidos no CCA, puderam ser 
apoiados e divulgados a toda comunidade interna e externa da UFSCar, 

fato esse confirmado pelo grande número de participantes. 

S 0.00 
400000.

00 
0 

23112.105465
/2019-11 

VIII SEMEBIO 
- Semana 

dos 
Estudantes 
de Biologia 
da UFSCar 

campus 
Araras 

Renato Nallin 
Montagnolli 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade “VIII SEMEBIO - Semana dos Estudantes de Biologia da 
UFSCar campus Araras” traçou em sua proposta inicial os objetivos de 

“(1) propiciar um espaço para o aprofundamento do conhecimento; (2) 
fomentar discussões científicas na área de Biologia e Educação; (3) 
contribuir para uma visão crítica da sociedade e seus problemas a 

serem superados.”, indicando sua relevância acadêmica. O Evento foi 
previsto para ser realizado em formato presencial nos dias 18 e 22 de 

maio de 2020 na UFSCar de São Carlos; entretanto, por conta da 
pandemia da COVID 19, ele foi realizado remotamente, em formato 

online (Meet e Youtube), no período de 2 a 6 de novembro de 2020. O 
relatório destaca que, por essa razão, “nenhum recurso financeiro de 

S 0.00 7200.00 0 
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patrocinadores e do Comitê de Eventos do CCA foi utilizado”. O evento 
contou com a participação de 9 profissionais de diferentes instituições 

de ensino superior (UFSCar, UNESP e UNICAMP), que ministraram 
palestras e mesas-redondas. Devido às adaptações ao formato online, 
as apresentações orais ocorreram por videoconferência. Os resumos 
dos trabalhos apresentados encontram-se no Caderno de Resumos 

(ISSN 2526-7825 / semebio2020.faiufscar.com/anais#). O relatório traz 
anexos com detalhamento da atividade: programação completa da VIII 
SemeBio (Anexo 1); Caderno de Resumos (Anexo 2); informações gerais 

(Anexo 3); site oficial do evento (www.semebio.com); perfil oficial do 
evento no Instagram (Anexo 4). Consta também que as gravações das 

transmissões ao vivo podem ser encontradas no canal oficial do evento 
(Anexo 5) no Youtube (www.youtube.com/channel/ UCyjAkDHClGp-
tQe7SMdcF2Q). Eram previstos 110 participantes, mas o evento, em 

seu formato online, contou com 214 inscritos, superando as 
expectativas. O evento foi pensado para atender estudantes de Biologia 

da UFSCar campus Araras e de outras instituições da região. Em sua 
execução, constata-se que, além dos alunos do CCA, participaram 

interessados das seguintes instituições: Colégio San Gabriel; Centro 
Educacional São Lucas; UFSCar (os quatro campi); UNEB; UNIFESP; 

UENF; IFSP; UFPR; UESB; UENP; PUC; UNICENTRO; UEMASUL; IF Baiano; 
UNESP; IFPR; UEMG; UFU; UFPA; UEPA; UEFS; UENF; UNICAMP; UFPB; 

UEMG; USP; UFRB; UFOP; UNIAGES; UNIP; FHO; UFRJ; UVA; UFPI; UFAL; 
AESA-CESA; UFSC; UNIME; Cruzeiro do Sul; UFSM; URCA; UFSB; UFCAT, 
e UNIFESSPA. O evento foi gratuito e aberto. Assim, as informações de 
seu relatório e seus 6 anexos revelam a relevância acadêmica e social 
tanto do evento, quanto de sua temática, sobretudo em seu formato 

remoto, no contexto da pandemia. Conforme o relatório e seus 
apontamentos, é possível se perceber que todos os objetivos 

anunciados para o evento foram atingidos e até mesmo superados, não 
obstante sua alteração de formato. Dentro desse contexto, sou 

favorável à aprovação do relatório apresentado. 

23112.108787
/2019-11 

Pint of 
Science 
Araras 

Tathiane 
Milare 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Prezado Coordenador(a), 
 

A resposta responde satisfatoriamente ao pedido de esclarecimento. 
N 750.00 0.00 0 
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Sendo assim, recomendo aprovação do relatório. 
Att 

23112.000339
/2020-04 

Grupo de 
Estudos - 
Time de 

investigação 
sobre 

metodologia
s do ensino 
de química 

Tathiane 
Milare 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Aprovado conforme os dados fornecidos, inclusive atendendo frente a 
COVID-19. 

N 0.00 0.00 0 

23112.009027
/2020-58 

Estudos 
Dialógicos 

para 
Formação 

Docente em 
Ciências 

Anselmo Joao 
Calzolari Neto 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se do relatório das atividades desenvolvidas no projeto Estudos 
Dialógicos para Formação Docente em Ciências, sob a coordenação do 
prof. Dr. Anselmo Joao Calzolari Neto, do Departamento de Ciências da 

Natureza, Matemática e Educação - DCNME-Ar. Segundo consta no 
relatório e conforme analisado por mim todos os objetivos foram 

atingidos. Os objetivos propostos eram: a) “promover imersão nos 
estudos da Aprendizagem Dialógica e Educação em Ciências, bem como 
suas bases teóricas, considerando obrigatoriamente a interação com a 

realidade escolar e dos espaços não-formais de educação”; b) 
“desenvolver (planejar, executar e avaliar) atividades em escolas e 
espaços não-formais de educação em acordo com as perspectivas 

educativas estudadas”; c) “possibilitar intenções de pesquisa a partir 
destas ações realizadas”. Assim, considerando que participaram da 

atividade alunos da graduação, da pós-graduação e professores da rede 
e que, conforme indicado, todos os encontros aconteceram com estudo 
prévio dos referencias teóricos específicos, permitindo condições para 
embasamento teórico suficiente de modo a compreender a realidade 

escolar e a educação em espaços não formais e, ainda, esboçar, quando 
fosse o caso, intenções de práticas de pesquisa sobre essa realidade. 

Destaca-se que ao longo dos 8 meses de realização da atividade, foram 
lidos 2 livros completos e 1 parcialmente e realizados 20 encontros de 2 

horas cada, (40 horas de encontros síncronos) e mais 2 horas para 
leitura prévia e estudo do tema totalizando efetivamente 80 horas de 
participação integral na atividade. No que se refere ao “planejamento, 
execução e avaliação de atividades em escolas e espaços não formais”, 

N 0.00 0.00 0 
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este objetivo, parece ter sido atingido parcial e indiretamente, pois 
ficaram apenas no plano da intenção e reflexão. Segundo consta no 

relatório, “foi possível criar condições para que pessoas participantes 
que estivessem de alguma forma envolvida com atividades escolares 

(estágios, UFSCurso, secretaria de educação de Araras) dialogassem no 
coletivo sobre possíveis ações realizadas ou a serem realizadas”. 

23112.009748
/2020-68 

Concepção e 
desenvolvim

ento de 
material 
didático 

para alunos 
com 

deficiência 
visual: 

aspectos de 
formação 

docente na 
perspectiva 
da educacao 

inclusiva 

Estefano 
Vizconde 
Veraszto 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O Relatório da Atividade de Extensão intitulada "Concepção e 
desenvolvimento de material didático para alunos com deficiência 
visual: aspectos de formação docente na perspectiva da educação 
inclusiva" representa, de fato, o empenho coletivo de promover a 

indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. Para além de 5 
produtos educacionais de qualidade, atividade compôs a trajetória de 

uma Iniciação Científica. Ressalta-se, ainda, a potencialidade da 
atividade na formação de recursos humanos. A UFSCar, em seus quatro 
campi, precisa promover a articulação interdisciplinar e intersetorial de 
ações como esta. A iniciativa institucional, Cooperação e Acessibilidade, 

implementada em tempos de Pandemia, reflete essa abertura para 
aproximações junto a servidores e discentes que se dedicam à 

promoção da acessibilidade didática, comunicacional, programática, 
tecnológica e atitudinal. 

Indico a Aprovação do Relatório de Atividade de Extensão apresentado 
à ProEX. 

N 0.00 0.00 0 

23112.009736
/2020-33 

Grupo de 
estudos em 

dinâmica 
evolucionári

a 

Alexandre 
Colato 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada de forma remota e atingiu sua meta que era o 
desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos entre os alunos, em 
diversas áreas, aplicando conceitos de dinâmica evolucionária e teoria 

de jogos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.016437
/2020-55 

II Ciclo de 
minicursos 
em EaD do 

GEPEG 
(Grupo de 
Estudos e 

Pesquisa em 

Ricardo Toshio 
Fujihara 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O projeto cumpriu os objetivos propostos. N 0.00 0.00 0 
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Entomologia 
Geral) 

23112.014252
/2020-14 

Lives do 
PPGEdCM: 

Vamos 
pensar 
juntos, 

professor(a)
? Desafios 

da docência 
e propostas 
de ensino na 

pandemia 

Estefano 
Vizconde 
Veraszto 

DCNM
E-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação e parabenizo a coordenação da atividade N 0.00 0.00 0 

23112.003860
/2017-90 

NECOS: 
Novel 

Enablers for 
Cloud Slicing 

Fabio Luciano 
Verdi 

DCom
p-So 

Recomenda a 
aprovação 

Os objetivos foram atingidos com uma pequena alteração no prazo de 
conclusão, prazo este utilizado para concluir a disseminação dos 

resultados. 
S 0.00 

633469.
13 

0 

Recomenda a 
aprovação 

Projeto executado conforme planejado, com resultados robustos 
alcançados e grande impacto de divulgação e formação científica. 

Recomendo a aprovação. 

23112.009313
/2020-13 

Gamedev 
UFSCar 

Siovani Cintra 
Felipussi 

DCom
p-So 

Recomenda a 
aprovação Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade foi desenvolvida com sucesso e certamente proporcionou 
uma rica experiência na área de desenvolvimento de jogos aos 

participantes. Recomendo a aprovação. 

23112.015807
/2020-37 

Inverno de 
Código 2020 

Gustavo 
Maciel Dias 

Vieira 

DCom
p-So 

Recomenda a 
aprovação 

Inicialmente previsto um público de 5 alunos, a atividade teve 1 
atendido, sendo que foi encerrada mais cedo, devido ao desligamento 
do aluno do programa Google Summer of Code por descompasso entre 

o mentor do projeto de software livre e o aluno acerca de suas 
responsabilidades. Ainda assim, pode-se observar as contribuições ao 

participante por meio do relatório do aluno detalhando suas atividades 
e aprendizado, anexado ao relatório da atividade. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.017689
/2020-00 

V Workshop 
PPGECiv - 

Construção 
Civil, 

Estruturas e 
Geotecnia 

Fernando 
Menezes de 

Almeida Filho 
DECiv 

Recomenda a 
aprovação 

Importante atividade com a finalidade de promover a interação de 
trabalhos acadêmicos com públicos interno e externo à universidade. 

Pelo fato de ter sido ralizado de forma "on-line", atende demandas 
técnico-científicas em tempos de reclusão social. N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação A proposta da atividade foi atendida. 

23112.000871
/2012-11 

Situação 
atual e 

perspectivas 
do varejo de 

alimentos 
brasileiro 

Adelson 
Martins 

Figueiredo 
DEc-So 

Recomenda a 
aprovação 

Não houve justificativa plausível para atrasar o relatório em 8 anos. 
Sugiro tomar mais cuidado com os prazos. 

Além disso, os artigos arrolados como produto da atividade englobam 
diversos outros autores que não fazem parte da proposta. Sugiro 

prestar mais atenção a esse ponto. 
Como a proposta trata-se de atividade externa remunerada e já foi 

concluída, proponho a aprovação, apesar dos problemas acima. 

N 0.00 4400.00 0 

23112.002345
/2019-54 

Acesso ao 
crédito rural 

e seguro 
rural no 

Estado de 
São Paulo 

Eduardo 
Rodrigues de 

Castro 
DEc-So 

Recomenda a 
aprovação 

Dado o atendimento dos esclarecimentos, recomendo a aprovação do 
relatório. 

S 0.00 
21586.0

0 
0 

23112.008387
/2020-32 

ACIEPE: 
Avaliação 

Institucional 
da Educação 

Jose Carlos 
Rothen 

DEd 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão, foi 
realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer. 

O relatório foi aprovado nas instâncias pertinentes. Tendo em vista os 
ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente atividade de 

extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.000908
/2019-70 

Ciclo de 
Debates do 

Cfei 

Fernando 
Donizete Alves 

DEFM
H 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório apresentado é completo, incluindo detalhes da ralização da 
atividade. Neste sentido, sugerimos a aprovação da atividade. 

N 0.00 0.00 0 

23112.000816
/2020-23 

Ciclo de 
Debates do 

Cfei 

Fernando 
Donizete Alves 

DEFM
H 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de relatório da atividade: “Ciclo de Debates do Cfei”. O 
relatório mostra que foram realizados dois eventos: Mesa redonda para 

o “Evento International Seminar - Early Childhood professionals: a 
comparative framework between Italy, Brazil and Spain.” e uma Roda 
de conversa. Desta forma os objetivos propostos foram alcançados. 

N 0.00 0.00 0 
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Cabe ressaltar a importância da atividade para a formação de 
professores/as, em especial, da Educação infantil, assim como, o 

fortalecimento das parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde de 
São Carlos, e com a Universidade de Roma 3 (Itália) e a Edugest 

(Espanha) Instituições com acordo de cooperação internacional em 
vigência. Portanto, sou de parecer favorável à sua aprovação. 

23112.015022
/2020-64 

MOTRICIDA
DE HUMANA 

NA 1ª 
INFÂNCIA: 

ATUALIZAÇÃ
O E 

PREPARAÇÃ
O DE 

PROFESSORE
S DA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
PARA O 

RETORNO 
PRESENCIAL 

PÓS-
PANDEMIA 

Paula 
Hentschel 

Lobo da Costa 

DEFM
H 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado ""MOTRICIDADE HUMANA NA 1ª INFÂNCIA: ATUALIZAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O 
RETORNO PRESENCIAL PÓS-PANDEMIA (Proc. No.: 23112.015022/2020-

64), vinculado ao Programa de Extensão "Divulgação e Atualização na 
área de Motricidade Humana" (23112.000106/2005-55) e realizada no 
âmbito do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, 

Campus São Carlos (DEFMH/UFSCar) foi concluído com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- que houve avanço quanto ao conhecimento desses professores do 

Ensino Infantil sobre o papel destes no retorno presencial, na 
perspectiva de sua preparação para avaliar prováveis défices de 

aprendizagem e mesmo atrasos motores em muitos casos e, em casos 
mais extremos, até a suspeita de presença de sofrimento emocional ou 

transtorno mental em seus alunos. 
A atividade previa inicialmente 50 vagas, preenchidas acima de sua 
totalidade, com 68 alunos matriculados, com 18 aprovações e 50 

reprovações e/ou desistências. 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 

N 0.00 0.00 0 
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Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.020895
/2020-99 

VII Fórum de 
Estudos 

Pedagógicos 
e Sociais do 

Futebol 

Osmar 
Moreira de 

Souza Junior 

DEFM
H 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada atingindo um público de 150 pessoas segundo 
o relatório. 

Atendeu tanto ao público acadêmico quanto ao público em geral e 
possibilitou espaços de reflexão crítica sobre temas como a formação 
de futebolistas, futebol praticado por mulheres, futebol praticado por 

LGBT, futebol e decolonialidade e pedagogia do futebol. Em média 
participaram de forma síncrona cerca de 30 pessoas em cada um dos 

cinco dias do evento, mas as visualizações das conferências no canal do 
YouTube do ProFut somavam 950 até a data de elaboração deste 

relatório (04/02/2021). Seguem os links dos vídeos de cada uma das 
conferências do evento: 

Mesa 1: https://www.youtube.com/watch?v=awTou5fl-oQ&t=25s 
Mesa 2: https://www.youtube.com/watch?v=pxpxf-S_DD4&t=5s 

Mesa 3: https://www.youtube.com/watch?v=lAAfvnKdLQE 
Mesa 4: https://www.youtube.com/watch?v=uvaZBw95xRI&t=5638s 

Mesa 5: https://www.youtube.com/watch?v=_SgjLZzEqpk&t=2s 
 

Pelo apresentado recomendo a aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.003594
/2010-95 

Análise de 
demanda e 

oferta 
tecnológica 

da Rede 
Temática de 
Materiais e 
Controle de 
Corrosão da 

Petrobras 
(TMEC) 

Nelson Guedes 
de Alcantara 

DEMa 

Recomenda a 
aprovação 

Em face a todos os pareceres técnicos e decisões nas várias instancias 
administrativas da UFSCar, todas positivas e favoráveis, APROVO este 

relatório sem restrição. 
Att. 

Sebastião V. Canevarolo 

N 0.00 
618458.

00 
0 

Recomenda a 
aprovação 

Durante a análise do relatório, verifica-se que a atividade de extensão 
[Análise de demanda e oferta tecnológica da Rede Temática de 

Materiais e Controle de Corrosão da Petrobras (TMEC)] desenvolvida 
pelo Prof. Nelson Guedes de Alcântara (entre 01/09/2010 a 

01/03/2012) foi concluída com êxito, pois a maioria dos objetivos 
(específicos) previstos na proposta inicial foi atingida. Além disso, a 
atividade foi realizada com o apoio de outros membros da UFSCar 

(além do Prof. Dr. Nelson G. Alcântara), a saber: (1) Prof. Dr. Mario O. 
Batalha (DEP), (2) Prof. Dr. Claudemiro Bolfarini (DEMa), (3) Rafael S. 
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Pinheiro (PPGEP) e (4) Leonardo C. Campanelli (PPGCEM). Todos os 
recursos investidos pela Petrobras (R$ 616.743,20) foram utilizados na 

execução e desenvolvimento do projeto. Portanto, sou favorável à 
aprovação do relatório. 

Recomenda 
o 

encaminham
ento para 

adequação/e
sclareciment

o 

Sugiro que a solicitação de parecer, seja encaminhada à um 
representante que tenha relação com a temática da atividade. 

Muito obrigado. 

23112.003675
/2017-03 

Desenvolvim
ento de 
blends 

minerais 
para a 

indústria de 
revestiment
os cerâmicos 

Anselmo 
Ortega Boschi DEMa 

Recomenda a 
aprovação 

Recomendo a aprovação. 

S 0.00 
37500.0

0 0 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de um projeto com financiamento PIPE/FAPESP concedido ao 
Centro de Revestimentos Cerâmicos - CRC. A participação do 
coordenador solicitante Prof. Anselmo Boschi se limitou ao 

planejamento das atividades e interpretação dos resultados. Os 
relatórios detalhados foram encaminhados à FAPESP. Alguns 

esclarecimentos foram prestados e foi feita algumas adaptações para 
cumprir as novas normas, particularmente tempo máximo de 

realização. 
Todos os pareceres técnicos até o momento elencados são favoráveis. 

Também sou de parecer favorável e APROVO este relatório. 
Att. 

Sebastião V. Canevarolo 

23112.001057
/2018-00 

Organização 
e suporte 

acadêmico a 
eventos 

científicos e 
tecnológicos 

Edgar Dutra 
Zanotto 

DEMa 
Recomenda a 

aprovação 

Este projeto, em suas reofertas, tem dado suporte à realização de 
eventos científicos e tecnológicos há mais de 10 anos. 

 
No período de vigência desta última foram organizados os seguintes 

eventos: 
 

• 7th International Congress on Ceramics junto com o 62 Congresso 
Brasileiro de Cerâmica, em Foz do Iguaçu-PR, 06/2018. 

S 0.00 8050.82 0 
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• Simpósio “Frontiers of Glass Science” no 7th International Congress 

on Ceramics ambos em parceria com a Associação Brasileira de 
Cerâmica. 

 
• Simpósio sobre "Cristalização de Vidros" em 2018 em San Antonio, 

TX. Estado Unidos, juntamente com o annual Glass and Optical 
Materials meeting da American Ceramic Society. 

 
• Simpósio “Glass physics” no 25th International Congress on Glass, 
Julho 2019, Boston, em parceria com a International Commission on 

Glass e American Ceramic Society. 
 

• Simpósio “Fundamentals and Applications of Glass Crystallization” 
Virtual Glass Summit Agosto de 2020, em parceria com a American 

Ceramic Society 
 

Estes eventos, de abrangência internacional, são de indiscutível 
relevância científica e técnica na área de materiais com impacto 
acadêmico para o público externo envolvido assim como para a 

comunidade discente e docente da UFSCar. 
 

Do valor de recursos para a execução do Projeto, estimados em R$ 
8050.82, houve um saldo residual de R$ 4758.85 e se solicita sua 

transferência para o Projeto "Desenvolvimento tecnológico e inovação 
em materiais" executado pelo próprio Departamento do proponente. 

 
Recomendo a aprovação deste Relatório acompanhando assim a 

aprovação dada pelo Conselho Departamental do DEMA. 

Recomenda a 
aprovação 

Projeto muito bem conduzido, muito produtivo, mostrando grande 
entusiasmo e desempenho do coordenador Prof. Edgar Zanotto. 

Aprovo com louvor. 
Att. 

S. V. Canevarolo 

Anexo D - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0344680)         SEI 23112.004369/2021-62 / pg. 44



Anexo D – Deliberar sobre relatórios de atividades de extensão vinculadas ou não a programas de extensão previamente aprovados pelo CoEx,  
subsidiado por parecer emitido por coordenador de extensão 

 

Página 26 de 81 
 

23112.003500
/2018-79 

Revisão 
técnica da 

tradução do 
livro 

'Essentials of 
Materials 

Science and 
Engineering' 

de D. R. 
Askeland e 

W. J. Wright 
(4a edição 

norte-
americana) 

Daniel Rodrigo 
Leiva 

DEMa 
Recomenda a 

aprovação 
A atividade foi conduzida e terminada de acordo com as previsões do 

projeto. 
S 0.00 

12000.0
0 

0 

23112.003489
/2018-47 

Desenvolvim
ento 

Tecnológico 
e Inovação 

em 
Materiais 

Luiz Antonio 
Pessan 

DEMa 
Recomenda a 

aprovação 

O Relatório de Atividades sumariza a atividades do projeto, explicando 
a diferença entre o previsto e o efetivamente realizado (número de 

empresas e ensaios atendidos), bem como a destinação (à outro 
projeto de extensão - PROEX 107679/2019-13) do saldo. Entendo que o 

projeto cumpriu as proposições iniciais 

S 0.00 
466690.

00 
0 

23112.004106
/2017-77 

Avaliação da 
efetividade 

de um 
sistema 

automatizad
o de 

aspersão de 
adesivo em 
solados de 
calçados 

Fernando 
Guimaraes 

Aguiar 
DEMec Recomenda a 

aprovação 

A atividade de extensão foi concluída com sucesso como mostra o 
relatório. Não houve envolvimento de recursos financeiros na 

atividade. Houve uma itens participação de alunos de graduação e 
diversos outros ganhos acadêmicos conforme descrito no relatório e 

assim sou favorável a aprovação do relatório 

N 0.00 0.00 0 

23112.004022
/2018-14 

Estratégias 
para a 

implementa
ção de 

Leandra 
Andreia de 

Sousa 
DEnf 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada com sucesso e público de 40 pessoas. 
Esclarecimentos tinham sido feito às perguntas de outro parecerista. 

Sugiro a aprovação. 
N 0.00 0.00 0 
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Racionalidad
es Médicas e 

Práticas 
Integrativas 

e 
Complement
ares no SUS: 
construção e 
fortalecimen

to de 
espaços 
coletivos 

23112.001373
/2019-54 

Reabilitação 
neuropsicom

otora: 
estratégias 

interdisciplin
ares para 

autonomia e 
autocuidado 
ao longo do 
ciclo da vida 

Lais Fumincelli DEnf 
Recomenda a 

aprovação 

Aprovado. A atividade se adaptou diante do cenário de pandemia de 
forma a desenvolver a atividade, e, mesmo diante das limitações 

impostas, os objetivos foram alcançados. 
 

Att. 

N 0.00 0.00 5 

23112.109483
/2019-63 

ACIEPE: 
Noções 

Básicas de 
Primeiros 
Socorros 

Ariene 
Angelini dos 

Santos Orlandi 
DEnf 

Recomenda a 
aprovação 

Relatório apresenta que a Aciepe alcançou os objetivos previamente 
definidos; também apresenta o relatório da bolsista, bem como 

apresenta a lista com as notas finais e frequência dos estudantes em 
anexo. 

N 0.00 0.00 2 

23112.007520
/2020-33 

Gotas de 
conheciment

o 

Mellina 
Yamamura 

Calori 
DEnf Recomenda a 

aprovação 

A atividade "Gotas de Conhecimento" contou com relevância social e 
acadêmica. Contribuiu com a Educação Continuada e Permanente de 
profissionais da saúde de uma forma que acessível. Contou com uma 

vasta equipe de docentes e alunos de graduação, pós graduação e 
profissional da comunidade externa. A equipe elaborou material para a 
atividade contando com um retorno positivo do público para quem foi 

N 0.00 0.00 0 
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destinado. A equipe da atividade enfrentou com sucesso desafios que a 
circulação de informação trouxe na atual época de pandemia. 

23112.017210
/2020-27 

ACIEPE: 
Noções 

Básicas de 
Primeiros 
Socorros 

Ariene 
Angelini dos 

Santos Orlandi 
DEnf 

Recomenda a 
aprovação 

A proposta atingiu os objetivos delineados, como descrito no relatório 
final. Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.019880
/2020-88 

LIVE: 
Paradigmas 

e desafios na 
reorganizaçã

o das 
práticas de 

saúde - 
Política 

Nacional de 
Humanizaçã

o e de 
Educação 

Permanente 
em Saúde 

Flavio Adriano 
Borges Melo 

DEnf Recomenda a 
aprovação 

Coordenador com experiência na área, contemplando todos os 
objetivos inicias e sem alterações significativas na proposta inicial da 

atividade. 
A atividade superou o público-alvo, além de extrapolar o momento 

síncrono e ter sido disponibilizada por um período maior. 
A atividade, centrada no tema da Política Nacional de Humanização, 

indiscutivelmente tem-se relevância acadêmica frente não somente a 
área das saúde, mas a todos usuários dos serviços de saúde. Logo, tem-

se mérito social. Portanto, recomendo a aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.018724
/2020-08 

LIVE: As 
múltiplas 
formas de 

violência de 
gênero: 

conceitos e 
formas 

Flavio Adriano 
Borges Melo 

DEnf 

Recomenda a 
aprovação 

Projeto de relevância e que deve ser fomentado ao longo do ano. 
Importante ressaltar que em próximos projetos haja explicitação clara 

da relação ensino, pesquisa e o evento. 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

Atividade realizada com as restrições impostas pela pandemia, 
documentada adequadamente e, segundo o cooordenador, sem 
mudanças em relação à proposta inicial. Público atendido de 40 

pessoas, com documentação da relação de inscritos. Recomendo a 
aprovação do relatório. 

23112.002027
/2017-21 

Treinamento 
In-Company 
sobre Failure 

Mode and 

Roberto 
Antonio 
Martins 

DEP 
Recomenda a 

aprovação 

Conforme relatado pelo coordenador, a atividade foi realizada com 
êxito. 

Os objetivos estabelecidos na proposta foram atingidos. 
S 0.00 8400.00 0 
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Effects 
Analysis 

(FMEA) na 
Faber-Castell 

23112.000883
/2018-23 

ELABORAÇÃ
O DE 

MATERIAL 
DIDÁTICO 

EM 
ENGENHARI

A DE 
PRODUÇÃO 

Andrei 
Aparecido de 
Albuquerque 

DEP 
Recomenda a 

aprovação 

Recomendo a aprovação e destaco os resultados obtidos de forma 
coletiva: "O objetivo deste projeto foi de apoiar professores e 

pesquisadores do DEP-UFSCar na condução de atividades (ensino, 
pesquisa e extensão) voltadas à elaboração e difusão de material 
didático em Engenharia de Produção. Ele foi atingido tendo como 
resultado mais direto a publicação do livro Gestão da Produção e 

Operações, cujos direitos autorais foram cedidos pelos autores para 
este projeto em vistas a fomentar auxílio às atividades de pesquisa, 

ensino e extensão do departamento." 

N 0.00 
61797.7

5 
0 

23112.108998
/2019-46 

Nesefi 
Convida 

Karina Gomes 
de Assis 

DEP 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de uma reoferta de uma atividade bem estruturada e 
consistente. A equipe é experiente e os cronogramas de desembolso e 

de desenvolvimento da atividade estão bem distribuidos. Ainda, as 
perspectivas de divulgação do conhecimento gerado estão adequadas. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001334
/2018-76 

Energia 
renovável, 

reciclagem e 
sustentabilid

ade 

Denise 
Aparecida 

Tallarico Guelli 
Lopes 

DEP-So 
Recomenda a 

aprovação 

O presente relatório de atividades demonstra que os objetivos foram 
alcançados, tendo atingido um amplo público da comunidade interna e 

externa. Sendo assim, recomendo a aprovação. 
N 0.00 0.00 5 

23112.002269
/2018-04 

Produção de 
casas de 

boneca com 
material 
reciclado 

Denise 
Aparecida 

Tallarico Guelli 
Lopes 

DEP-So 
Recomenda a 

aprovação 

Analisando o conteúdo descrito no Relatório de Atividades contido na 
própria página do ProEx entende-se que a Atividade foi plenamente 

executada, com a a participação de 46 alunos do Curso de Engenharia 
Florestal, que puderam aplicar os conhecimentos angariados na 
disciplina Estrutura e Construção da Madeira, de modo que os 

resultados apresentados em anexo fotográfico apresentam os produtos 
(casas de boneca) executados no decorrer da atividades pelos alunos. 

Além disso a atividade extensionista propiciou a participação dos 
alunos em ação social, sendo os produtos entregues a uma entidade de 
crianças e adolescentes do Orfanato Bethel Casas Lares - Sorocaba/SP. 

N 0.00 0.00 0 
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Sem dúvida a atividade reveste-se de grande importância na formação 
técnica e social do alunos e portanto considera-se aprovada. 

23112.002268
/2018-51 

ARTE EM 
MOVIMENT

O: OS 
MÓBILES 

COMO 
OBJETO DE 

APRENDIZAG
EM 

Denise 
Aparecida 

Tallarico Guelli 
Lopes 

DEP-So 
Recomenda a 

aprovação 
Recomendo a aprovação da atividade, uma vez que cumpriu com os 

objetivos elencados. 
N 0.00 0.00 0 

23112.002879
/2019-81 

Jogo 
didático: 
Produção 

Sustentável 

Juliana Veiga 
Mendes 

DEP-So 
Recomenda a 

aprovação 

A referida atividade de extensão envolve a concepção de uma 
ferramenta auxiliar ao desenvolvimento de relações de ensino-

aprendizagem na área de engenharia de produção a partir de uma 
perspectiva de "gamificação". O contexto da pandemia de Covid-19 
exigiu uma adaptação da proposta, ora pensada como um jogo de 

tabuleiro, para uma planilha digital. De qualquer forma, entende-se que 
os objetivos foram devidamente atendidos. Recomenda-se que a 

coordenadora da atividade compartilhe os resultados da mesma em 
eventos como, por exemplo, o Congresso de Ensino de Graduação da 

UFSCar. 

N 0.00 0.00 0 

23112.008236
/2020-84 

ACIEPE: O 
atropelo da 
Estatística 
durante a 

pandemia de 
Covid-19 

Marcio Luis 
Lanfredi Viola 

DEs 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a ACIEPE foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer. 

O relatório foi aprovado nas instâncias pertinentes. Tendo em vista os 
ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente atividade de 

extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.016722
/2020-76 

Validação e 
análise de 

pesquisas de 
opinião 

Rafael Bassi 
Stern 

DEs 
Recomenda a 

aprovação 

De acordo com o detalhamento da atividade de extensão e relatório 
das atividades, os objetivos propostos foram plenamente atingidos com 

a criação de um software de mineração e organização de dados que 
possibilitou a elaboração de planos amostrais para pesquisas eleitorais 
em 7 (sete) cidades do estado de São Paulo, com resultados bastante 

precisos e satisfatórios. Além disso, bancos de dados complexos foram 
gerados, os quais poderão ser utilizados como exemplos e exercícios 

N 0.00 0.00 0 
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em várias disciplinas do Curso de Estatística. Diante do exposto, 
encaminho pela aprovação do relatório da Atividade de Extensão. 

23112.000817
/2018-53 

Capacitação 
e 

Planejament
o 

Participativo 
do Turismo 

Receptivo no 
Parque 

Estadual 
Carlos 

Botelho 

Victor Lopez 
Richard 

DF 
Recomenda a 

aprovação 

Houve mudanças na execução do projeto em função da dificuldade em 
captar recursos externos para algumas atividades. No entanto, estas 

mudanças não impediram a realização das principais atividades 
planejadas, que foram realizadas de forma voluntária por estudantes e 
docentes da UFSCar. A realização do projeto foi possível também pelo 

suporte de instituições locais viabilizando alimentação e transporte aos 
participantes. Os principais objetivos da atividade foram alcançados, 
tendo repercutido na mídia geral, e gerado um artigo científico em 

processo de revisão. Recomendo aprovação. 

N 0.00 
142187.

29 
0 

23112.008309
/2020-38 

A filosofia e 
o 

nascimento 
da ciência 
moderna 

Paulo Roberto 
Licht dos 
Santos 

DFil 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA 
(23112.000598/2019-93) do curso de atualização intitulado "A filosofia 
e o nascimento da ciência moderna" (Proc. No.: 23112.008309/2020-
38), realizada no âmbito do Departamento de Filosofia, Campus São 
Carlos (DFil/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão "Filosofia: 

perspectivas e contemporaneidade" (23112.001028/2012-44), foi 
concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

(...) "É importante salientar que foram participantes não somente da 
filosofia, mas também de outras áreas. Além disso, houve interesse do 

público externo à universidade, já que alguns ouvintes eram 
profissionais que atuam fora da área acadêmica. 

Desse modo, pode-se observar que o objetivo de suscitar o interesse de 
um público mais amplo pela filosofia também foi alcançado" (...) 

 
A proposta previa 50 (cinquenta) vagas para alunos no referido curso, e 

apresentou 13 alunos matriculados, todos aprovados. 
Não existiram alterações em relação à proposta original da atividade de 

N 0.00 0.00 0 
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extensão. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.009078
/2020-80 

Filosofia 
contemporâ

nea 

Bento Prado 
de Almeida 
Ferraz Neto 

DFil 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Filosofia contemporânea" (Proc. No.: 23112.009078/2020-
80), realizada no âmbito do Departamento de Filosofia, Campus São 
Carlos (DFil/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão "Filosofia: 

perspectivas e contemporaneidade" (23112.001028/2012-44), foi 
concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- (...) "Conseguimos atender a um público vasto, de todas as regiões do 
país, com formações e interesses diferentes: de secundaristas a 

doutores; de pessoas interessadas em seguir o curso plenamente e 
obter o certificado a pessoas que apenas queriam assistir as aulas (ou 

mesmo apenas parte delas)" (...) 
A atividade iniciou com 250 alunos matriculados no referido curso, e 

finalizou com 88 alunos, todos aprovados. 
 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

(...) Os doutores (ex-alunos do PPGFil) Taciane Alves da Silva e Adriano 
Ricardo Mergulhão, cuja participação estava prevista, mas cujos nomes 

não constavam do projeto original, ministraram aulas no curso (...) 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

N 0.00 0.00 0 
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atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.004204
/2018-95 

Intervenção 
precoce de 
bebês com 

síndrome de 
Down de 
récem-

nascido a 
três anos de 

vida. 

Eloisa Tudella DFisio 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade intitulada "Intervenção precoce de bebês com síndrome de 
Down de récem-nascido a três anos de vida" apresenta relatório 

adequado e detalhado, contendo todas as atividades, cargas horárias e 
demais informações necessárias. A atividade cumpriu os objetivos 
propostos, proporcionando uma ótima experiência prática para os 

alunos, bem como um atendimento de qualidade e com boa duração 
aos pacientes com Síndrome de Down da comunidade. Ressalto que o 
público alvo foi um pouco inferior ao planejado (07/10), mas entendo 

que não houve nenhum prejuízo para a atividade. Por estas razões, 
recomendo a aprovação do relatório de atividade. 

N 0.00 0.00 0 

23112.108233
/2019-14 

Atendiment
o 

fisioterapêut
ico a pessoas 

com dor 
lombar 
crônica 

Mariana Arias 
Avila Vera 

DFisio 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório da atividade sinaliza que adaptações foram necessárias para 
o desenvolvimento das ações, uma vez que o cenário pandêmico 
inviabilizou as atividades presenciais. Porém, ressalta-se para a 

relevância das atividades que puderam ser realizadas na modalidade 
remota. Portanto, recomendo a aprovação. 

N 0.00 0.00 4 

23112.108990
/2019-80 

Oficina para 
familiares e 
cuidadores 
de idosos 

com doença 
de 

Alzheimer: 
da 

prevenção 
ao 

tratamento 

Larissa Pires 
de Andrade 

DFisio 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade cumpriu com os objetivos previstos no detalhamento da 
proposta, apesar dos ajustes necessários devido a Pandemia do Covid-

19. De forma justificada e detalhada apresenta-se o formato online 
(google meet) que foi utilizado para a realização das oficinas. 

A atividade atingiu o público alvo previsto, considerando os números 
apresentados no relatório. Foram descritos o número de familiares e 
cuidadores para cada oficina realizada, observando um aumento no 

número de participantes ao longo da realização da atividade. 
A atividade possui relevância acadêmica, pois demonstrou produtos 

que alinham-se aos objetivos do ensino e da pesquisa na grande área 
da saúde mental e especificamente na temática dos idosos com doença 

N 0.00 0.00 0 
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de Alzheimer. Teve mérito social pois conseguir aproximar familiares e 
cuidadores que principalmente nesse período de pandemia estavam 

isoladas e distantes de sua rede de apoio. Concluo que a mudança para 
o formato online trouxe uma oportunidade de expandir as oficinas para 
um número maior de interessados, contemplando diferentes contextos 

de saúde mental e suporte social. Portanto, recomendo a aprovação. 

23112.007410
/2020-71 

Ações do 
curso de 

Fisioterapia 
durante a 

pandemia de 
COVID-19 

Larissa Pires 
de Andrade 

DFisio 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade está detalhadamente descrita, teve como objetivo oferecer 
um suporte aos pacientes que estavam sendo atendidos pelo curso de 
fisioterapia. A atividade superou muito o público alvo proposto, além 

de contar com uma importante participação de docentes e alunos. 
 

A proposta teve um impacto importante na sociedade que carece de 
cuidados principalmente no contexto atual. Por fim, a atividade 
proporcionou aos alunos a vivência do teleatendimento e tele 

monitoramento de pacientes, experiência essa nem sempre possível 
durante o curso de graduação. Por estas razões, recomendo a 

aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.011237
/2020-14 

Assistência 
ventilatória 

mecânica no 
Pronto 

Atendiment
o Hospitalar 

Adriana 
Sanches Garcia 

de Araujo 
DFisio 

Recomenda a 
aprovação 

Atividade realizada em data e horário explicitados, com palestrante 
identificado e com registro fotográfico anexado ao relatório. Público 

participante significativo, mais que 100 pessoas, com perfil detalhado 
em documento anexo ao relatório. 

Não houve utilização de recursos recursos ProEx, nem cobrança de taxa 
para estudantes da UFSCar. 

Participação identificada de 6 alunos de graduação, voluntários, na 
organização e realização da atividade. 

Segundo o coordenador, não houve mudanças em relação à proposta 
inicial. 

Pelo acima detalhado, recomendo a aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.017281
/2020-20 

I Fórum de 
Fisioterapia 

em Cuidados 
Paliativos 

Juliano 
Ferreira Arcuri 

DFisio Recomenda a 
aprovação 

Diante das informações apresentadas no relatório é notório a 
relevância e abrangência do evento, ainda mais no contexto pandêmico 

atual. Assim, recomendo a aprovação. 
N 0.00 0.00 0 
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23112.008345
/2020-00 

ACIEPE: 
Matrizes, 
Vetores e 

Geometria 
Analítica 

Ana Cristina de 
Oliveira Mereu 

DFQM-
So 

Recomenda a 
aprovação 

Apesar do relatório descrever de forma superficial e imcompleta o 
andamento da aciepe, graças aos documentos anexado foi possível 
interpretar que a atividade cumpriu minimamente com os objetivos 
definidos. Recomendo ao proponente relatar com maior qualidade e 

detalhamento a execução da atividade de extensão 

N 0.00 0.00 0 

23112.003108
/2018-20 

Educação 
em 

Neurociênci
as da Dor e 
Meditação 
em idosas 

com 
Fibromialgia 
na Unidade 

Saúde Escola 

Karina 
Gramani Say 

DGero 
Recomenda a 

aprovação 
O relatório atende os requisitos. N 0.00 0.00 0 

23112.004329
/2018-15 

DIAGNÓSTIC
O 

SITUACIONA
L DA PESSOA 

IDOSA NO 
MUNICÍPIO 

DE 
ARARAQUAR

A 

Wilson Jose 
Alves Pedro 

DGero 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório de atividade “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA PESSOA 
IDOSA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA” foi apresentado de forma 
clara e completa. Os objetivos propostos foram alcançados. Foram 

necessários reajustes e adaptações para finalizar o diagnóstico, dado 
que em decorrência da pandemia foi necessário completar atividades e 
realizar grupos focais com adaptações não presenciais. O relatório da 

atividade demonstrou a sua relevância técnica, acadêmica e social. 
Participaram estudantes de diversos níveis de formação, pessoas idosas 

da comunidade, profissionais e gestores. Os resultados da atividade 
realizada servirão de subsídio para políticas publicas relacionadas ao 
envelhecimento. Sou de parecer favorável à aprovação do relatório 

apresentado. 

S 0.00 
60000.0

0 
0 

Recomenda a 
aprovação 

Atividade de consultoria/assessoria, envolvendo recursos financeiros 
oficializados via ordem de serviço na qual consta que a Prefeitura de 

Araraquara contratou a FAI – UFSCar e que ocorreu com “dispensa de 
licitação”. Contrato nº 5068-2018 – Livro 8 – Folhas 12.2222 a 12.227 
da Prefeitura Municipal de Araraquara – Secretaria de Planejamento e 
Participação Popular – Secretaria de Gestão de Finanças, assinado em 

18 de dezembro de 2018 e da Fundação de Apoio Institucional ao 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI/UFSCar. O processo 
está registrado sob nº 23112.004329/2018-15 a Pró-reitora de 

Extensão da UFSCar e vincula-se ao Programa de Extensão 
OBSERVATÓRIO DO ENVELHECIMENTO ATIVO (23112.003702/2018-11). 
O produto foi um Relatório Técnico com caracterização da situação da 

pessoa idosa no Município de Araraquara, a fim de subsidiar a 
implantação de políticas públicas municipais, bem como os programas 

e serviços para esse segmento da população. Integraram as atividades o 
Docente Coordenador, 12 estudantes de graduação da UFSCar (todos 

bolsistas, 11 PIDICT e 1 extensão), 4 estudantes de pós-graduação 
(todos voluntários). O relatório foi entregue na instituição contratante 

da consultoria em 09/07/2020. 

23112.001286
/2019-05 

Acompanha
mento 

gerontológic
o na 

prevenção 
de quedas e 
promoção 

da saúde na 
Atenção 
básica 

Karina 
Gramani Say 

DGero 
Recomenda a 

aprovação 

Atividade de grande relevância social e de formação profissional e 
diante disso, sugere-se que o mesmo seja oferecido regularmente. 

Parabéns! 
N 0.00 0.00 5 

23112.108371
/2019-95 

Ciclo de 
Leituras de 

Lacan 

Monica 
Filomena 

Caron 

DGTH-
So 

Recomenda a 
aprovação 

A proposta "Ciclo de Leituras de Lacan" foi realizada, apesar de sofrer 
alterações em decorrência da pandemia de Covid-19. A autora do 
relatório não apresenta detalhes, tais como, fotos ou registros dos 
encontros. Recomenda-se que sejam incorporados os registros dos 

encontros em próximos relatórios. 

N 0.00 0.00 0 

23112.019022
/2020-33 

XI Semana 
de Estudos 

da Geografia 
- UFScar-
Sorocaba 

Gilberto Cunha 
Franca 

DGTH-
So 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade “XI SemaGeo” foi realizada de em 2020 com o uso de 
ferramentas de comunicação remota. 

 
O encontro teve seu cronograma ajustado a demandas do publico alvo 

e ocorreu de acordo com o planejado: 
Dia 16/11 - Inscrições e conferência de abertura 
Dia 17/11 - Mesa 1 e Apresentação de trabalhos 

N 0.00 0.00 0 
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Dia 18/11 - Mesa 2 e Mini cursos 
Dia 19/11 - Mesa 3 e Cine/debate 

Dia 20/11 - Mesa 4 e encerramento 
 

De acordo com o coordenador houve participação de docentes e 
especialistas acadêmicos da UFSCar e de diversas localidades do 

interior paulista, e outros estados, como Rio de Janeiro e Maranhão. 
Houve participação de discentes graduandos e pós-graduandos. O 

número total informado de visualizações nas mídias sociais utilizadas 
para o evento indica que o número de interessados excedeu a 

expectativa do coordenador, atestando o sucesso do evento em atingir 
metas de interessados e diversidade do publico dentro e fora da IES. 

 
Aproveito a oportunidade para antecipar uma questão pertinente no 

presente contexto da pandemia de COVID-19. A medição do número de 
visualizações em mídias sociais como métrica é um tanto incipiente e 

de limitada relevância para atestar a boa execução e qualidade de 
eventos acadêmicos. Contudo, indico que manter o evento mesmo 

frente a presente pandemia e estado de afastamento social, foi um ato 
de coragem e responsabilidade. Assim, a métrica apontada aqui como 
incipiente é a única possível com as ferramentas utilizadas e deve ser 

considerada satisfatória. 
 

O programa executado atende as expectativas de relevância acadêmica 
e social previstas. Houve debates acerca da importância do território 

para a saúde, diversidade e justiça social e de uso de espaços, além de 
“mesas” com coletivos e movimentos da sociedade organizada. 

 
Desta forma, o relatório apresentado possui elementos para indicar 

que a atividade cumpriu com os objetivos; conseguiu exceder o público 
alvo previsto; e da mesma forma, conseguiu alcançar as metas de 

relevância Acadêmica e Social. 

23112.003691
/2018-79 

A caça ao 
tigre-de-

Bengala e o 

Maria Silvia 
Cintra Martins 

DL 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "A caça ao tigre-de-Bengala e o uso de artefatos digitais na 

alfabetização" (Proc. No.: 23112.003691/2018-79), vinculado ao 
N 0.00 0.00 0 
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uso de 
artefatos 
digitais na 

alfabetizaçã
o 

Programa de Extensão "Estudos de Tradução em diálogos 
interculturais" (23112.000775/2017-70) e realizada no âmbito do 

Departamento de Letras (DL/UFSCar) foi concluído com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- possibilitou a formação de professores do Ensino Básico para temas 

como: alfabetização, letramento, letramento digital, utilização de jogos 
digitais com finalidade educativa; 

- Quanto a resultados acadêmicos, orientações e publicações: 
1) IC PIBIC concluída, voltada à construção de roteiros para games; 

2) Oferta do Curso de Especialização "Literatura e outras linguagens na 
Educação Infantil", sendo que um dos módulos explorou o jogo em 

pauta; 
3) Publicações: 

MARTINS, M. S. C. A construção de “A caça ao tigre-de-Bengala e a 
outros animais em extinção” e o trabalho com aplicativos nos anos 

iniciais. In: AZEVEDO, P. ZUIN, P.B. (Org.). Formação de 
Professores: práticas do ensinar e do aprender. São Carlos: 

PNAIC/UFSCar, 2018. 
https://issuu.com/grupo.leetra/docs/cintramartins_poliana_pr__ticas_

e_ 
MARTINS, M. S. C. A caça ao Tigre de Bengala: aplicativo com finalidade 

de alfabetização e letramento nos anos iniciais. SIGET, 2018. 
4) Projeto FAPESP 2019/7879-4: com início em 12/2019, contou com o 

acesso aos resultados positivos desta atividade, assim como com a 
interlocução com professores, seja pelo POCA/SeaD, seja no curso de 

Especialização mencionado, que configura outro Projeto PROEX 
vinculado ao mesmo programa. 

 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 

totalidade, e conta atualmente com 2.450 alunos matriculados e 
participantes. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
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curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.000557
/2019-05 

Plantão para 
revisores de 

texto: 
assessoria a 

editores 
profissionais 

ou em 
formação 

Luciana 
Salazar 
Salgado 

DL Recomenda a 
aprovação 

Apesar das dificuldades encontradas por conta da pandemia mundial, o 
relatório apresentado atesta a realização da atividade, cujos objetivos, 

no âmbito deste novo contexto, foram alcançados. As demandas 
percebidas pela coordenadora da atividade são relevantes e espero que 

possam ser discutidas nos foros cabíveis. Recomendo sua aprovação 
(por Antón Castro Míguez). 

N 0.00 0.00 0 

23112.002040
/2019-42 

Poética, 
Tradução e 

Estudos 
Ameríndios 

Maria Silvia 
Cintra Martins 

DL 
Recomenda a 

aprovação 

No relatório apresentado, atesta-se que a atividade foi realizada e que 
os objetivos foram alcançados. Apesar de ter atendido a um público 

mais restrito, por conta da pandemia, entendo que a atividade cumpriu 
seus objetivos. Recomendo a aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.105720
/2019-17 

PALESTRA 
DE 

ORIENTAÇÃ
O PARA O 
EXAME DE 

PROFICIÊNCI
A TOEFL-ITP 

Camila Hofling DL 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade de extensão "PALESTRA DE ORIENTAÇÃO PARA O EXAME DE 
PROFICIÊNCIA TOEFL-ITP" cumpre com os objetivos descritos na 

proposta original e atende a RESOLUÇÃO COEX Nº 03/2016, DE 17 DE 
MARÇO DE 2016. 

N 0.00 0.00 0 

23112.107468
/2019-81 

Plantão para 
revisores de 

texto: 
assessoria a 

editores 

Luciana 
Salazar 
Salgado 

DL 
Recomenda a 

aprovação 

Ao qualificar profissionais do texto já formados ou em formação por 
meio de uma atividade que atende comunidade interna e externa à 

UFSCar, o "Plantão para revisores de texto" cumpre com os requisitos 
previstos para uma atividade de extensão. 

N 0.00 0.00 0 
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profissionais 
ou em 

formação 

23112.008395
/2020-89 

ACIEPE: 
Análise do 
discurso 
digital: 

possibilidade
s 

Roberto Leiser 
Baronas 

DL 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a ACIEPE foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer. 

O relatório foi aprovado nas instâncias pertinentes. Tendo em vista os 
ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente atividade de 

extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.013138
/2020-69 

“Nos 
recônditos 

do lar: 
representaç
ões, recusas 

e novas 
configuraçõe

s de 
parentalidad

es e 
subalternida
des na ficção 
portuguesa 
contemporâ

nea” 

Jorge Vicente 
Valentim 

DL 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de 
atualização intitulado "Nos recônditos do lar: representações, recusas e 

novas configurações de parentalidades e subalternidades na ficção 
portuguesa contemporânea" (Proc. No.: 23112.013138/2020-69), 

vinculado ao Programa de Extensão "Formação e Educação Continuada 
em Literaturas de Língua Portuguesa" (23112.001856/2009-35) e 

realizada no âmbito do Departamento de Letras, Campus São Carlos 
(DL/UFSCar) foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se 

propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 
inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- a possibilidade de participação de pessoas de fora de São Paulo, em 
virtude da modalidade em EAD. Professores da rede pública do Paraná, 

do Amapá e de Minas Gerais tiveram uma participação ativa nas 
atividades; 

- participação dos alunos dos cursos de graduação em Letras e em 
Filosofia da UFSCar, que fizeram parte das discussões e das rodas de 

conversa com os escritores. 
A atividade previa inicialmente 30 vagas, preenchidas parcialmente, 

com 22 alunos matriculados, dos quais 19 foram aprovados, e 3 foram 
reprovados ou desistiram por diferentes razões. Em arquivo anexo na 

aba Relatório está a lista dos alunos matriculados na atividade. 
Consta no relatório que houve pequenas alterações na proposta 

original do curso, relacionadas ao cronograma. 
 

N 0.00 0.00 0 
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Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.017103
/2020-07 

III 
SEMINÁRIO 
ABERTO DO 
GRUPO DE 
ESTUDOS 

LITERÁRIOS 
PORTUGUES

ES E 
AFRICANOS 
(GELPA) / 

UFSCar 

Jorge Vicente 
Valentim DL 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de uma atividade de extensão que propôs um ciclo de debates 
envolvendo jovens pesquisadores vinculados ao Grupo de Estudos 

Literários Portugueses e Africanos da UFSCar. De acordo com o parecer 
emitido pelo departamento envolvido e pelo relatório apresentado, é 

possivel interpretar que a atividade cumpriu com seu objetivo de 
extensão. Logo, recomendo aprovação 

N 0.00 0.00 0 

23112.001447
/2019-52 

Desmitifican
do a Ciência: 

Dúvidas e 
Desafios 

Matemático
s do Ensino 
Médio na 

BCo 

Jose Antonio 
Salvador 

DM 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade é de extrema importância para a educação brasileira, dada 
a dificuldade que os alunos enfrentam no aprendizado da matemática. 
A atividade foi realizada como previsto, sem alterações. O público alvo 
ficou abaixo do esperado por questões de logísticas dos alunos até á 
BCo. Esse é um ponto que talvez possa ser pensado para as próximas 

ofertas. 

N 0.00 0.00 5 

23112.004527
/2017-06 

Fotografia e 
Geometria 

Alexandre 
Paiva Barreto 

DM 
Recomenda a 

aprovação 
A ACIEPE está em acordo com as normativas e apresenta com clareza 

os objetivos alcançados no relatório final. Recomendo Aprovação. 
N 0.00 0.00 0 

23112.108950
/2019-38 

Finanças 
pessoais: 
análise e 

planejament
o. 

Adilson 
Eduardo 
Presoto 

DM 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório da atividade de extensão "Finanças pessoais: análise e 
planejamento. - 23112.108950/2019-38" demonstra que as atividades 

e objetivos previstos, apesar das condições adversas de uma pandemia, 
foram cumpridos. O aluno anexou seu relatório de atividades, 

devidamente justificado o não preenchimento dos campos pelo 

N 0.00 0.00 4 
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docente, demonstrando importância da atividade para a vida 
acadêmica. Reitero importância social e acadêmica da atividade e 

parabenizo a equipe de trabalho. 

23112.003655
/2018-13 

DEBATE: A 
Base 

Nacional 
Comum 

Curricular e 
Programa 
Residência 
Pedagógica 

Denise Silva 
Vilela 

DME 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade proposta foi realizado com a participação dos bolsistas 
Programa Residência Pedagógica da UFSCar, áreas de matemática e 

física. Além disso, o evento contou com a presença de alunos do 
mestrado da área de física e professores da Rede Pública de Ensino, 

preceptores do PRP. 

N 0.00 0.00 0 

23112.000658
/2019-78 

II Jornada de 
Medicina 

Tradicional 
Chinesa de 
São Carlos - 

SP 

Irai Maria de 
Campos 
Teixeira 

DME Recomenda a 
aprovação 

A atividade extensionista cumpre com os objetivos descritos na 
proposta original, além de atender a RESOLUÇÃO COEX Nº 03/2016, DE 

17 DE MARÇO DE 2016. 
S 0.00 4526.32 0 

23112.104137
/2019-99 

4º Encontro 
de Ensino de 

Física 

Marlon 
Caetano 
Ramos 

Pessanha 

DME Recomenda a 
aprovação 

O evento realizado tem grande relevância para a instituição, 
envolvendo discentes internos e externos. O cronograma das atividades 

apresentado está coerente com o proposto. 
Desta forma, recomendo a aprovação 

N 750.00 0.00 0 

23112.020479
/2020-91 

Projeto de 
Extensão 
Semana 

Acadêmica 
da Biologia – 
UFSCar São 

Carlos 

Douglas 
Verrangia 

Correa da Silva 
DME 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório está de acordo, corretamente preenchido e o evento foi 
bem sucedido, apesar das limitações. Não tenho ressalvas. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001154
/2018-94 

Ambulatório 
de Saúde 
Mental 

Integrativa 

Ubiratan 
Cardinalli 

Adler 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

Apesar das muitas dificuldades relatadas para desenvolvimento 
completo da atividade prevista, entendo, a partir do relatório 
apresentado, que o objetivo geral da Atividade de Extensão 

"Ambulatório de Saúde Mental Integrativa", descrito como "atender a 
uma demanda reprimida de pacientes sem atenção médica à saúde 

N 0.00 0.00 0 
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mental na atenção primária" foi alcançado e, por esta razão, 
recomendo sua aprovação. 

23112.002752
/2018-81 

Assistência 
Obstétrica 
no Hospital 

dos 
Fornecedore
s de Cana de 
Piracicaba: 
Consultoria 

para 
melhoria da 
assistência 
obstétrica 

Humberto 
Sadanobu 
Hirakawa 

DMed 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade cumpriu com os objetivos previstos: 
- significativa redução no índice de cesáreas; 
- melhora sensível nos resultados perinatais. 

A atividade atingiu o público alvo previsto, envolvendo todo um setor 
de assistência obstétrica de um hospital municipal. 

A realização desta atividade alcançou relevância acadêmica e mérito 
social, gerando resultados que consolidam a estratégia de melhoria da 

assistência obstétrica sugerida nos objetivos iniciais da atividade. 
Sugere-se até que o relatório da atividade torne-se um modelo de 
referência para outras instituições hospitalares. Frente ao exposto 

anteriormente, justifico a aprovação do relatório. 

S 0.00 
120000.

00 
0 

23112.001557
/2019-14 

ATIVIDADE 
AMBULATOR

IAL 
EXTENSIONI

STA EM 
HOMEOPATI

A 
HAHNEMAN

NIANA 

Maristela 
Schiabel Adler 

DMed Recomenda a 
aprovação 

A atividade AMBULATORIAL EXTENSIONISTA EM HOMEOPATIA 
HAHNEMANNIANA foi realizada no período de 01/08/2019 a 

31/07/2020. A atividade contou com a participação de uma bolsista 
ProEx de agosto a dez de 2019. 

O relatório demonstra a relevância da atividade e que os objetivos 
propostos forma alcançados no que se refere a ensino, pesquisa e 
extensão. A atividade reuniu doentes, um servidor técnico, uma 

bolsista e alunos de medicina. De um publico estimado de 500 pessoas 
foram atendidos 387 e realizados 120 exames. NO anexo apresentado 
no relatório constam 18 pessoas em seguimento durante o período da 

atividade, dessas 11 tiveram o seu atendimento suspenso em 
decorrência da pandemia. 

No relatório a bolsista faz sugestões importantes quanto à próximas 
ofertas da atividade. Sou de parecer favorável à aprovação do presente 

relatório. 

N 0.00 0.00 5 

23112.001564
/2019-16 

Discussão e 
atualização 
das rotinas 
neonatais 

entre 

Renata Sayuri 
Ansai Pereira 

de Castro 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

Os esclarecimentos atendidos. 

N 0.00 0.00 0 
Recomenda a 

aprovação 
A presente proposta teve como objetivo discutir as principais dúvidas e 
divergências das rotinas neonatais e promover atualização destas entre 
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profissionais 
da saúde 

estudantes e profissionais de saúde que atuam na Maternidade da 
Santa Casa de São Carlos. O relatório apresentado aponta que a 

atividade foi realizada porém atingindo um público alvo menor do que 
o previsto (programado 100 e alcançado 20). Foi realizado apenas um 

encontro entre a equipe do projeto e os profissionais participantes por 
meio de reunião com realização de esclarecimentos das principais 

dúvidss sobre o tema. Um adificuldade encontrada foi a não adesão da 
equipe médica da maternidade, o que seria muito importante dado a 
natureza da proposta. A atividade tem relevância acadêmica e social; 

não houve captação de recurso. Diante disso, recomendo a aprovação. 

23112.001576
/2019-41 

Educação 
Continuada 

em 
Gastroenter

ologia e 
Nutrologia 
Pediátrica 

Andrea 
Aparecida 

Contini 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

Esclarecimentos suficientes e sugere-se a manutenção da atividade. 
Salienta-se que em próximos projetos os pontos solicitados nesse 

relatório sejam incluídos, assim como, a articulação clara entre ensino e 
pesquisa. Ressalta-se a importância de registro de folha de frequência e 

fotos das atividades. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001808
/2019-61 

Suporte 
nutricional 
ao paciente 
pediátrico 

com 
patologia 
endócrina 

Carla Maria 
Ramos 

Germano 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

Atividade de relevância e que apresenta articulação acadêmica, de 
cuidado e ensino. Relatório aprovado sem ressalvas 

N 0.00 0.00 0 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório da atividade de extensão “Suporte nutricional ao paciente 
pediátrico com patologia endócrina” demonstrou que foram alcançados 

o seus objetivos, assim como também a sua relevância social e 
acadêmica. A atividade possibilitou o atendimento de forma 

interdisciplinar de 150 crianças no Sistema Único de Saúde e por 
solicitação da Prefeitura Municipal continuou com as atividades 

durante o período de pandemia. Nos anexos ao relatório se registrou a 
dinâmica da atividade. Sou de parecer favorável a sua aprovação. 

23112.109367
/2019-44 

Cuide bem 
da sua saúde 

Claudia 
Aparecida 

Stefane 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

Considero que a atividade relatada aqui cumpriu os objetivos. N 0.00 0.00 0 

23112.105202
/2019-01 

V Jornada de 
Puericultura 

Ieda Regina 
Lopes del 
Ciampo 

DMed 
Recomenda a 

aprovação 
A atividade foi readequada para a modalidade virtual, não houve 

despesas devido essa alteração. O relatório apresenta que a atividade 
N 750.00 0.00 0 
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e Pediatria 
da UFSCar 

alcançou os objetivos previamente definidos, contando com a 
participação da comunidade acadêmica e externa. 

23112.014876
/2020-23 

Grupo de 
terapia 

interpessoal 
no 

Departamen
to de 

atenção à 
Saúde. 

Mariana de 
Almeida Prado 

Faga 
DMed 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi realizada como proposta em sua descrição, nas datas 
previstas. A documentação que comprova sua realização encontra-se 
em anexo. Trata-se de um texto que contém descrição e análise mais 

detalhadas dos encontros terapêuticos desenvolvidos durante a 
realização da atividade, e seus resultados. 

Não houve concessão de recursos ou bolsas ProEx. Houve a 
participação de um bolsista voluntário, que não precisou incluir um 

relatório formal. 
Segundo o coordenador, a atividade cumpriu seu objetivo e o público 

participante ficou dentro do esperado (8 pessoas, para uma expectativa 
de, no máximo, 10 pessoas). 

O relatório foi redigido de forma clara e objetiva, com as informações 
necessárias à sua aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

A coordenadora apresenta o relatório final da atividade, que foi 
executada em 2019 no DeAS com um total de 8 encontros semanais 
com 1 hora de duração. Participaram 5 alunos de graduação e foram 

trazidas temáticas relacionadas ao ciclo de vida, vida acadêmica, 
conflitos familiares, identidade profissional e transição para a fase 

adulta. A atividade não sofreu alterações, apresentou resultados e foi 
finalizada no prazo. Diante das informações e esclarecimentos 
prestados na tramitação, recomendo aprovação do relatório. 

23112.003721
/2020-61 

Linha de 
Cuidado do 

Planejament
o 

Reprodutivo 
para 

Esterilização 
Cirúrgica no 
município de 
São Carlos. 

Maristela 
Carbol 

DMed 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade, de caráter de assessoria/consultoria, volta-se a oferta de 
suporte ao grupo técnico da linha de cuidado do planejamento 

reprodutivo para esterilização cirúrgica do município de São Carlos, via 
ações formativas e de discussão de casos. Apesar da prospecção de 

participação de estudantes, nesta oferta de 2020 isso não se efetivou 
dado o contexto pandêmico. Em função deste contexto, entre os meses 

de março a julho de 2020 as ações ocorreram na forma de “consultas 
individuais com as enfermeiras que tinham gestantes com indicação 

médica para realização da laqueadura tubária na resolução da 
gestação, os casos foram discutidos e os documentos assinados para 

que não houvessem danos a estas gestantes”(transcrição de trecho do 

N 0.00 0.00 0 
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relatório apresentado). A partir de agosto de 2020 o referido é de ter 
sido a atividade realizada na unidade de saúde de origem de usuários, 
especificamente nas situações em que o município estava acolhendo. 

“Passaram pelo planejamento reprodutivo 145 casos, sendo que destes 
108 foram discutidos pelo grupo técnico. Dos 108 casos, 59 

manifestaram desejo pela laqueadura tubária e 49 pela vasectomia. 
Somente 5 casos foram desfavoráveis do ponto de vista legal e/ou 

médico para realizar o procedimento” (transcrição de trecho do 
relatório apresentado). Dito isto, meu parecer é favorável à aprovação 

do relatório. 

23112.008299
/2020-31 

ACIEPE: 
Primeiros 
Cuidados 

Psicológicos 
e Atividades 

da Vida 
Diária - a 

pandemia da 
COVID-19 

Rosalina Ogido DMed 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a ACIEPE foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer. 

O relatório foi aprovado nas instâncias pertinentes. Tendo em vista os 
ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente atividade de 

extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.016144
/2020-78 

VI Workshop 
de Medicina 
da UFSCar 

Cristina Helena 
Bruno 

DMed 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade cumpriu com os objetivos previstos no detalhamento da 
proposta, mesmo com a modificação do formato da atividade para 

online devido a Pandemia do Covid-19. 
A atividade superou o público-alvo (1500 participantes), com alta 

complexidade e diversidade de temáticas que favoreceram a 
aproximação do público-alvo com o evento. 

Atividade de relevância acadêmica fundamentada na alta participação 
de discentes na atividade. Indiscutivelmente teve-se mérito social 

fundamentado nas temáticas abordadas. Recomenda-se a aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001667
/2019-86 

A escuta 
psicanalítica 

na prática 
clínica – 

acolhimento
, entrevista, 

Georgina 
Carolina de 

Oliveira 
Faneco 

Maniakas 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade ofereceu uma possibilidade extra de apoio psicológico à 
sociedade, a qual é extremamente carente na cidade de São Carlos. 

Contou com estudantes além do previsto, o que retrata a qualidade a 
qualidade. Alguns membros, participaram de evento científico, com 

apresentação de trabalho e publicação, assim cumprindo a tríade 
ensino-pesquisa-extensão. 

N 0.00 0.00 0 
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atendimento 
psicoterápic

o. 
Recomenda a 

aprovação 

A atividade de extensão intitulada "A escuta psicanalítica na prática 
clínica – acolhimento, entrevista, atendimento psicoterápico" foi 

realizada integralmente e em consonância com a proposta original. 
Mediante a apresentação do relatório com imagens que validam a 

realização das ações previstas sugere-se aprovação. 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de atividade que demonstra articulação no âmbito do ensino, 
do cuidado e de relevância social. Contribuiu especialmente por 

atender uma lacuna da rede de atenção em saúde do município de São 
Carlos. Relatório aprovado. 

23112.008081
/2020-86 

“A teoria e a 
prática do 
Desenho 
Universal 
para/da 

Aprendizage
m” 

Adriana Garcia 
Goncalves 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA 
(23112.002791/2019-69) do curso de extensão intitulado "A teoria e a 

prática do Desenho Universal para/da Aprendizagem” (Proc. No.: 
23112.008081/2020-86), realizado no âmbito do Departamento de 

Psicologia, Campus São Carlos (DPsi/UFSCar) e vinculado ao Programa 
de Extensão "Educação Especial e humanização nos serviços de saúde: 
pesquisa e intervenção" (23112.003514/2013-88), foi concluído com 

êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

alcançados. 
Todos os objetivos da atividade foram atingidos, e dentre os resultados 

obtidos destaca-se principalmente: 
(...) Acreditamos que experiências e análises das simulações de plano 
de ensino com DUA através de uma plataforma digital poderão abrir 

caminho para novas indagações sobre a aplicabilidade dos princípios do 
DUA na perspectiva da Educação Inclusiva. (...) 

 
A proposta previa 30 vagas para alunos no referido curso, preenchidas 
acima da expectativa inicial, com 46 alunos matriculados. Houveram 32 
aprovações, e 14 desistências e/ou reprovações por motivos diversos. 

 
Não houveram alterações significativas na proposta original, apenas 

alterações pontuais na equipe de apoio, mas que não prejudicaram o 
desenvolvimento da atividade. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

N 0.00 0.00 0 
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atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.008392
/2020-45 

ACIEPE: 
Atualidades 
da Educação 
Especial em 
Tempos de 
Pandemia 

do COVID-19 

Nassim 
Chamel Elias 

DPsi Recomenda a 
aprovação 

A atividade atende às normativas da ACIEPE e aos objetivos propostos. 
Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.009285
/2020-34 

Ciclo de 
Debates em 
Perspectivas 
Críticas na 

Pesquisa em 
Educação e 
Educação 
Especial 

Rosimeire 
Maria Orlando 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de relatório da atividade “Ciclo de Debates em Perspectivas 
Críticas na Pesquisa em Educação e Educação Especial” realizado por 
meio virtual, em 10 encontros, entre os dias 20 de maio a 31 de julho 

de 2020. Cada encontro contou com um palestrante de diferentes 
Universidades, para discutir um tema específico. O relatório apresenta 

os ajustes que foram necessários quanto a datas e palestrantes e, o 
detalhamento de cada palestra, mostrando que os objetivos propostos 
foram alcançados. Destaca-se a relevância deste ciclo de palestras em 

tempos de isolamento social ao tratar de temáticas importantes na 
perspectiva crítica da educação. Portanto, sou de parecer favorável à 

sua aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.010654
/2020-31 

WEBPapo 
NUESTRA: 

Diversidade 
Sexual e de 
Gênero em 
tempos de 
COVID-19 

Rosemeire 
Aparecida 
Scopinho 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de relatório do evento: “WEBPapo NUESTRA: Diversidade 
Sexual e de Gênero em tempos de COVID-19” realizado por meio 

virtual, nos dias 16 e 17 de junho de 2020. O relatório mostra que as 
atividades propostas ocorreram conforme planejado atingindo assim, 
os objetivos propostos. Destaca-se a relevância deste evento ao tratar 

de temática de grande importância a ser discutida na sociedade em 
geral e no âmbito universitário em particular, em vistas a relações mais 
igualitárias, respeito as diversidades e exercício dos direitos de todas as 

pessoas. Portanto, sou de parecer favorável à sua aprovação. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.011647
/2020-57 

Roda de 
conversa 
sobre a 

educação 
bilíngue de 

surdos: 
desafios e 

possibilidade
s frente a 
pandemia 

do 
Coronavírus 
- Covid 19? 

A 
acessibilidad
e linguística 
dos surdos: 

problema na 
pandemia 

ou também 
se coloca na 

realidade 
presencial 
escolar? 

Vanessa 
Regina de 
Oliveira 
Martins 

DPsi Recomenda a 
aprovação 

O evento realizado em ambiente virtual atendeu plenamente aos 
objetivos traçados, tendo sido ampliado, aliás, devido ao grande 

número de interessados. 
N 0.00 0.00 0 

23112.015489
/2020-12 

Semana da 
Psicologia 

Rachel de 
Faria Brino 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

Com o objetivo principal de auxiliar na formação de estudantes de 
Psicologia, complementar o conhecimento de profissionais já formados 

e mesmo servir de fonte de informação para leigos, a Semana da 
Psicologia atingiu seu objetivo ao viabilizar paletras, roda de conversa e 

minicursos via Youtube sobre as variadas questões que envolvem a 
atuação do psicólogo no mercado de trabalho. 

 
Visando como público-alvo aproximadamente 200 participantes (sendo 
eles estudantes, docentes e profissionais de Psicologia de São Carlos e 
região), a Semana da Psicologia conseguiu atingir um público maior e 

mais variado que o previsto, posto houve 521 inscritos, sendo esse 

N 0.00 0.00 0 
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montante composto por estudantes e profissionais de diferentes 
regiões do país, com especial participação dos alunos da UFSCar 

(graduação e pós). 
 

Por fim, salienta-se que a atividade tem relevância acadêmica, posto 
que os tópicos dos eventos têm relação direta com a atuação docente e 

de pesquisa dos proponente, e também relevância social, já que o 
conteúdo disponibilizado pelos eventos que compuseram a atividade 

auxiliam a debater e divulgar a atuação do psicólogo na atualidade, seja 
para profissionais formados e em formação ou mesmo leigos. 

 
Por essas razões, considero o relatório da atividade aprovado. 

23112.016656
/2020-34 

CONCEPÇÕE
S E 

ESTRATÉGIA
S PARA A 

ESCOLARIZA
ÇÃO DO 

ESTUDANTE 
COM 

DEFICIÊNCIA 
NO ENSINO 

MÉDIO 

Rosimeire 
Maria Orlando 

DPsi 
Recomenda a 

aprovação 

AS atividades foram realizadas, a despeito de algumas dificuldades 
técnicas ao longo da implementação da atividade. Destaca-se, contudo, 

que a coordenadora, no futuro, reveja a redação da proposta das 
atividades de extensão, visto que na apresentação da atividade 
descreve-se que trata-se de uma pesquisa. "(...) A pesquisa é de 

abordagem qualitativa do tipo colaborativa e terá como instrumento a 
aplicação de um questionário socioeconômico e roteiro de entrevista 

semiestruturado. Terá como participantes 15 professores de sala 
comum que atuam no ensino médio público e será desenvolvido 

encontros via ambiente virtual de aprendizagem". 

N 0.00 0.00 0 

23112.000734
/2016-01 

Uso de 
Infraestrutur

a 
Laboratorial 
Compartilha

da para o 
Desenvolvim

ento de 
Plataformas 
de Sínteses 

Químicas em 
Regime de 

Kleber Thiago 
de Oliveira 

DQ Recomenda a 
aprovação 

O relatório mostra que a atividade foi realizada com sucesso. Em 
síntese envolveu a utilização dos laboratórios da química da UFSCar o 

qual foi viabilizado através desta atividade de extensão. A empresa 
participante da atividade tinha a concessão de um PIPE FAPESP. 

Houve ganho para a UFSCar sob todos os aspectos desde dos 
financeiros para o laboratório e para a formação dos alunos conforme 

enfatizado no relatório. Pelas considerações acima sou favorável a 
aprovação do relatório 

N 0.00 48000.0
0 

0 
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Fluxo 
Contínuo: 

Obtenção de 
Moléculas 

Estratégicas 
para o 

Mercado 
Farmacêutic

o 

23112.000884
/2018-78 

Apoio no 
desenvolvim

ento de 
instrumenta

ção e 
procediment
os analíticos 

usando 
radiação 

micro-ondas 

Joaquim de 
Araujo 

Nobrega 
DQ 

Recomenda a 
aprovação 

A proposta gerou uma enorme quantidade de produtos finais, como 
livros, artigos e uma dissertação de mestrado. Considerando o expostos 

no relatório, recomendo a sua APROVAÇÃO. 

S 0.00 141644.
80 

0 Recomenda a 
aprovação 

O relatório da atividade mostra que os objetivos propostos foram 
totalmente cumpridos e as métricas do sucesso do que foi proposto 
está na publicação de dois livros internacionais e o envolvimento de 
uma dissertação de mestrado de um aluno no contexto da atividade 

proposta. Favorável a aprovação do relatório 

Recomenda a 
aprovação 

Frente ao exposto e tendo o proponente esclarecido questões 
eventualmente pendentes, considero aprovado. 

23112.002473
/2016-55 

Economia 
Feminista e 
Solidária: 

ações para o 
fortalecimen

to da 
autonomia 
econômica 

das 
mulheres 

Fabio Jose 
Bechara 
Sanchez 

DS Recomenda a 
aprovação 

Relatório completo e bastante detalhado, sem deixar de ser objetivo. 
Deixou claro o cumprimento de todas as metas previstas, bem como a 

natureza de eventuais dificuldades. Perfeito. 
 

Aprovado. 

S 0.00 181752
2.00 

0 

23112.001698
/2018-56 

Programa de 
Tutoria do 

LAPA 
(Laboratório 

Priscila 
Martins 

Medeiros 
DS 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de atividade de extrema relevância para as atividades 
acadêmicas e científicas de estudantes do curso de ciências sociais, na 
medida em que, em termos acadêmicos, permite disseminar técnicas 

de leitura e escrita entre alunos; e em termos sociais, estimula a 

N 0.00 0.00 5 
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de Produção 
Acadêmica 
em Ciências 

Sociais) 

intensificação da comunicação das pesquisas em ciências sociais para 
um público mais amplo, por meio do estímulo à publicação de textos 

em revistas acadêmicas voltadas à graduação. 
Os objetivos de capacitar pessoas para que escrita de textos 

acadêmicos e popularizar discussões contemporâneas das Ciências 
Sociais foram cumpridos através da realização de atividades de tutoria, 

tirando dúvidas de alunos de graduação nas áreas de sociologia, 
antropologia e ciência política; além da realização de palestras sobre 
gestão do tempo para os estudos, atingindo diretamente 80 pessoas. 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi desenvolvido como previsto alcançando os seus 
objetivos. 

23112.108440
/2019-61 

Universidad
e para e com 
refugiados - 

Cátedra 
Sérgio Vieira 

de Mello 

Svetlana 
Ruseishvili 

DS 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de importante iniciativa de acolhimento ao público formado 
pelos refugiados estrangeiros no país, que certamente vai gerar grande 

impacto. O número de interessados indica o grande potencial de 
crescimento da demanda por cursos como o proposto. Espero que o 

mesmo possa ser realizado quanto antes. 
 

Aprovado. 

N 0.00 0.00 4 

23112.105232
/2019-18 

Estudo 
técnico - 
setor de 
bebidas 

Andre Eduardo 
de Souza 
Belluco 

DTAiSe
R-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade mesmo impactada pela 
pandemia atingiu a sua meta que era ampliação dos conhecimentos 
entre os alunos e a comunidade externa, por meio de reuniões sobre 
temas relacionados ao setor de bebidas, que aconteceram de forma 

remota. Além disso, foi desenvolvido um site, que está hospedado no 
site da UFSCar para a divulgação das atividades desenvolvidas pelo 

setor. 

N 0.00 0.00 0 

23112.106189
/2019-08 

Estudo 
técnico - 

agroindústri
a 

Andre Eduardo 
de Souza 
Belluco 

DTAiSe
R-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade mesmo impactada pela 
pandemia atingiu a sua meta que era ampliação dos conhecimentos 
entre os alunos e a comunidade externa, por meio de reuniões sobre 

temas relacionados a agroindústria, que aconteceram de forma remota. 
Além disso, foi desenvolvido o site www.agroindustria.ufscar.br, que 

receberá as informações sobre a agroindústria e possibilitará a 
divulgação para a sociedade. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.108055
/2019-13 

V Simpósio 
de Produção 

Vegetal e 
Bioprocessos 
Associados - 

Sandra Regina 
Ceccato 
Antonini 

DTAiSe
R-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

Parabenizo a coordenação da atividade e recomendo sua aprovação S 0.00 5000.00 0 

23112.111439
/2019-13 

Curso de 
Curta 

duração 
"Conversão 
de Unidades 
e Variáveis 

de Processos 
Industriais" 

Sabrina 
Gabardo 

DTAiSe
R-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de 
atualização intitulado "Curso de Curta duração: Conversão de Unidades 

e Variáveis de Processos Industriais" (Proc. No.: 23112.111439/2019-
13), vinculado ao Programa de Extensão "Estudo Multidisciplinar e o 

Desenvolvimento de Tecnologias Agroindustriais" (23112.001166/2019-
08) e realizada no âmbito do Departamento de Tecnologia 

Agroindustrial e Socioeconomia Rural, Campus Araras (DTAiSeR-
Ar/UFSCar) foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se 

propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 
inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- os alunos demonstraram desempenho satisfatório e positivo com 
relação às soluções apresentadas para a resolução de situações-
problema da indústria de alimentos, biotecnológica e química; 

- Os alunos foram participativos, respondendo às questões levantadas 
pelo professor de forma crítica, trazendo as resoluções para as 

questões-problema, em que um debate foi aberto para discussão 
ampla, o que permitiu também quando necessário, o esclarecimento de 

dúvidas com relação ao tema, demonstrando interesse por parte dos 
alunos, e a boa interação entre aluno e professor. 

A atividade previa inicialmente 30 vagas, preenchidas parcialmente, 
com 8 alunos matriculados, dos quais 6 foram aprovados e 2 foram 
reprovados ou desistiram por diferentes razões. Em anexo na aba 

Relatório está a lista dos alunos matriculados na atividade. 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

N 0.00 0.00 0 
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Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.108899
/2019-64 

Oficina de 
apoio à 

(Re)Construç
ão de 

itinerários e 
projetos de 

vida de 
usuários do 

CAPS II. 

Giovana Garcia 
Morato 

DTO 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade foi desenvolvida, cumpriu e alcançou a meta proposta. Para 
tanto, criou adaptações pertinentes e respeitou as recomendações de 
isolamento social para o enfrentamento da pandemia por COVID-19. A 

descrição do feito, as repercussões da atividade na formação da 
bolsista estão detalhadas e justificam o apoio PROEX efetivado. Sou 

favorável à aprovação. 

N 0.00 0.00 4 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de atividade de relevância na perspectiva do cuidado em 
saúde, do vivência no processo de ensino-aprendizagem para a 

estudantes e de relevância social pois enfrenta uma demanda de 
grande importância e que provavelmente por uma precária organização 
de rede de atenção na perspectiva do cuidado em saúde mental deste 

município cumpre importante papel social também. Fica aqui a 
sugestão de que o grupo aprofunde a reflexão com publicitação da 

experiência considerando o fato de que o contexto da pandemia trouxe 
para a cena o uso das ferramentas digitais e de acesso remoto e que 

provavelmente permanecerão no novo contexto de sociedade. Quais os 
efeitos do uso destas ferramentas para o acompanhamento de usuários 
dos serviços de saúde mental? São questões que penso que deverão ser 

intensamente analisadas no atual contexto. Relatório aprovado. 

23112.108778
/2019-12 

IV Seminário 
de Terapia 

Ocupacional 
em 

Contextos 
Hospitalares 

- UFSCar 

Tatiana 
Barbieri 

Bombarda 
DTO 

Recomenda a 
aprovação 

Evento pioneiro na grande área da Terapia Ocupacional e na temática 
hospitalar. Coordenadora do evento com experiência e excelência na 
área. Transformou o formato online do evento em uma oportunidade 

para atingir um maior público-alvo, garantindo não somente o 
cumprimento dos objetivos propostos, mas destacando o tripé ensino-

pesquisa-extensão para o terapeuta ocupacional em contexto 
hospitalar. Por fim a atividade mostrou equilíbrio em sua programação 

frente a grande demanda atual de conteúdo sobre o Covid-19 em 
hospitais, pois são os serviços de linha de frente da pandemia. Mérito 

social contemplado. Portanto, recomendo a aprovação. 

N 750.00 0.00 0 
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23112.108986
/2019-11 

III Mostra de 
experiências 
em Terapia 

Ocupacional 
na Saúde 
Coletiva e 
Atenção 

Básica em 
Saúde 

Sabrina Helena 
Ferigato 

DTO Recomenda a 
aprovação 

A atividade cumpriu com os objetivos previstos no detalhamento da 
proposta e a III Mostra de experiências de Terapia Ocupacional em 

Saúde Coletiva e Atenção Básica aconteceu no dia 14 de dezembro de 
2020, como um evento organizado para os estudantes do curso de T.O, 

aberto para profissionais da rede. 
A programação foi cumprida, com as seguintes atividades: 

14h: Abertura e recepção dos participantes 
14:30: mesa de abertura: experiências e práticas do estágio remoto em 

Terapia Ocupacional 
15h: debate 

15:50 às 17:30 – exposição de trabalhos e dinâmica de trocas de 
experiências no canal do youtube. 

 
A atividade conseguiu atingir o público alvo previsto na proposta com a 

participação de 65 estudantes de graduação inscritos + preceptoras 
convidadas, totalizando 70 participantes. Infelizmente não vi registros 
de pessoas da comunidade. Talvez rever o formato para atingir esse 
público externo, o que fica como sugestão para a próxima edição. 

 
A realização desta atividade conseguiu alcançar a relevância Acadêmica 

e Social pois contribuiu substancialmente para a formação em saúde 
coletiva e ABS dos graduandos de terapia ocupacional, bem como para 

a integração teórico-prática entre as disciplinas do curso que 
compartilham um mesmo campo de conhecimento. Essa temática foi 
política e afetivamente importante também para oferecer contornos 

teórico-práticos para os estudantes desenvolverem maiores condições 
de realizar análises críticas e cientificamente embasadas sobre o 
momento em que estamos imersos - a pandemia da Covid-19 - 

fenômeno histórico, profundamente relacionado com o tema do 
evento. 

Pelo realtório apresentado recomendo aprovação. 

N 750.00 0.00 0 

23112.009347
/2020-16 

Juventude 
universitária 
e processos 

de 

Ana Paula 
Serrata 

Malfitano 
DTO 

Recomenda a 
aprovação 

 
O trabalho desenvolvido pelo projeto METUIA alcançou os objetivos 
propostos principalmente no que se refere à efetivação do Programa 
de Acompanhamento aos Bolsistas. Essa assessoria pode contribuir 

N 0.00 0.00 0 
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assistência 
estudantil: 

discutindo o 
programa de 
acompanha

mento 
estudantil 

também com as equipes de assistência estudantil, com reflexões dos 
processos de trabalhos iniciados na primeira fase de ação em 2019, 

alcançando resultados positivos sobre a efetividade do PAB. Diante dos 
resultados apresentados, recomendo a aprovação do relatório de 

atividades. 

23112.010838
/2020-00 

Terapia 
Ocupacional 
Social frente 
à Pandemia 
de CoVID-

19: 
Seguridade 

Social, 
Populações 
Vulneráveis 

e 
Experiência 

de Ações 

Livia Celegati 
Pan 

DTO Recomenda a 
aprovação 

A atividade cumpriu com os objetivos previstos no detalhamento da 
proposta pois evento foi realizado no dia 18 de junho de 2020, 

utilizando-se a plataforma StreamYard®, com transmissão ao vivo para 
o YouTube® por meio do canal METUIA/UFSCar, criado para viabilizar a 

sua efetivação. 
 
 

(b) A atividade conseguiu atingir o público alvo previsto na proposta 
com 13 palestrantes e 251 participantes. 

 
 

(c) A realização desta atividade conseguiu alcançar a relevância 
Acadêmica e Social ao fomentar discussões em torno dos impactos da 

pandemia de CoVID-19, no que tange às desigualdades sociais, à 
importância da seguridade social como uma categoria central para se 
discutir estratégias políticas e de ação profissional para lidar com as 

consequências da pandemia e, fundamentalmente, ao 
compartilhamento de experiências de intervenções em terapia 

ocupacional social, especialmente junto às juventudes, possibilitando o 
reconhecimento das contribuições da subárea da terapia ocupacional 

social no enfrentamento e/ou minimização dos impactos sociais da 
pandemia. Ainda, foi possível debater sobre a criação de estratégias e 

reinvenção de recursos para o delineamento de propostas de 
intervenção via extensão universitária na forma online e remota, na 
direção de reafirmar o compromisso ético-político com os grupos e 
pessoas com os quais a maior parte dos e docentes e pesquisadores 

que compõem a Rede Metuia está envolvida. 

N 0.00 0.00 0 

Anexo D - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0344680)         SEI 23112.004369/2021-62 / pg. 75



Anexo D – Deliberar sobre relatórios de atividades de extensão vinculadas ou não a programas de extensão previamente aprovados pelo CoEx,  
subsidiado por parecer emitido por coordenador de extensão 

 

Página 57 de 81 
 

 
Pelo exposto considero aprovado o relatório da atividade. 

23112.003657
/2012-17 

Comunidade
s de 

Aprendizage
m - 

articulação 
entre escola 

e 
comunidade 

Fabiana Marini 
Braga 

DTPP 
Recomenda a 

aprovação 
Considerando que as atividades foram realizadas de acordo com os 

objetivos do projeto, recomendo a aprovação do relatório. 
N 1000.00 0.00 4 

23112.004251
/2016-77 

Curso de 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu - 
Sociologia 
da Infância 

Anete 
Abramowicz 

DTPP 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA 
(23112.003831/2015-66) do curso de especialização intitulado "Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu - Sociologia da Infância" (Proc. No.: 
23112.004251/2016-77), realizada no âmbito da Unidade de Inativos, 
(UIna/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão "Estudos sobre a 

criança e a infância. História da Educação Infantil e Formação 
continuada de professores de Educação Infantil e de outros agentes 

educacionais" (23112.001004/1999-93), foi concluído com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
Todos os objetivos da atividade foram atingidos, e dentre os resultados 

obtidos destaca-se principalmente: 
(...) a importância e o privilégio dos que obtiveram o título de 

especialista em Sociologia da Infância, por ser a segunda e última oferta 
ministrada atualmente pela UFSCar e no Brasil, pelas oportunidades de 

construção e embasamento acadêmico/científico às pesquisas com 
crianças e infâncias no interior e fora da escola, assim como, a 

continuidade aos estudos buscando mestrados e ascensão profissional 
(...) 

 
A proposta previa 80 vagas para alunos no referido curso, preenchidas 

parcialmente, com 38 alunos matriculados. Houveram 25 aprovações, e 
13 desistências e/ou reprovações por motivos diversos. 

 
Não houve alterações significativas na proposta original, apenas 

S 0.00 
406372.

47 
0 

Anexo D - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0344680)         SEI 23112.004369/2021-62 / pg. 76



Anexo D – Deliberar sobre relatórios de atividades de extensão vinculadas ou não a programas de extensão previamente aprovados pelo CoEx,  
subsidiado por parecer emitido por coordenador de extensão 

 

Página 58 de 81 
 

alterações pontuais na equipe de apoio, mas que não prejudicaram o 
desenvolvimento da atividade. 

 
Também consta do relatório apresentado um extrato financeiro no 

padrão elaborado pela fundação de apoio (FAI), no qual constata-se o 
uso dos recursos financeiros captados, bem como a existência de um 

saldo residual (R$ 1.031,85), devidamente tramitado, autorizado e 
transferido para outro projeto, dentro do mesmo Programa de 

Extensão, em consonância com o artigo 28 da Resolução CoEx nº 
03/2016: 

 
Do: 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Sociologia da Infância - 
23112.004251/2016-77 

Para: 
Formação, Estudos e Publicações em Educação Infantil e direitos das 

crianças - 23112.108671/2019-74 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.002014
/2017-52 

Desenvolvim
ento 

profissional 
docente de 
professores 
experientes 
e iniciantes: 
Programa 
Híbrido de 
Mentoria 

Aline Maria de 
Medeiros 
Rodrigues 

Reali 

DTPP 
Recomenda a 

aprovação 

A proposta de atividade "Desenvolvimento profissional docente de 
professores experientes e iniciantes: Programa Híbrido de Mentoria" foi 

bem desenhada e desenvolvida pelo grupo proponente. Trata-se de 
uma proposta de investigação bem alinhada com as ações e trabalho 
das pesquisadoras, há muito envolvidas na busca de contribuições e 

limites de um Programa Híbrido de Mentoria para o desenvolvimento 
profissional de professoras iniciantes e professoras experientes 

(mentoria). Essa atividade de extensão/pesquisa indica objetivos e 
metodologia coerentes com os propósitos da UFSCar, especialmente 
com o propósito de contribuir para a melhoria da educação brasileira 

N 0.00 0.00 0 
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da perspectiva da formação de professores - tema de grande 
importância e validade social no cenário atual. 

 
Enfim, apesar de ainda lacunares, as informações sobre a realização da 

investigação indicam que as ações previstas foram desenvolvidas 
satisfatoriamente. Portanto, considero que a atividade pode ser 

APROVADA. 

Recomenda a 
aprovação 

Aprovado. Atividade realizada de forma coerente com sua proposta. O 
índice de evasão está dentro do esperado para atividades EaD. 

23112.001163
/2019-66 

Rede de 
Aprendizage

m e 
Desenvolvim

ento da 
Docência 

2019 

Rosa Maria 
Moraes 

Anunciato 
DTPP 

Recomenda a 
aprovação 

Considerando que as atividades foram realizadas de acordo com os 
objetivos do projeto, recomendo a aprovação do relatório. 

N 0.00 
42000.0

0 
5 

23112.001222
/2019-04 

Núcleo de 
estudos e 
pesquisa 
sobre a 

escola de 
Vigotsky - 

NEEVY. 

Maria 
Aparecida 

Mello 
DTPP 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se do relatório da atividade de extensão lideradas pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre a Escola de Vigotsky - NEEVY, com vistas a 

aproximar os saberes produzidos nas escolas públicas e na 
universidade. O relatório apresenta conteúdo suficiente para perceber 

que os objetivos foram alcançados. O relatorio do bolsista está 
detalhado e de acordo com as atividades previstas. Logo, recomendo 

aprovação 

N 0.00 0.00 5 

23112.104115
/2019-29 

Jornadas de 
Formação do 

Cfei: redes 
de 

aprendizage
m 

Aline 
Sommerhalder 

DTPP 
Recomenda a 

aprovação 

Trata-se de uma série de ações organizadas em módulos de formação 
independentes, workshops ou cursos de curta duração, vinculados ao 
Cfei (Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Educadores da 

Infância). O objetivo das jornadas é divulgar conhecimentos científicos, 
aprimorar e contribuir com a aquisição de conhecimentos teóricos e 

metodológicos voltados para profissionais do campo da educação 
escolar. 

A atividade foi realizada por meio de três ações de formação, a saber, 
um seminário internacional de formação com pesquisadores de 

universidades da Espanha, Itália e Brasil; Parada Pedagógica Educação 

N 0.00 
29905.7

8 
0 
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Infantil, em parceria com SME, e ofereceu formação continuada aos 
servidores atuantes nos Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEIs) em São Carlos; VIII Workshop sobre Docência no Ensino 
Superior", que teve organização e colaboração da Comissão do 

Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) – Esalq/USP, e foi 
destinado à formação de profissionais para a docência na educação 

básica. 
A atividade permitiu socializar experiências e conhecimentos científicos 
gerados no Brasil e em outros países, não apenas entre pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, mas também com profissionais da educação 

básica. Ou seja, a atividade integrou os eixos de ensino, pesquisa e 
extensão, ao mobilizar estudantes de graduação, pesquisadores 

internacionais e fortalecer o diálogo com profissionais da educação 
básica. 

23112.108808
/2019-91 

I ENCONTRO 
“ESCOLA 

PÚBLICA E A 
ORGANIZAÇ

ÃO DO 
TRABALHO 

PEDAGÓGIC
O: A 

FORMAÇÃO 
HUMANA 

EM DEBATE” 

Luana Costa 
Almeida 

DTPP 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório mostra, de modo circunstanciado, que a atividade proposta 
alcançou plenamente seu objetivo. As alterações que relata são 
também justificadas, entre elas a mudança para o formato não 

presencial em razão da pandemia. O público alcançado com essa 
modalidade foi elevado: 838, tendo sido liberados certificados, pelo 

sistema da FAI/UFSCar, para 264 pessoas. 

N 750.00 0.00 0 

23112.000517
/2019-55 

Curso 
Sequencial 
de Língua 

Brasileira de 
Sinais - 
Libras 

Lara Ferreira 
dos Santos 

IL 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de 
atualização intitulado "Curso Sequencial de Língua Brasileira de Sinais - 
Libras" (Proc. No.: 23112.000517/2019-55), vinculado ao Programa de 

Extensão "Instituto de Línguas - línguas, linguagens e culturas" 
(23112.004367/2016-14) e realizada no âmbito do Departamento de 
Psicologia, Campus São Carlos (DPsi/UFSCar) foi concluído com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 
das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

N 0.00 0.00 0 
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- promoção da democratização do acesso à formação de línguas e 
culturas por meio da oferta de cursos sequenciais de Libras; 

- grande contribuição para a formação teórica-pratica (práxis) de 
estudantes de graduação e pós-graduação da área, que ministraram os 
cursos sob supervisão do coordenador e tiveram aprendizados e trocas 

de experiências significativas. 
A atividade previa inicialmente 100 vagas, preenchidas parcialmente, 

com 80 alunos matriculados, dos quais 49 foram aprovados e 31 foram 
reprovados ou desistiram por diferentes razões. Em anexo na aba 

Relatório está a lista dos alunos matriculados na atividade, bem como 
fotos do curso. 

Consta no relatório que houve apenas a inserção de um membro na 
equipe, sem afetar a proposta original do curso, que foi desenvolvido 

com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.011753
/2020-31 

Simpósio 
Internaciona
l de Prosódia 

e 
Bilinguismo 

Amanda Post 
da Silveira IL 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se da atividade Simpósio Internacional de Prosódia e Bilinguismo, 
ligada ao programa de extensão Instituto de Línguas - línguas, 

linguagens e culturas. O Simpósio aconteceu integralmente no formato 
remoto e contou com a participação de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros. 
O projeto cumpriu seu objetivo proposto de fortificar as áreas de 

estudos em prosódia e bilinguismo, envolvendo as áreas de fonática, 
psicologia, fonaudiologia e neurociências. Isso porque proporcionou o 

diálogo, reflexões e internacionalização de um tema ainda pouco 
pesquisado no Brasil. 

N 0.00 0.00 0 

23112.106554
/2019-76 

VIII Encontro 
de Tertúlias 
Dialógicas: 

Alexandre 
Rodrigo 

NIASE 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório apresentado destaca a alteração no formato do evento, que 
foi realizado por meio virtual, devido ao enfrentamento do COVID-19. O 

coordenador compreende ter sido uma alteração positiva, pois 
N 0.00 0.00 0 

Anexo D - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0344680)         SEI 23112.004369/2021-62 / pg. 80



Anexo D – Deliberar sobre relatórios de atividades de extensão vinculadas ou não a programas de extensão previamente aprovados pelo CoEx,  
subsidiado por parecer emitido por coordenador de extensão 

 

Página 62 de 81 
 

Literárias, de 
Artes e 

Musicais 

Nishiwaki da 
Silva 

possibilitou a participação de uma docente da Universidade de 
Barcelona em uma das conferencias. Há também outros destaques para 

esta modalidade de evento nos esclarecimentos, onde algumas 
dificuldades, como o controle de presença foram apontados, no 

entanto, compreende-se que a experiência foi positiva e satisfatória. O 
relatório conclui que os objetivos do evento foram alcançados, e que 
essa experiência permitirá a proposta de um formato híbrido para o 

ano de 2021. Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório. 

23112.010188
/2020-94 

Aprendizage
m Dialógica 

e 
transformaç

ão de 
escolas. 

Roseli 
Rodrigues de 

Mello 
NIASE 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de 
atualização intitulado "Aprendizagem Dialógica e transformação de 

escolas" (Proc. No.: 23112.010188/2020-94), vinculado ao Programa de 
Extensão "Democratização do conhecimento e do acesso à educação" 
(23112.001293/2002-62) e realizada no âmbito do Departamento de 
Teorias e Práticas Pedagógicas, Campus São Carlos (DTPP/UFSCar) foi 
concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- Houve a formação de 59 profissionais (gestores e docentes) de 

diferentes estados da federação em dados e práticas baseados em 
evidências; 

- Foi desdobrado do curso um projeto de pesquisa em andamento, já 
aprovado pelo comitê de ética. 

A atividade previa inicialmente 60 vagas, preenchidas em sua 
totalidade, com 59 alunos matriculados, dos quais 36 foram aprovados 
e 23 foram reprovados ou desistiram por diferentes razões. Em anexo 
na "aba Relatório" está a lista dos alunos matriculados na atividade. 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 

N 0.00 0.00 0 
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Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.001828
/2018-51 

Observatorio 
Cidadania, 
Cultura e 

Cidade 
Programa: 

23112.00199
7/1999-85 – 
Desenvolvim
ento Urbano 
e Regional e 
Habitação 

Social. 

Jane Travassos 
Alves Falcoski 

NUCid 
Recomenda a 

aprovação 

Analisando a documentação anexada ao Processo bem como as 
descrições contidas nos campos da Atividade, denota-se que a 

atividade transcorreu dentro do cronograma previsto, realizando 
atividades de cunhos diversos, com especial atenção para as ACIEPEs 

realizadas, que foram pólos formadores e difusores dos temas 
propostos nos objetivos da Atividade. O Relatório apresenta descrição 

consubstanciada e apresenta como anexo as imagens (fotos) da 
realização das ACIEPEs. O relatório do bolsista ProEx apresenta opiniões 

importantes de quanto foi relevante a sua participação na Atividade, 
bem como indica pontos que podem ser melhorados. A Atividade 

declara que 50 pessoas pessoas foram alcançadas, além da visibilidade 
no site ( ODC e OCCC) que ampliam a quantidade de pessoas 

alcançadas. Considerando as informações contidas nas documentações 
sobre os resultados, e sua análise crítica, é de meu entendimento que a 

Atividade foi realizada com sucesso e que o relatório reflete este 
intento. Do exposto recomenda-se a Aprovação da Atividade. 

N 0.00 0.00 5 

23112.111441
/2019-92 

Simpósio 
Agroambient
al e Jornada 
Agronômica 

Valeria Forni 
Martins 

PPGAA
-Ar 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade de extensão cumpriu todos seus objetivos, com 
envolvimento de docentes e discentes (graduandos e pós-graduandos). 

Sendo assim, recomendo a aprovação do relatório e aproveito para 
parabenizar sua coordenadora. 

S 0.00 
10526.3

2 0 

23112.004283
/2018-34 

Ensino e 
Aprendizado 
de Libras na 

Educação 
Infantil 

Poliana Bruno 
Zuin 

ProAC
E 

Recomenda a 
aprovação 

A atividade cumpriu com o objetivo uma vez que forneceu experiência 
de ensino em Libras a alunas do PPGL no cenário da Educação Infantil. 

Ademaos, a atividade conseguiu atingir o público alvo previsto na 
proposta, pois 60 crianças da UAC participarem da atividade. 

Por fim, a realização desta atividade conseguiu alcançar a relevância 
Acadêmica, pois está relacionada às pesquisas desenvolvidas pela 

coordenadora da atividade no PPGL, e também Social, uma vez que 
contribui para a formação dos alunos de pós-graduação. 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

Segundo atesta o relatório apresentado, os objetivos propostos foram 
alcançados e seus resultados foram publicados em dois livros. Observa-
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se, portanto, a relevância da atividades e seu impacto social e 
acadêmico. Recomendo sua aprovação. 

23112.004284
/2018-89 

Letramentos 
na Educação 

Infantil: 
Rodas de 

Leitura e de 
Conversa 

como 
espaço de 

apropriação 
da leitura de 
mundo e dos 

diferentes 
gêneros 
textuais 

Poliana Bruno 
Zuin 

ProAC
E 

Recomenda a 
aprovação 

Segundo atesta o relatório apresentado, os objetivos propostos foram 
alcançados e seus resultados foram publicados em dois livros. Observa-

se, portanto, a relevância da atividades e seu impacto social e 
acadêmico. Recomendo sua aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.000634
/2019-19 

Artes 
Plásticas na 
Educação 
Infantil: 

dialogando 
com a 

Terapia 
Ocupacional 

Poliana Bruno 
Zuin 

ProAC
E 

Recomenda a 
aprovação 

A partir da leitura do relatório apresentado, identifica-se que os 
objetivos foram alcançados, assim como foi possível ampliar o público 

alvo de forma significativa. Ressalta-se para a relevância desta atividade 
no contexto pandêmico, uma vez que as crianças puderam continuar 
participando mesmo que de forma remota. Portanto, recomendo a 

aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001282
/2019-19 

ENTRE 
CONTINENT

ES: A 
PRESENÇA 

DO 
PROGRAMA 
ESTUDANTE 
CONVÊNIO 

DE 
GRADUAÇÃ

Eliana 
Marques 

Ribeiro Cruz 

ProGra
d 

Recomenda a 
aprovação 

O projeto cumpriu com objetivo de fazer um resgate histórico da 
implementação do Programa Pec-G na UFSCar, dando ênfase e 

visibilidade aos estudantes que contribuem com a diversidade étnica e 
cultural da Universidade. Tal iniciativa fortalece as ações afirmativas e a 

política de diversidade da instituição trazendo benefícios não apenas 
aos estudantes conveniados, mas a toda comunidade universitária, que 

pode conhecer, conviver e aprender com os estudantes que 
construíram a bonita história de inclusão e diversidade que são 

compromissos institucionais da UFSCar. 

N 2100.00 0.00 10 
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O (PEC-G) 
NA UFSCAR 

23112.003483
/2018-70 

Aplicação 
dos 

princípios 
básicos de 

diagramação
, uso de 
cores e 

tipografia 
em projetos 

gráficos 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Aplicação dos princípios básicos de diagramação, uso de 

cores e tipografia em projetos gráficos" (Pr. No.: 23112.003483/2018-
70), vinculado ao Programa de Extensão "Portal de Cursos Abertos da 

UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da 
Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 94,73%, entre os Plenamente 

satisfeitos (76,43) e parcialmente satisfeitos (18,30). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 

totalidade, com 5.261 alunos matriculados, com 2.190 alunos 
aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

N 0.00 0.00 0 

23112.003482
/2018-25 

Desenvolvim
ento de 

apresentaçõ

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Desenvolvimento de apresentações com slides" (Proc. No.: 

23112.003482/2018-25), vinculado ao Programa de Extensão "Portal de 
N 0.00 0.00 0 
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es com 
slides 

Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada 
no âmbito da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) 
foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 

mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 
resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 95,34%, entre os Plenamente 

satisfeitos (77,48) e parcialmente satisfeitos (17,86). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas muito acima 

de sua previsão inicial, com 7.306 alunos matriculados, dentre os quais, 
3.165 foram aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.002460
/2018-48 

Sistema de 
célula tátil 

para leitura 
braille 

Glauber Lucio 
Alves Santiago 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 
Aprovado. Atividade concluída com sucesso. S 0.00 

144652.
02 

0 

23112.003485
/2018-69 

Processos 
avaliativos 
no ensino 
superior 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Processos avaliativos no ensino superior" (Proc. No.: 

23112.003485/2018-69), vinculado ao Programa de Extensão "Portal de 
Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada 
no âmbito da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) 

N 0.00 0.00 0 
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foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 95,05%, entre os Plenamente 

satisfeitos (78,99) e parcialmente satisfeitos (16,06). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 

totalidade, com 3.255 alunos matriculados, dos quais 1.803 foram 
aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003486
/2018-11 

Apontament
os sobre o 

uso da 
calculadora 
em sala de 

aula na 
Educação 

Básica 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Apontamentos sobre o uso da calculadora em sala de aula 
na Educação Básica" (Proc. No.: 23112.003486/2018-11), vinculado ao 

Programa de Extensão "Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" 
(23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da Secretaria Geral de 

Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 

N 0.00 0.00 0 
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participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 
deixadas por estes no AVA do curso; 

- a aprovação final do curso foi de 95,51%, entre os Plenamente 
satisfeitos (83,44) e parcialmente satisfeitos (12,07). 

A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 
totalidade, com 3.049 alunos matriculados, dentre os quais, 

2.280foram aprovados no final do curso. 
 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003484
/2018-14 

O uso de 
jogos no 

ensino de 
matemática 
na Educação 

Básica 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "O uso de jogos no ensino de matemática na Educação 

Básica" (Proc. No.: 23112.003484/2018-14), vinculado ao Programa de 
Extensão "Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" 

(23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da Secretaria Geral de 
Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 
das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 95,17%, entre os Plenamente 

satisfeitos (81,30) e parcialmente satisfeitos (13,87). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 

totalidade, com 5.522 alunos matriculados, dentre os quais, 

N 0.00 0.00 0 
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4.397foram aprovados no final do curso. 
 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003480
/2018-36 

Wiki: 
produção 

colaborativa 
de 

conheciment
o 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Wiki: produção colaborativa de conhecimento" (Proc. No.: 

23112.003480/2018-36), vinculado ao Programa de Extensão "Portal de 
Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada 
no âmbito da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) 
foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 

mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 
resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 93,55%, entre os Plenamente 

satisfeitos (77,80) e parcialmente satisfeitos (15,75). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 

totalidade, com 2.145 alunos matriculados, dentre os quais, 1.092 
foram aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

N 0.00 0.00 0 
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atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003481
/2018-81 

Classificação 
da Surdez e 
desenvolvim

ento da 
leitura e 
escrita 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Classificação da Surdez e desenvolvimento da leitura e 

escrita" (Proc. No.: 23112.003481/2018-81), vinculado ao Programa de 
Extensão "Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" 

(23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da Secretaria Geral de 
Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 
das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- a aprovação final do curso foi de 93,86%, entre os Plenamente 
satisfeitos (70,65) e parcialmente satisfeitos (23,21). 

A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas acima de sua 
totalidade, com 1.100 alunos matriculados, dentre os quais, 681 foram 

aprovados no final do curso. 
 

Consta no relatório uma observação importante sobre a SUSPENSÃO da 
oferta do curso em abril/2019, descrita abaixo: 

(...) O presente curso teve sua oferta suspensa em abril de 2019 por ter 
sido detectada a necessidade de alguns esclarecimentos sobre 

determinados pontos de vista teóricos e de atualização de conteúdos. 
Como se trata de revisões e atualizações mais profundas a serem 
executadas pela professora conteudista responsável, este curso 

permanecerá fechado e não será re-ofertado neste momento (...) 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

N 0.00 0.00 0 
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Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003487
/2018-58 

Jogos e 
Brincadeiras 

Musicais 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Jogos e Brincadeiras Musicais" (P. No.: 23112.003487/2018-
58), vinculado ao Programa de Extensão "Portal de Cursos Abertos da 

UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da 
Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 96,14%, entre os Plenamente 

satisfeitos (83,45) e parcialmente satisfeitos (12,69). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas muito acima 
de sua totalidade, com 11.247 alunos matriculados, dentre os quais, 

7.309 foram aprovados no final do curso. 
 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

N 0.00 0.00 0 

23112.003488
/2018-01 

Movimentan
do: a sala de 
aula como 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Movimentando: a sala de aula como espaço de 

desenvolvimento" (Proc. No.: 23112.003488/2018-01), vinculado ao 
N 0.00 0.00 0 
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espaço de 
desenvolvim

ento 

Programa de Extensão "Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" 
(23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da Secretaria Geral de 

Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 94,47%, entre os Plenamente 

satisfeitos (75,75) e parcialmente satisfeitos (18,72). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas muito acima 

de sua totalidade, com 4.471 alunos matriculados, dentre os quais, 
2.855 foram aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003496
/2018-49 

O sucesso 
acadêmico 

do 
estudante 

de EaD: 
autorregulaç

ão da 
aprendizage
m em foco. 

Priscila Cristina 
Fiocco Bianchi SEaD 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "O sucesso acadêmico do estudante de EaD: autorregulação 

da aprendizagem em foco" (Proc. No.: 23112.003496/2018-49), 
vinculado ao Programa de Extensão "Portal de Cursos Abertos da 

UFSCar - PoCA" (23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da 
Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

N 0.00 0.00 0 
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Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

- o curso as expectativas, o que se pode depreender do número de 
participantes alcançado e dos comentários, sugestões e avaliações 

deixadas por estes no AVA do curso; 
- a aprovação final do curso foi de 93,68%, entre os Plenamente 

satisfeitos (75,96) e parcialmente satisfeitos (17,72). 
A atividade previa inicialmente 1.000 vagas, preenchidas muito acima 

de sua totalidade, com 3.493 alunos matriculados, dentre os quais, 
2.004 foram aprovados no final do curso. 

 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 

curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 
atividade de extensão. 

 
Att., 

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.003731
/2018-82 

A 
importância 

da 
elaboração 

de objetivos 
educacionais 

no ensino 
superior 

Maria Angelica 
do Carmo 
Zanotto 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 
Considerando que as atividades foram realizadas de acordo com os 

objetivos do projeto, recomendo a aprovação do relatório. 
N 0.00 0.00 0 

23112.013282
/2020-03 

Formação 
para 

Educação 
Remota - 
SME/SC 

Cleide de 
Lourdes da 
Silva Araujo 

SEaD 
Recomenda a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de formação 
profissional intitulado "Formação para Educação Remota - SME/SC" 

(Proc. No.: 23112.013282/2020-03), vinculado ao Programa de 
Extensão "Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA" 

(23112.002203/2018-14) e realizada no âmbito da Secretaria Geral de 
Educação a Distância (SEaD/UFSCar) foi concluído com êxito, 

N 0.00 0.00 0 
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cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação 
das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 

Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 
destacam-se: 

(...) A formação a que se refere o presente relatório ocorreu em 
atendimento a uma demanda do Centro de Formação dos Profissionais 

da Educação (CeFPE), da Secretaria Municipal de Educação de São 
Carlos, no sentido de auxiliar na capacitação de profissionais da Rede 
Municipal de Ensino -CeFPE/SME- na implantação de formações na 

modalidade a distância, tendo em vista as necessidades impostas pela 
pandemia da Covid-19 (...) 

A atividade previa inicialmente 25 vagas, preenchidas um pouco acima 
de sua totalidade, com 26 alunos matriculados. Dos 26 participantes, 17 

concluíram a formação, atingindo a média mínima exigida; 3 tiveram 
desempenho insatisfatório e 6 não realizaram nenhuma atividade. 

(...) Ao final foram propostas, no AVA do curso, três atividades 
avaliativas, nas quais era exigida dos participantes a aplicação dos 

conteúdos estudados em todos os módulos da formação (...) 
 

Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do 
curso, que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da 

atividade de extensão. 
 

Att., 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos de Extensão – CCEx/ProEx/UFSCar 

23112.018608
/2020-81 

Introdução 
ao ambiente 

RStudio e 
criação de 

gráficos com 
ggplot2 

Gilberto 
Rodrigues 

Liska 
SEaD 

Recomenda a 
aprovação 

O relatório apresentado descreve as atividades que foram realizadas 
desde o momento de inscrição até o término do curso. Houve um 

número consideravelmente grande de inscritos, se comparado com a 
quantidade de vagas oferecidas, o que demonstra o interesse e a a 

relevância do tema. Por ter sido necessária a adaptação para o 
ambiente virtual, foi destacado algumas dificuldades de acesso ao AVA. 

N 0.00 0.00 0 
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Não houve outras dificuldades relatadas, e os objetivos foram 
alcançados. Pelo exposto, recomendo a aprovação do relatório. 

23112.108575
/2019-26 

Simpósio do 
CERRADO: 
Manejo e 

Conservação 
das 

Fisionomias 
de Áreas 
Abertas. 

Marcelo Nivert 
Schlindwein 

SGAS 
Recomenda a 

aprovação 
Recomendo aprovação diante da demonstração do cumprimento dos 

objetivos propostos 
N 750.00 0.00 0 

23112.002340
/2019-21 

STARTECA - 
contribuiçõe

s das 
bibliotecas 

universitária
s da UFSCar 
para uma 

universidade 
empreended

ora 

Roniberto 
Morato do 

Amaral 
SIBi 

Recomenda a 
aprovação 

Atividade extensionista de grande relevância social e cultural para a 
comunidade interna e externa, com resultados expressivos no âmbito 

institucional e científico. 
N 0.00 

10000.0
0 

0 

23112.001371
/2019-65 

A história da 
UFSCar 

contada pela 
comunidade: 
um resgate 
da memória 
institucional 
a partir da 

história oral 

Claudia de 
Moraes Barros 

Ramalho 
SIBi 

Recomenda a 
aprovação 

Apesar das dificuldades envolvidas face à Pandemia, a atividade foi 
desenvolvida conforme o previsto. 

N 2000.00 0.00 10 

23112.001834
/2019-99 

Yoga para 
crianças 

Nathalia 
Margarita 

Mayer Denari 
Petrilli 

UAC Recomenda a 
aprovação 

A partir da informações apresentadas no relatório foi possível concluir 
que a atividade desenvolvida respondeu aos objetivos propostos. 

Assim, recomendo a aprovação. 
N 0.00 0.00 0 
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23112.000681
/2018-81 

Integra-rua: 
projeto 

piloto para 
reabilitação 
psicossocial 
de Mulheres 
em situação 

de rua 

Ubiratan 
Cardinalli 

Adler 
USE Recomenda a 

aprovação 

O projeto avaliado teve como público alvo mulheres em situação de 
rua, realizando atividades com o objetivo de promover a reabilitação 

psicossocial. As atividades envolviam desde o acolhimento e avaliação 
dessas mulheres, quanto ao acompanhamento em relação a saúde 
sexual, gestação e problemas com álcool e drogas. O relatório das 

atividades refere-se ao período de 2019, pois, devido a pandemia de 
COVID 19 e consequente isolamento social, as atividades nos serviços 

tiveram que ser suspensas. Parabenizo a equipe pela execução de 
projeto tão pertinente à lidar com as demandas da sociedade. 

N 0.00 0.00 0 

23112.001139
/2019-27 

Arteterapia: 
uma prática 
de cuidado 

no luto 
perinatal. 

Elaise Regina 
Goncalves 

Cagnin 
USE 

Recomenda a 
aprovação 

Trata-se de atividade de relevância social, acadêmica e de cuidado e 
aborda um tema em geral pouco enfrentado no ensino em saúde. 

Relatório aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

Recomenda a 
aprovação 

O presente relatório apresenta uma descrição dos resultados obtidos 
na atividade de extensão “Arteterapia: uma prática de cuidado no luto 
perinatal”. Trata-se de uma atividade vinculada à Linha de Cuidado de 

Medicina Integrativa e Complementar na USE/UFSCar. A proposta de se 
produzir e disseminar conhecimento sobre possíveis efeitos positivos 

da Arteterapia para mulheres e suas famílias em luto perinatal é 
pertinente e tem relevância social. Ao ler a proposta da atividade, tive 
uma preocupação inicial de que a atividade, por sua natureza, deveria 
incluir um profissional ou docente da Psicologia, mas um dos membros 
da equipe é doutora em Educação (especialista em educação infantil), 
docente EBTT na UFSCar e atualmente cursa graduação em Psicologia 

na UFSCar. Consequentemente, essa preocupação foi dirimida. A 
descrição da proposta da atividade gerou também algumas dúvidas 

porque, em alguns momentos, a coordenadora afirma que o objetivo 
da atividade é produzir uma revisão narrativa da literatura e que um 

dos resultados esperados é a produção de um artigo científico 
reportando essa revisão narrativa. Mas como o objetivo principal da 

extensão universitária é “tornar acessível à sociedade o conhecimento 
de domínio da UFSCar”, não compreendia claramente como a 

publicação de um artigo de revisão em um periódico científico poderia 
garantir o acesso desse conhecimento por diferentes setores da 

sociedade. No entanto, ao ler o relatório, percebe-se que as atividades 
não se restringiram à condução dessa revisão de literatura. Pelo 
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contrário, várias atividades, envolvendo inclusive alunos de graduação 
foram realizadas ao longo de 2019 e que revelam que a presente 

atividade cumpriu sim o seu papel. Dentre elas destaco: a) a equipe de 
trabalho realizou encontros semanais para discutir temáticas relevantes 
e conduzir as diferentes etapas do processo de revisão da literatura; b) 
o trabalho foi divulgado em dois eventos científicos que contam com a 

participação de profissionais da área, não apenas acadêmicos; c) os 
membros da equipe divulgaram os resultados do trabalho em um curso 

de extensão sobre arteterapia e saúde mental, promovido pela 
Faculdade de Medicina de São Paulo; d) em um outro evento em 

Araraquara, a Segunda Semana de Perdas Gestacionais e Neonatais, a 
coordenadora também compartilhou o conhecimento sendo produzido 

aqui na UFSCar. Considero, portanto, que a atividade trouxe 
contribuições importantes para a formação de alunos no nível da 

graduação e para a disseminação de conhecimento necessário sobre o 
processo de luto perinatal e os efeitos positivos da Arteterapia. Faço 

apenas a recomendação de que a equipe busque, no futuro, mais 
parcerias com profissionais ou pesquisadores da Psicologia, 

considerando a própria temática sendo tratada. A coordenadora 
pretende dar continuidade ao projeto e eu entendo que há potencial 
para ampliar ainda mais o alcance das atividades de disseminação de 

conhecimento sobre o tema. Meu parecer, portanto, é favorável à 
aprovação do presente relatório de atividade de extensão. 

23112.002698
/2019-54 

Acolhimento 
em saúde: 
espaço de 

formação e 
construção 
de saberes 

Juliana Morais 
Menegussi 

USE 
Recomenda a 

aprovação 

 
Trata-se de atividade estruturada na oferta da Oficina de Formação 

para conhecimentos básicos acerca do trabalho e das políticas de saúde 
que norteiam o acolhimento. Ao longo do período de julho à dezembro 

de 2019 foram realizadas 06 oficinas com duração de 2 horas. 
Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

Total: 189 Relatórios, extraídos do relatório elaborado pelo ProExWeb 
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Relatórios de atividades constantes na Caixa de Entrada da Pauta da CAEx, com indicação de “Recomendação de Aprovação” feito no campo do Trâmite Interno 

23112.008782
/2020-15 

  
ACIEPE: 

Gerontologi
a e 

Empreended
orismo: 
fatores 

relacionados 
à gestão que 

afetam o 
desenvolvim

ento de 
serviços ao 

público 
sênior 

ACIEPE para 
período 

suplementar 
já aprovada 

pelo 
Conselho 

Departamen
tal conforme 

resolução 
CoG 320. 

Celeste Jose 
Zanon  

DGero 
Recomenda a 

aprovação 

REcomendo aprovação do relatório conforme parecer emitido: 
Análise/Parecer: 

A chefia do Departamento de Gerontologia aprova Ad Referendum, o parecer da atividade de extensão. A Disciplina 
cumpriu seus objetivos e alcançou o número de 21 participantes de áreas interdisciplinares proporcionando debates e 

reflexões acerca do empreendedorismo, principalmente voltado para o público envelhecente. 

23112.104159
/2019-59 

  
ACIEPE: 

Gerontologi
a e 

Empreended
orismo: 
fatores 

relacionados 
à gestão que 

Celeste Jose 
Zanon 

DGero 
Recomenda a 

aprovação 

Com base nos pareceres abaixo, recomendo aprovação do Relatório 
Departamento do coordenador – DGero       

Fernando Augusto Vasilceac 
03/11/2020 09:23 • Solicitação de parecer 

04/11/2020 16:45 • Recomenda a aprovação 
 

Análise/Parecer: 
Atividade realizada, mesmo frente as limitações impostas pela Pandemia do Covid-19. Excelente descrição do conteúdo 

desenvolvido, com pertinência a área e totalmente alinhado ao plano inicial. Mérito acadêmico e relevância social 
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afetam o 
desenvolvim

ento de 
serviços ao 

público 
sênior 

comprovadas. Em relação ao bolsista, cumpriu com êxito as atividades propostas, com adequado descrição das atividades 
desenvolvidas, justificando sua seleção e execução. Logo, conforme informações atribuídas ao relatório da atividade, 

recomendo a aprovação. 
 

Departamento do coordenador – DGero       
Leticia Pimenta Costa Guarisco22/10/2020 17:06 •Solicitação de análise e aprovação06/11/2020 15:53 •Aprovado "ad 

referendum"Análise/ 
 

Parecer: 
A chefia do Departamento de Gerontologia aprova, ad referendum, o relatório de atividade com base no parecer emitido: 
"Atividade realizada, mesmo frente as limitações impostas pela Pandemia do Covid-19. Excelente descrição do conteúdo 

desenvolvido, com pertinência a área e totalmente alinhado ao plano inicial. Mérito acadêmico e relevância social 
comprovadas. Em relação ao bolsista, cumpriu com êxito as atividades propostas, com adequado descrição das atividades 

desenvolvidas, justificando sua seleção e execução. Logo, conforme informações atribuídas ao relatório da atividade, 
recomendo a aprovação". 

23112.008464
/2020-54 

  
ACIEPE: 

Ensino de 
Educação 
Física na 
escola: 

desafios e 
possibilidade

s frente ao 
cenário 
atual. 

Dijnane 
Fernanda 
Vedovatto 
Machado 

DME Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação conforme parecer emitido 
Análise/Parecer: 

A ACIEPE "Ensino de Educação Física na escola: desafios e possibilidades frente ao cenário atual", conforme proposto 
inicialmente, favoreceu o desenvolvimento de reflexões sobre a escola e o ensino de Educação Física nos dias de hoje, 

frente à COVID-19, e abordou as possibilidades e os limites das metodologias de ensino de Educação Física nas escolas de 
educação básica. Neste momento, com precisão, apresenta-se no relatório de término da atividade um balanço das ações 
desenvolvidas remotamente. Merece destaque o fato de todos os inscritos terem participado de forma ativa ao longo de 
toda a ACIEPE. Pelo fato de as atividades previstas terem sido realizadas com êxito, recomendo a aprovação do relatório 

encaminhado. 

23112.001592
/2017-71 

  
Aplicação de 
Estratégias 

de 
Engajament
o Social para 
Aumentar a 
Participação 

da 

Jane Travassos 
Alves Falcoski 

ProEx 
Recomenda a 

aprovação 

Descrição: Recomendo aprovação conforme parecer emitido (Rochele_CCult) 
Análise/Parecer: 

A atividade de extensão denominada "Aplicação de Estratégias de Engajamento Social para Aumentar a Participação da 
Comunidade no Observatório Cidadania, Cultura e Cidade", foi aprovada e desenvolvida no âmbito do Edital para Apoio às 
Atividades de Extensão a serem Realizadas na UFSCar em 2017. Apresentou relatório com todos os itens pertinentes à sua 

avaliação, bem como do bolsista, relatando os benefícios acadêmicos para a sua formação. Pelo que se apresenta, os 
objetivos foram plenamente cumpridos. A atividade foi coordenada pela servidora da PROEX, Jane Travassos Alves Falcoski, 

sem que sua atuação em nada pudesse comprometer suas demais atividades junto a esta Pró-Reitoria. 
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Comunidade 
no 

Observatório 
Cidadania, 
Cultura e 
Cidade 

23112.001824
/2019-53   

Observatorio 
Cidadania, 
Cultura e 
Cidade 

Jane Travassos 
Alves Falcoski 

NUCid Recomenda a 
aprovação 

Recomendo aprovação conforme parecer emitido 
Análise/Parecer: 

A atividade foi desenvolvida conforme as metas e objetivos pretendidos, cujas dificuldades foram devidamente superadas e 
solucionadas. Os detalhes das ações desenvolvidas estão evidenciadas no relatório cujos resultados tiveram o impacto 

desejado. A equipe desempenhou papel importante na formação acadêmica dos discentes envolvidos, fortalecendo 
inclusive, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Pelo exposto, sou de parecer favorável à aprovação. 

23112.004990
/2016-69 

  
Programa de 
Monitorame

nto da 
Qualidade 
da Água 

referente 
aos trechos 

km 0+000 ao 
km 138+720 

(BR-
060/GO), km 
490+000 ao 

Km 
703+745(BR-
153/GO), km 
000+000 ao 
km 058+000 

(BR-
153/MG) e 

Km 354+000 
ao Km 

Gilmar 
Perbiche 

Neves 
CCN 

Recomenda a 
aprovação 

Recomenda aprovação. 
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436+400 BR-
262/MG. 

23112.004799
/2017-06 

  
Suporte às 

ações 
extensionist

as do 
Departamen

to de 
Engenharia 

de Produção 
- RTI 

Andrei 
Aparecido de 
Albuquerque 

DEP 
Recomenda a 

aprovação 
Recomenda a aprovação. 

Total: 07 Relatórios de Atividades 
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