
ATA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CoEx  1 

No vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze 2 

horas e trinta minutos, no Auditório 1 da BCo, teve início a reunião ordinária do 3 

Conselho de Extensão de número 110, sob a Presidência do Prof. Dr. Roberto 4 

Ferrari Júnior.  5 

1. EXPEDIENTE 6 

1.1 - Comunicações da Presidência – O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior deu 7 

boas-vindas aos membros do Conselho de Extensão inclusive aos membros dos 8 

campi de Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino, e a seguir o pró-reitor deu posse 9 

aos novos membros do CoEx: 10 

1.1.1 Departamento de Biologia – DBio- Prof. Dr. Albano Geraldo Emilio 11 

Magrin como representante titular junto ao CoEx e do Prof. Dr. Fernando de Faria 12 

Franco como representante suplente junto ao CoEx.  13 

1.1.2 Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET - Prof. Dr. Luis 14 

Ernesto Bueno Salasar como representante suplente junto ao CoEx.  15 

1.1.3 Departamento de Engenharia Elétrica - DEE - Profª. Drª. Tatiana de F. 16 

P. A. Taveira Pazelli como representante titular e do Prof. Dr. Prof. Dr. José 17 

Carlos Pizolato Junior como representante suplente junto ao CoEx.  18 

1.1.4 Departamento de Metodologia de Ensino – DME - Profa. Dra. Alice 19 

Helena Campos Pierson como representante titular e do Profª. Drª. Aida Victoria 20 

Garcia Montrone como representante suplente junto ao CoEx.  21 

1.1.5 Departamento de Filosofia - DFil - Prof. Dr. Paulo Roberto Licht como 22 

representante titular e da Profª. Drª. Marisa da Silva Lopes como representante 23 

suplente junto ao CoEx.  24 

1.2 Comunicações dos Membros  25 

1.2.1 – A Profª Drª Heloisa Chalmers Sisla do DTPP, comunica que há uma 26 

proposta urgente, indicando que a mesma precisa ser submetida com 27 

antecedência ao prazo de encerramento do Edital 2020, ressaltando que a 28 

atividade necessita de um bolsista, e diante desse quadro solicita orientações 29 

como prosseguir. Outra questão levantada foi a questão do seguro para alunos 30 

que realizam atividades de extensão em locais muitas vezes insalubres. O Prof. 31 

Dr. Roberto Ferrari recomenda que a Profª Drª Heloisa Chalmers Sisla submeta 32 

duas atividades ao mesmo tempo sendo uma atividade com início imediato e 33 

outra marcada para início a partir do prazo indicado no edital para 34 
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implementação de bolsistas. A Profª Drª Heloisa Chalmers Sisla solicita que a 35 

Pró-Reitoria consulte a equipe de informática para que se estude uma forma no 36 

sistema para se resolver sem necessariamente tramitar duas Atividades de 37 

Extensão. Em relação ao seguro dos alunos e bolsistas da universidade o Prof. 38 

Dr. Roberto Ferrari afirma que desconhece o assunto, buscará mais informações 39 

sobre o tema, e pergunta se a Prof Drª Maria Silvia dispõe de informações. A 40 

Prof Drª Maria Silvia relata que havia um seguro universal para todos os 41 

estudantes. Relata ainda que participou de uma Reunião do CoG na qual foi 42 

informado que em novembro ou dezembro de 2019 somente estudantes que 43 

realizam estágio estarão cobertos pelo seguro. A Profª Drª. Ana Cláudia sugere 44 

que o CoEx possa atuar para assegurar o seguro para todos os discentes e 45 

docentes que atuam em Projetos de Extensão. O Prof Ferrari reafirmou que irá 46 

informar-se melhor sobre o tema. 47 

2. Ordem do dia 48 

2.1. Indicação de representantes do Conselho de Extensão para compor o 49 

Conselho Universitário. 50 

O Professor Dr. Roberto Ferrari apresentou as diretrizes para a eleição de 51 

membros para o Conselho Universitário sendo livre aos membros do CoEx a 52 

candidatura. O Professor Dr. Wilson Alves Bezerra do DL, se apresentou como 53 

candidato mas como seu nome ainda não consta da lista de membros do CoEx, 54 

abriu-se um debate entre os membros do conselho se sua candidatura poderia 55 

ser validada. O Conselho de Extensão deliberou primeiramente aceitar a 56 

candidatura do Professor Dr. Wilson Alves Bezerra do DL. Se apresentaram 57 

também como candidatos a Professora Dra. Ana Claudia do DeEsp e a Profª Drª 58 

Maria Silvia de Assis Moura. O Professor Dr. Roberto Ferrari iniciou a votação 59 

que teve como resultado um empate entre a Professora Dra. Ana Claudia e 60 

Professor Dr. Wilson Alves Bezerra, ficando o voto de desempate a cargo do 61 

presidente do conselho de extensão. Com o voto de desempate, ficou definido 62 

como membro titular a Professora Dra. Ana Claudia e como suplente o Professor 63 

Dr. Wilson Bezerra Alves.  64 

2.2. Deliberar sobre recurso referente a resultado dos editais, referente à 65 

atividade Rodas de Conversa: "Mães Saradas – Boas de Bico" (Anexo B) 66 

O Professor Dr. Roberto Ferrari, apresentou o recurso aos membros do CoEx 67 

com parecer favorável da Câmara de Atividade de Extensão-CAEx, ressaltando 68 
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que em sendo aprovado será aplicado a partir dessa data e terá 3 meses de 69 

bolsa. O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto completou que em sendo aprovado o 70 

recurso seja encerrado o prazo de interposição de recursos para os Editais de 71 

2020.O Conselho de Extensão deliberou por aprovar a o recurso referente a 72 

atividade bem como encerrar o período de recursos em relação ao editais de 73 

2020. 74 

2.3. Deliberar sobre as propostas de Programas de Extensão (Anexo C). 75 

Professor Dr. Roberto Ferrari apresentou os Programas de Extensão constantes 76 

do Anexo C devidamente apensados à Convocação. O Prof. Dr. Roberto Ferrari 77 

Júnior submeteu as propostas à apreciação dos membros. O Conselho de 78 

Extensão deliberou por aprovar todas as propostas constantes no anexo C da 79 

convocação. 80 

2.4. Deliberar sobre a celebração de acordos de cooperação (Anexo D). 81 

Professor Dr. Roberto Ferrari apresentou para o CoEx os acordos de cooperação 82 

constantes do Anexo D, devidamente apensados à Convocação. O Prof. Dr. 83 

Roberto Ferrari Júnior submeteu as propostas à apreciação dos membros. O 84 

Conselho de Extensão deliberou por aprovar todas as propostas constantes no 85 

anexo D da convocação. 86 

2.5. Deliberar sobre propostas de Projeto de Extensão com prazo superior 87 

a 3 anos (Anexo E). 88 

O Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior apresentou as propostas com o prazo superior 89 

à 3 anos constantes do Anexo E devidamente apensado à Convocação. O Prof. 90 

Dr. Roberto Ferrari Júnior submeteu as propostas à apreciação dos membros. O 91 

Conselho de Extensão deliberou por aprovar todas as propostas constantes no 92 

anexo E da convocação. 93 

2.6 Deliberar Sobre Propostas de Atividades Não Vinculadas a Programa 94 

de Extensão Cujos Pareceristas Não Recomendam a Aprovação (Anexo F). 95 

O Professor Dr. Roberto Ferrari apresentou ao CoEx a “1ª Semana Indígena da 96 

UFSCar Lagoa do Sino 2019” coordenado pela Profª. Drª. Alessandra P. de 97 

Britto” Cujo o parecerista não recomenda a aprovação. Após alguns debates e 98 

esclarecimentos o Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior colocou a proposta em 99 

votação. O Conselho de Extensão deliberou por aprovar a proposta “1ª Semana 100 

Indígena da UFSCar Lagoa do Sino 2019” com a ressalva que a coordenadora 101 

deve ficar atenta aos prazos regimentais numa próxima atividade. 102 
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Nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior agradeceu a 103 

presença, declarando encerrada a reunião, na qual, eu, Ricardo Trindade Penha, 104 

na qualidade de secretário desta reunião, lavrei a presente Ata, a qual assino 105 

após ser assinada pelo Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior. 106 

Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior (ProEx)________________________________ 107 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 1 de 15 
 

Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 
 
 
 
Assunto: Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 
 
 
Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, do Acordo de 
Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar, para execução do projeto de 
extensão “MBA Finanças 2019”; processo ProEx 23112.003654/2018-61; processo FAI 11.506; 
sob coordenação do Prof. Dr. Jorge Luis Faria Meirelles, do Departamento de Engenharia de 
Produção – DEP- So. 
 
CONSIDERANDO 
 
1 – Que o Acordo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.003654/2018-61 “MBA Finanças 2019”; 

 
2 – Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 
 
3 – Que a minuta do Acordo foi aprovada pela Procuradoria Geral junto a UFSCar através do 
parecer 135/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU e Despacho de Aprovação 
148/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, tendo como ressalvas, a justificativa administrativa da 
necessidade de participação da FAI.UFSCar no gerenciamento e execução do projeto, à 
previsão e ressarcimento de despesas operacionais das despesas efetivamente realizadas e não 
em percentual fixo como ora previsto e a eliminação dos itens VII.4, VIII.3 e VIII.4; 
 
4 – Que a justificativa administrativa se encontra no despacho de aprovação 
015/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU (página 3/7), que a previsão e ressarcimento foi 
devidamente ajustada para atender o ordenamento jurídico e o Regimento Geral de Extensão, 
da UFSCar e que os itens VII.4, VIII.3 e VIII>4 forma eliminados do ACI. 
 

 
Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 2 de 15 
 

PARECER 
 
 

Acordo de Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal 
de São Carlos – UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 

 
 

Considerando: 
 
 

a) o parecer favorável do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -
EAIE/ProEx para execução do projeto de extensão “MBA Finanças 2019”, 
processo nº 23112.003654/2018-61, sob coordenação do Prof. Dr. Jorge 
Luis Faria Meirelles – Departamento de Engenharia de Produção – DEP-
So; 

 
 
Aprovo “ad referendum” do Conselho de Extensão - CoEx, o Acordo de 
Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FAI.UFSCar para execução do projeto em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

UFSCar 
 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 3 de 15 
 

 
Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 

 
 
Assunto: Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 
 
 
Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, do Acordo de 
Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar, para execução do projeto de 
extensão “MBA em Gestão de TI e Computação em Nuvem – Turma 4”; processo ProEx 
23112.003687/2018-19; processo FAI 11.494; sob coordenação do Prof. Dr. Fabio Luciano Verdi, 
do Departamento de Computação – DComp-So. 
 
CONSIDERANDO 
 
1 – Que o Acordo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.003687/2018-19 “MBA em Gestão de TI e Computação em Nuvem – Turma 4”; 

 
2 – Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 
 
3 – Que a minuta do Acordo foi aprovada pela Procuradoria Geral junto a UFSCar através do 
parecer 136/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU e Despacho de Aprovação 
147/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, tendo como ressalvas, a justificativa administrativa da 
necessidade de participação da FAI.UFSCar no gerenciamento e execução do projeto, à 
previsão e ressarcimento de despesas operacionais das despesas efetivamente realizadas e não 
em percentual fixo como ora previsto e a eliminação dos itens VII.4, VIII.3 e VIII.4; 
 
4 – Que a justificativa administrativa se encontra no despacho de aprovação 
015/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU (página 3/7), que a previsão e ressarcimento foi 
devidamente ajustada para atender o ordenamento jurídico e o Regimento Geral de Extensão, 
da UFSCar e que os itens VII.4, VIII.3 e VIII>4 forma eliminados do ACI. 
 

 
Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 4 de 15 
 

PARECER 
 
 
 

Acordo de Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal 
de São Carlos – UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 

 
 
 

Considerando: 
 
 

a) o parecer favorável do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -
EAIE/ProEx para execução do projeto de extensão “MBA em Gestão de 
TI e Computação em Nuvem – Turma 4”, processo nº 
23112.003687/2018-19, sob coordenação do Prof. Dr. Fabio Luciano 
Verdi – Departamento de Computação – DComp-So; 

 
 
Aprovo “ad referendum” do Conselho de Extensão - CoEx, o Acordo de 
Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FAI.UFSCar para execução do projeto em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

UFSCar 
 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 5 de 15 
 

Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 
 
 
Assunto: Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 
 
 
Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, do Acordo de 
Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar, para execução do projeto de 
extensão “Turma 3: Especialização em Engenharia de Software”; processo ProEx 
23112.003688/2018-55; processo FAI 11.493; sob coordenação do Prof. Dr. Alexandre Alvaro, 
do Departamento de Computação – DComp- So. 
 
CONSIDERANDO 
 
1 – Que o Acordo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.003688/2018-55 “Turma 3: Especialização em Engenharia de Software”; 

 
2 – Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 
 
3 – Que a minuta do Acordo foi aprovada pela Procuradoria Geral junto a UFSCar através do 
parecer 131/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU e Despacho de Aprovação 
136/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, tendo como ressalvas, a justificativa administrativa da 
necessidade de participação da FAI.UFSCar no gerenciamento e execução do projeto, à 
previsão e ressarcimento de despesas operacionais das despesas efetivamente realizadas e não 
em percentual fixo como ora previsto e a eliminação dos itens VII.4, VIII.3 e VIII.4; 
 
4 – Que a justificativa administrativa se encontra no despacho de aprovação 
015/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU (página 3/7), que a previsão e ressarcimento foi 
devidamente ajustada para atender o ordenamento jurídico e o Regimento Geral de Extensão, 
da UFSCar e que os itens VII.4, VIII.3 e VIII>4 forma eliminados do ACI. 
 

 
Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 6 de 15 
 

PARECER 
 
 

Acordo de Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal 
de São Carlos – UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 

 
 

Considerando: 
 
 

a) o parecer favorável do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -
EAIE/ProEx para execução do projeto de extensão “Turma 3: 
Especialização em Engenharia de Software”, processo nº 
23112.003688/2018-55, sob coordenação do Prof. Dr. Alexandre Alvaro – 
Departamento de Computação – DComp-So; 

 
 
Aprovo “ad referendum” do Conselho de Extensão - CoEx, o Acordo de 
Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FAI.UFSCar para execução do projeto em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

UFSCar 
 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 7 de 15 
 

Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 
 
 
Assunto: Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 
 
 
Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, do Acordo de 
Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar, para execução do projeto de 
extensão “Curso de Especialização em Produção de Conteúdo Audiovisual para Multiplataformas 
– 2019/2020”; processo ProEx 23112.003935/2018-13; processo FAI 11.495; sob coordenação 
do Prof. Dr. João Carlos Massarolo, do Departamento de Artes e Comunicação – DAC. 
 
CONSIDERANDO 
 
1 – Que o Acordo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.003935/2018-13 “Curso de Especialização em Produção de Conteúdo Audiovisual para 
Multiplataformas – 2019/2020”; 

 
2 – Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 
 
3 – Que a minuta do Acordo foi aprovada pela Procuradoria Geral junto a UFSCar através do 
parecer 132/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU e Despacho de Aprovação 
151/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, tendo como ressalvas, a justificativa administrativa da 
necessidade de participação da FAI.UFSCar no gerenciamento e execução do projeto, à 
previsão e ressarcimento de despesas operacionais das despesas efetivamente realizadas e não 
em percentual fixo como ora previsto e a eliminação dos itens VII.4, VIII.3 e VIII.4; 
 
4 – Que a justificativa administrativa se encontra no despacho de aprovação 
015/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU (página 3/7), que a previsão e ressarcimento foi 
devidamente ajustada para atender o ordenamento jurídico e o Regimento Geral de Extensão, 
da UFSCar e que os itens VII.4, VIII.3 e VIII>4 forma eliminados do ACI. 
 

 
Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

 
 
 

São Carlos, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 8 de 15 
 

PARECER 
 
 
 

Acordo de Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal 
de São Carlos – UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 

 
 
 

Considerando: 
 
 

a) o parecer favorável do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -
EAIE/ProEx para execução do projeto de extensão “Curso de 
Especialização em Produção de Conteúdo Audiovisual para 
Multiplataformas – 2019/2020”, processo nº 23112.003935/2018-13, sob 
coordenação do Prof. Dr. João Carlos Massarolo – Departamento de 
Artes e Comunicação – DAC; 

 
 
Aprovo “ad referendum” do Conselho de Extensão - CoEx, o Acordo de 
Cooperação Institucional que celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FAI.UFSCar para execução do projeto em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

UFSCar 
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Anexo B – Aprovação AD Referendum 
 
 

Página 9 de 15 
 

Aprovação ad referendum pelo CoEx de uma alteração de data final de uma 
atividade ( mais de 3 anos) no sistema ProexWeb 
 
Projeto nº 23112.003980/2015-25 
Nome: “Secagem de Gás Natural, contendo CO2, em peneiras moleculares de diferentes 
tamanhos de partículas, visando sua aplicação no Pré-Sal” 
Coordenador: Dilson Cardoso 
 
Considerando o parecer do Coordenador de Atividades de Extensão - CAE (Prof. Dr. 
Victor  Lopez Richard), o qual ratifica o  que a Resolução CoEx 3/2016 estabelece em 
seu artigo 12, que prevê que os Projetos e Atividades de Extensão terão prazo de duração 
limitado a três anos, admitida a sua prorrogação, mediante justificativa acolhida pelo 
CoEx, limitada ao prazo máximo de cinco anos; Considerando que a alteração solicitada 
foi recomendada para finalização da atividade até 18/09/2020, em virtude do requerido 
pela empresa Petrobrás;  
 
Aprovo 'ad referendum' do Conselho de Extensão (CoEx) a finalização desta atividade 
para o dia 18/09/2020. Em 19/02/2020 Pela Coordenadoria de Atividades de Extensão - 
CAE/ProEx.  
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior  
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 

Assunto: Acordo de Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar  

Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, do Acordo de 
Cooperação Institucional a ser celebrado entre a UFSCar e a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar, para execução do projeto de 
extensão “Curso de Especialização em Gestão Organizacional e de Pessoas 2019/2021- 2º 
semestre”; processo ProEx 23112.001443/2019-74; processo FAI 11.796; sob coordenação 
da Profª. Drª. Rosane Lucia Chicarelli Alcântara, do Departamento de Engenharia de Produção – 
DEP.  

CONSIDERANDO  

1 – Que o Acordo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.001443/2019-74 "Curso de Especialização em Gestão Organizacional e de Pessoas 
2019/2021- 2º semestre”; 

2 – Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 

3 – Que a minuta do Acordo foi aprovada pela Procuradoria Geral junto a UFSCar através do 
parecer 162/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU e Despacho de Aprovação 
142/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU, tendo como ressalvas, a justificativa administrativa da 
necessidade de participação da FAI.UFSCar no gerenciamento e execução do projeto, à 
previsão e ressarcimento de despesas operacionais das despesas efetivamente realizadas e não 
em percentual fixo como ora previsto e a eliminação dos itens VIII.3 e VIII.4; 

4 – Que a justificativa administrativa se encontra no despacho de aprovação 
015/2019/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU (página 3/7), que a previsão e ressarcimento foi 
devidamente ajustada para atender o ordenamento jurídico e o Regimento Geral de Extensão, 
da UFSCar e que os itens VIII.3 e VIII.4 foram eliminados do ACI.  

Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

  

  

São Carlos, 19 de fevereiro de 2020.  

  

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista  

EAIE/ProEx/UFSCar 
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PARECER 
 
ASSUNTO: Despacho de Ad referendum do CoEx 

 
   
 

São Carlos, 19 de fevereiro de 2020. 
 

Assunto: Acordo de Cooperação Institucional (ACI) celebrado entre si celebram a 
UFSCar e a FAI.UFSCar  

 
 

Considerando o encaminhamento do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 
EAIE/ProEx/UFSCar (0128629), aprovo ad referendum do Conselho de Extensão - CoEx 
a presente minuta do Acordo de Cooperação Institucional (ACI) celebrado entre si 
celebram a UFSCar e a FAI.UFSCar , referente ao projeto de extensão “ Curso de 
Especialização em Gestão Organizacional e de Pessoas 2019/2021 - 2º semestre”, 
Processo ProEx UFSCar: 23112.001443/2019-74; sob coordenação da Profª. Drª. Rosane 
Lucia Chicarelli Alcântara, do Departamento de Engenharia de Produção (DEP).  

 
  
 
  
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 

Assunto: Alteração do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação no 5850.0102435.16.9 
(4600537595) celebrado entre Petrobrás e a UFSCar , com a interveniência da FAI.UFSCar  

Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista, da  Alteração do 
Plano de Trabalho do Termo de Cooperação no 5850.0102435.16.9 (4600537595) celebrado 
entre Petrobrás e a UFSCar , com a interveniência da FAI.UFSCar para execução do projeto de 
extensão "Secagem de Gás Natural, contendo CO2, em peneiras moleculares de diferentes 
tamanhos de partículas, visando sua aplicação no Pré-Sal", processo nº 23112.003980/2015-25, 
sob coordenação do Prof. Dr. Dilson Cardoso (DEQ-UFSCar). 

  

CONSIDERANDO 

1 - Que a Alteração em questão é necessária para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.003980/2015-25 "Secagem de Gás Natural, contendo CO2, em peneiras moleculares de 
diferentes tamanhos de partículas, visando sua aplicação no Pré-Sal"; 

2- Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias e encontra-se vigente; 

3 - Que a minuta de Alteração foi aprovada pela Procuradoria Geral junto à UFSCar através do 
parecer 00063/2020/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU. 

Do exposto,estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 

  

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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PARECER 

Assunto: Alteração do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação no 5850.0102435.16.9 
(4600537595) celebrado entre Petrobrás e a UFSCar , com a interveniência da FAI.UFSCar  

Considerando o encaminhamento do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 
EAIE/ProEx/UFSCar (SEI nº 0153855), aprovo ad referendum do Conselho de Extensão - CoEx a 
Alteração do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação no 5850.0102435.16.9 (4600537595) 
celebrado entre Petrobrás e a UFSCar , com a interveniência da FAI.UFSCar, referente ao projeto 
de extensão "Secagem de Gás Natural, contendo CO2, em peneiras moleculares de diferentes 
tamanhos de partículas, visando sua aplicação no Pré-Sal", processo nº 23112.003980/2015-25, 
sob coordenação do Prof. Dr. Dilson Cardoso (DEQ-UFSCar).  

  

Atenciosamente, 
Prof. Dr. José Marques Novo Junior 

Pro-Reitor de Extensão Adjunto 
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Parecer do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista -EAIE/ProEx 
 
Assunto: Termo de Cooperação nº 5900.0113474.19.9 que entre si celebram a Petrobrás e a 
UFSCar com a interveniência da FAI.UFSCar 

  
 

Trata-se da análise, pelo Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista ao Termo de 
Cooperação nº 5900.0113474.19.9 celebrado entre Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras e 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com a interveniência administrativa da Fundação 
de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI•UFSCar), para a 
execução do projeto de extensão “Produção de Pós Metálicos para Fabricação de Peças e 
Revestimentos Metálicos Resistentes ao Desgaste Através de Manufatura Aditiva (MA) e Plasma 
por Arco Transferido (PTA)”, processo nº 23112.001590/2019-44, sob a coordenação do Prof. 
Dr. Claudemiro Bolfarini, do Departamento de Engenharia  de Materias (DEMa). 
 
Considerando  
 
1 -  Que o Termo em questão é necessário para a operacionalização do projeto de extensão 
23112.001590/2019-44 "Produção de Pós Metálicos para Fabricação de Peças e Revestimentos 
Metálicos Resistentes ao Desgaste Através de Manufatura Aditiva (MA) e Plasma por Arco 
Transferido (PTA)"; 
 
2- Que a atividade de extensão foi aprovada em todas as suas instâncias; 
 
3 - Que a minuta do Termo foi analisada na esfera jurídica pela Procuradoria Federal, junto a 
Universidade Federal de São Carlos, concluindo que está em ordem e recomendando aprovação  
da proposta do Termo e do respectivo plano de trabalho pelo Conselho de Extensão (a qual pode 
se dar, em caso de urgência, pela presidência do conselho ad referendum de seu plenário) 
parecer SEI 0154694;  
 
Do exposto, estando a minuta com parecer jurídico favorável e adequada frente à respectiva 
atividade, o EAIE/ProEx encaminha ao Conselho de Extensão para análise e aprovação. 
 

  
 

Aline Chulu Gonçalves Souza 
Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 

EAIE/ProEx/UFSCar 
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PARECER 
 
ASSUNTO: Despacho ad referendum do Conselho de Extensão 

 
   
 

São Carlos, 03 de abril de 2020.  
 
 

Assunto: Termo de Cooperação nº 5900.0113474.19.9 que entre si celebram a Petrobrás e a 
UFSCar com a interveniência da FAI.UFSCar. 

  
 

Considerando o encaminhamento do Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista 
EAIE/ProEx/UFSCar (SEI nº 0155467), aprovo ad referendum do Conselho de Extensão - CoEx, o 
Termo de Cooperação  celebrado entre a Petrobrás e a UFSCar, com a interveniência da FAI-
UFSCar, referente ao projeto de extensão "Produção de Pós Metálicos para Fabricação de Peças 
e Revestimentos Metálicos Resistentes ao Desgaste Através de Manufatura Aditiva (MA) e 
Plasma por Arco Transferido (PTA)”, Processo nº 23112.001590/2019-44, sob a coordenação do 
Prof. Dr. Claudemiro Bolfarini, do Departamento de Engenharia  de Materias (DEMa). 

 
  
 
  
 

Atenciosamente, 
Prof. Dr. José Marques Novo Junior 

Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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Processo Título Coordenador Depto Parecerista Considerações 

23112.003621/2020-
35 

Análises 
Moleculares em 

Plantas 
Cultivadas 

Monalisa 
Sampaio 
Carneiro 

DBPVA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

Título do Programa: Análises Moleculares em Plantas Cultivadas 
Coordenadora: Profa.Dra. Monalisa Sampaio Carneiro do DBPVA-Ar - Departamento de Biotecnologia e 

Produção Vegetal e Animal 
 

Linha programática: Gestão de Recursos Naturais. "Desenvolvimento integrado tendo como base práticas 
sustentáveis." 

 
Resumo (pelo coordenador): Oferecer aos produtores e empresas destinadas aos programas de 

melhoramento genético de plantas cultivadas, os serviços do Laboratório de Biotecnologia de Plantas da 
UFSCar para elaboração de perfis genéticos obtidos a partir de análises do genoma vegetal. . 

 
Publico Alvo: Empresas de melhoramento genético vegetal e produtores destinados a certificação de mudas e 

empresas de multiplicação de plantas. 
 

PARECER: a proposta tem por objetivos: 1. Identificar marcadores moleculares associados a característica de 
interesse econômico em plantas cultivadas; 2. Realizar testes de parentesco molecular que avaliem o 

hibridação em programas de melhoramento de plantas cultivadas; 3. Desenvolver análises de fingerprinting 
molecular em plantas cultivadas; 4. Desenvolver diagnose molecular em genótipos oriundos dos programas de 

melhoramento de plantas cultivadas para as principais doenças da espécie; 5. Realizar seleção assistida 
assistada por marcadores moleculares em programas de melhoramento de plantas cultivadas. Obviamente 

isso reflete muito bem o perfil histórico do DBPVA-Ar e será desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia de 
Plantas da UFSCar-Ar, e engloba várias atividades de pesquisa e extensão, que viabilizarão a elaboração de 

perfis genéticos, obtidos a partir de análises do genoma vegetal, visando atender produtores e empresas que 
trabalham com melhoramento e pré melhoramento genético de plantas cultivadas. A proposta contribuirá 
também na formação e treinamento dos alunos envolvidos nas diversas atividades a serem desenvolvidas. 

Nesse sentido, a proposta vem potencializar a transferência do conhecimento gerado em pesquisa científica 
tanto para a formação do estudante como para transformação da sociedade, por meio da extensão. Por isso, 

sou de parecer favorável à aprovação desta proposta. 
 

Em 21/02/2020 
Prof.Dr. José Marques Novo Jr. 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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23112.008303/2020-
61 

Ações 
Extensionistas e 
sua relevância 

técnica, 
ambiental e 

social na prática 
do bem comum 

Marcilene 
Dantas 
Ferreira 

DECiv 
Recomenda 

a 
aprovação 

Título: Ações Extensionistas e sua relevância técnica, ambiental e social na prática do bem comum 
Proponente: Profa.Dra. Marcilene Dantas Ferreira do DECiv - Departamento de Engenharia Civil 

Linha programática: Cooperação Interinstitucional - "Articulação e promoção de ações que possibilitem a 
inter-relação entre a universidade e a comunidade local, regional ou nacional." 

Resumo: O programa possui objetivo principal de viabilizar a realização de projetos, ações e atividades no 
sentido de colaborar com estudos, proposições e aplicações de instrumentos, ferramentas, indicadores e 

procedimentos para fomentar ações e parcerias entre Universidade e os mais diversos agentes, com vista a 
favorecer projetos, revitalizações e adequações de espaços públicos, apoio técnico, organizações de eventos e 

demais atividades, que possam de alguma forma auxiliar para deliberações concretas de atividades que 
possam levar ao Bem Comum. Considerando as interfaces da Engenharia Civil e Gestão e Análise Ambiental, 

com diversas áreas de conhecimento, o objetivo deste programa é fomentar atividades de extensão 
universitária de diversas naturezas, em uma abordagem multidisciplinar dada pelas áreas de formação que a 
compõem, e visando ações conjuntas com a comunidade. Estas atividades podem ser de cunho voluntário ou 

não, de abrangência em diversas escalas: municipal, estadual ou nacional. 
As atividades programadas visam propiciar a integração e o compartilhamento de saberes, conhecimentos e 

tecnologias, buscando assegurar a equidade de acesso dos usuários e a transferência de conhecimento e 
experiências, a fim de tornar úteis os resultados obtidos aos usuários envolvidos. 

Objetivos: 
Os principais objetivos do Programa são: 

* ampliar a experiência da comunidade universitária, no sentido de transformar a visão individualista e 
egocêntrica, para uma visão de maior responsabilidade social, voltado para as demandas da sociedade; 

* estreitar vínculos entre universidade e a comunidade externa; 
* incentivar o voluntariado extensionista na universidade; 

* reconhecer a realidade social, ecológica, econômica, cultural, política e institucional, a fim de contribuir ao 
progresso científico e social; 

* promover a evolução da construção conjunta e do desenvolvimento participativo do conhecimento científico 
e das inovações tecnológicas na área de Engenharia Civil e Ciências Ambientais e demais áreas afins; 

*aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos junto à sociedade, instituições e setores públicos, 
produtivos, governamentais e de serviços, por meio da realização de atividades e eventos; 

• efetivar a disseminação e a transmissão do conhecimento das áreas Engenharia Civil e Ciências ambientais, 
por meio da realização de atividades integradas e participativas, praticando o espírito de cooperação 

institucional. 
PARECER: 

A proposta está muito bem redigida com apresentação e justificativas detalhadas. Apresenta uma equipe 
extensa, com vários docentes cujo perfil acadêmico demonstra a qualidade e consistência da proposta. Possui 
um temário bem extenso e atenderá a comunidade com desafios importantes. Pelo exposto, sou de parecer 

favorável á aprovação desta proposta. 
 

Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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23112.007419/2020-
82 

Direito à 
Educação, 

Direitos 
Fundamentais e 

Direitos 
Humanos, na 

perspectiva da 
Libertação. 

Joao Virgilio 
Tagliavini 

DEd 
Recomenda 

a 
aprovação 

Título: Direito à Educação, Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, na perspectiva da Libertação 
 

Proponente: Prof.Dr. Joao Virgilio Tagliavini do DEd - Departamento de Educação 
 

Linha programática: Direitos de Grupos Sociais - "Questão de gênero, etnia e inclusão social de grupos sociais." 
 
 

Resumo: Numa era de desmonte do Estado, é pertinente formar para a consciência dos direitos, em especial, 
do Direito à Educação, na perspectiva dos Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, com enfoque no 
processo de libertação. Trata-se de tema no qual trabalho há muito tempo, inclusive no meu Grupo de 

Pesquisa "Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea", que teve início em 2003, na UFSCar. 
 
 

Objetivos: 
O principal objetivo é formar os estudantes da área de educação e a comunidade em geral para a consciência 
do Direito à Educação, dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos na perspectiva da Libertação, numa 

sociedade que tem caminha na contramão desses direitos, numa tendência fascista de desrespeito aos 
cidadãos. 

 
 

PARECER: 
A proposta é apresentada de forma simples mas objetiva. Propõe atividades extensionistas pertinentes e 

ligadas também à Educação á Distância. Nesse sentido, obteve aprovação e parecer positivo da SEaD. Atende 
público diverso, interno e externo e com certeza irá consolidar as ações de extensão na temática da educação 

com relevância social. Pelo exposto, sou de parecer favorável á aprovação desta proposta. 
 

Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anexo C - Deliberar Sobre as Prop. de Progr. de Extensão (0167048)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 22



23112.008468/2020-
32 

Processos 
formativos e os 

espaços de 
educação 

formal e não 
formal 

Marlon 
Caetano 
Ramos 

Pessanha 

DME 
Recomenda 

a 
aprovação 

Título: Processos formativos e os espaços de educação formal e não formal 
 

Proponente: Prof.Dr. Marlon Caetano Ramos Pessanha do DME - Departamento de Metodologia de Ensino 
 

Linha programática: Educação Continuada. Processos de qualificação profissional (educação continuada - 
educação permanente), de caráter seqüencial e planejada a médio e longo prazo, articulada ao processo de 

trabalho do profissional. 
 

Resumo: Atualmente, novas demandas têm surgido para os processos formativos que se dão em/para espaços 
de educação formal ou em/para espaços e meios de educação não formal. Assim, requerido aos profissionais 
que atuam nesses espaços, o desenvolvimento de novas habilidades e a organização de práticas pedagógicas 

que dialoguem com a sociedade atual. Dada essas necessidades, o programa de extensão busca promover 
processos e momentos formativos envolvendo trocas de experiências e o compartilhamento de práticas e 

conhecimentos, que auxiliem professores, licenciandos, educadores, gestores e divulgadores em suas 
reflexões sobre a própria prática e sobre a educação. 

 
Objetivos: 

- desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão de docentes da UFSCar relacionados com processos 
formativos direcionados a espaços de educação formal e não formal; 

- viabilizar a participação de alunos de graduação e pós-graduação nos referidos processos formativos; 
- contribuir com o compartilhamento de resultados de pesquisa e com a reflexão sobre a prática educativa; 

- potencializar a integração entre universidade e outros espaços de educação formal e não formal; 
- possibilitar a profissionais da educação formal e não formal, a participação em atividades organizadas por 

docentes da universidade e demandadas pelas instituições educacionais; 
- desenvolver ações o apoio pedagógico e técnico a docentes da própria universidade, contribuindo com a 

melhoria no ensino de graduação, em especial nos cursos de licenciatura, e na extensão universitária 
relacionada com a educação em espaços formais e não formais. 

 
PARECER: 

A proposta está bem referendada, com justificativas pertinentes e uma ampla relação de temas a serem 
contemplados pelo programa. As atividades propostas estão em acordo com as características pertinentes a 

um programa de extensão. Os objetivos são exequíveis e fortalecem as ações extensionistas de nossa 
universidade, demonstrando relevância acadêmica e impacto social importante. Pelo exposto, sou de parecer 

favorável á aprovação desta proposta. 
 

Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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23112.008301/2020-
71 

Neurologia 
Infantil 

Aplicada 

Guillermo 
Andrey Ariza 

Traslavina 
DMed 

Recomenda 
a 

aprovação 

Título: Neurologia Infantil Aplicada 
 

Proponente: Prof.Dr. Guillermo Andrey Ariza Traslavina do DMed - Departamento de Medicina 
 

Linha programática: Atenção Integral à Criança - "Desenvolvimento de processos assistenciais metodologias de 
intervenção coletiva e processos de educação para a saúde e vigilância epidemiológica e ambiental tendo 

como alvo crianças (0 a 12 anos), incluindo o trabalho em creches e escolas - integração do sistema de 
saúde/sistema de educação." 

 
Resumo: A fisiologia do desenvolvimento neuropsicomotor, a sua avaliação através da aplicação de escalas e 

do exame neurológico, assim como, o estudo dos distúrbios neurológicos e comportamentais, são base 
fundamental na grade curricular na área de saúde e afins. No entanto, existe uma grande deficiência 

conceitual e principalmente prática quando se trata de avaliação na população infantil. O objetivo principal do 
programa de Neurologia Infantil Aplicada é elaborar atividades de extensão que visem o aprendizado de 

neurofisiologia/neuroanatomia básica, aplicar estes conceitos na prática clínica e social, usar ferramentas de 
avaliação conforme a faixa etária, atualização continua de profissionais da saúde e da população, bem como 

avaliação de crianças e adolescentes com queixas neurológicas. 
 

Objetivos: 
- Formar e/ou atualizar os alunos de graduação, pós-graduação e profissionais de saúde quanto ao 

desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico e a sua avaliação clínica em crianças e adolescentes. 
- Desenvolver estudos para ampliar a compreensão das patologias que acometem o sistema nervoso na 

população infantil. 
- Participar e desenvolver campanhas de esclarecimento na população em geral sobre os tópicos mais 

prevalentes em neurologia infantil. 
 

PARECER: 
A proposta contempla a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atendendo público interno e 

externo que com certeza contribuirá no atendimento as crianças de nossa comunidade, com evidente 
relevância acadêmica e social. Pelo exposto, sou de parecer favorável á aprovação desta proposta. 

 
Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 

Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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23112.008313/2020-
04 

Línguas em uso: 
subsídios 
teórico-

metodológicos 
para o 

tratamento da 
variação e 
mudança 

Cassio 
Florencio 

Rubio 
DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

Título: Línguas em uso: subsídios teórico-metodológicos para o tratamento da variação e mudança 
 

Proponente: Prof.Dr. Cassio Florencio Rubio do DPsi - Departamento de Psicologia 
 

Linha programática: Educação Continuada - Processos de qualificação profissional (educação continuada - 
educação permanente), de caráter seqüencial e planejada a médio e longo prazo, articulada ao processo de 

trabalho do profissional. 
 

Resumo: O programa de extensão intitulado “Línguas em uso: subsídios teórico-metodológicos para o 
tratamento da variação e mudança” visa proporcionar à comunidade projetos e atividades que ampliem o 

conhecimento sobre as propriedades e características das línguas naturais, principalmente relacionadas aos 
fenômenos variáveis presentes nas comunidades. Além disso, busca proporcionar debate sobre a influência de 
aspectos sociais, culturais e históricos na percepção e avaliação linguística, primordialmente, em situações de 

contato entre línguas e bilinguismo, com foco na língua portuguesa e na Libras. 
 
 

Objetivos: 
Apresentar análise linguística centrada no emprego efetivo das línguas em situações de interação; 

Proporcionar discussão sobre uma visão de língua heterogênea, centrada nos aspectos e fenômenos variáveis; 
Permitir maior conhecimento da realidade linguística das comunidades de língua portuguesa e de Libras; 

Propiciar debate crítico sobre os diferentes status linguísticos e sociais que as variedades e línguas carregam 
junto de si; 

Fornecer subsídios teórico-metodológicos para práticas pedagógicas que levem em consideração a realidade 
heterogênea das comunidades linguísticas; 

Promover o reconhecimento das línguas minoritárias como formas legítimas de comunicação, plenas, 
complexas e completas, semelhantes às línguas majoritárias. 

 
PARECER: 

A proposta atende público interno e externo e possui um temário amplo e coerente com os objetivos. Possui 
projetos e atividades referenciais importantes que subsidiam as ações pretendidas. A proposta contempla a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pelo exposto, sou de parecer favorável á aprovação 
desta proposta. 

 
Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 

Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
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23112.007367/2020-
44 

Ética, 
editoração e 

escrita 
científica em 

Ciências 
Humanas 

Eduardo 
Name Risk 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

Título: Ética, editoração e escrita científica em Ciências Humanas 
 

Coordenador: Prof.Dr. Eduardo Name Risk do DPsi - Departamento de Psicologia 
 

Linha programática: Comunicação Escrita e Eletrônica - "Ações educativas a distância, de disseminação da 
informação, de pesquisa, utilizando veículos de comunicação escrita e eletrônica" 

 
Público Alvo: Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes (público interno e 

externo). 
 

Objetivo geral: Realização de assessoria em redação e editoração científica para periódicos e membros da 
comunidade acadêmica. 

 
PARECER: 

 
A proposta consegue ampliar o conceito da escrita científica do domínio do conhecimento científico para 
atingir a interação com o ensino e a extensão. Pretende atender o público interno e externo, propondo 

diversas atividades extensionistas, com o intuito de assessorar Comissão Editorial de periódico científico na 
área de Ciências Humanas; instrumentalizar alunos de graduação, pós-graduação (nível mestrado e 

doutorado), pós-doutorandos e docentes para escrita de manuscritos científicos na área de Ciências Humanas; 
instruir alunos de graduação, pós-graduação (nível mestrado e doutorado), pós-doutorandos e docentes a 

respeito do processo de submissão, tramitação e aprovação/formalização de manuscritos submetidos a 
periódicos indexados na área de Ciências Humanas; difundir práticas éticas relacionadas à escrita e à 

editoração científica; e divulgar a produção do conhecimento publicada em periódico via redes sociais. Do 
ponto de vista social, este Programa objetiva difundir aspectos relacionados à ética na redação científica, bem 

como divulgar a produção do conhecimento publicada em periódico via redes sociais. 
 

Pelo exposto, considero esta proposta em condições de ser aprovada. 
 

Em 02/04/2020 
 

Prof.Dr. José Marques Novo Júnior 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

Total: 7 
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Anexo E - Deliberar sobre solicitações de prorrogação da vigência de Projetos de 
Extensão, para vigências superiores a 3 anos 
 
1)  
 
PROCESSO: 23112.002196/2017-61 

TÍTULO: Cooperação tecnológica entre a empresa TUENKERS e Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos, para pesquisas e 

desenvolvimentos de processos de manufatura aditiva orientado pelos princípios da 

Indústria 4.0. 

SETOR RESPONSAVEL: DEMec 

COORDENADOR: Gustavo Franco Barbosa 

 
 

PARECER: 
 
Encaminho abaixo a solicitação de alteração de prazo desta proposta por mais 24 meses. 
Considerando que a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo 12, prevê que os Projetos e Atividades 
de Extensão terão prazo de duração limitado a três anos, admitida a sua prorrogação, mediante 
justificativa acolhida pelo CoEx, limitada ao prazo máximo de cinco anos, recomendo a aprovação 
desta alteração da finalização da atividade até 05/06/2022 acolhendo as justificativas do 
Coordenador. 

 

Att. 
Victor Lopez Richard Victor Lopez Richard 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

O projeto tem sido realizado por alunos de pós-graduação e graduação do departamento de 
Engenharia Mecânica da UFSCar e colaboração do departamento de Engenharia Materiais, sob 
orientação dos professores responsáveis pelas áreas de pesquisas envolvidas. Até o momento, 
foram efetuadas pesquisas relacionadas ao processo de extrusão polimérica, onde diferentes 
materiais e misturas foram aplicadas em uma máquina extrusora Miotto, instalada nas 
dependências do LEA – Laboratório de Engenharia Aplicada do DEMec. O intuito é o 
conhecimento dos materiais extrudados frente aos parâmetros de processo impostos ao sistema 
de manufatura, bem como suas implicações, dificuldades e comportamentos. Com base nos 
resultados preliminares, busca-se uma potencial aplicação futura em manufatura aditiva 
(impressão 3D), mediante a transformação do processo estacionário em um cabeçote de adição 
de material polimérico. Diante desse contexto e questões associadas ao Covid-19, foi realizada 
uma reunião virtual com a empresa Tuenkers do Brasil (parceira dessa atividade de extensão) 
onde se decidiu que um aumento de prazo fosse solicitado ao ProEx. 

 

 Atenciosamente 
Gustavo Franco Barbosa   
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Anexo E - Deliberar sobre solicitações de prorrogação da vigência de Projetos de 
Extensão, para vigências superiores a 3 anos 

 
 

2) 
 
PROCESSO: 23112.002136/2018-20 

TÍTULO: Análises bioquímicas e morfológicas de material biológico 

SETOR RESPONSAVEL: DCF 

COORDENADOR: Marisa Narciso Fernandes 

PARECER: 
 

Encaminho abaixo a solicitação de alteração de prazo desta proposta por mais 24 meses. 
Considerando que: 
(1) a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo 12, prevê que os Projetos e Atividades de Extensão 
terão prazo de duração limitado a três anos, admitida a sua prorrogação, mediante justificativa 
acolhida pelo CoEx, limitada ao prazo máximo de cinco anos,  
 
(2) ss objetivos da proposta estão sendo atingidos via desenvolvimento de iniciação científica, 
trabalho de conclusão de curso, metrado, doutorado e pós-doutorado e os resultados têm se 
convertido em trabalhos de conclusão de curso e teses de mestrado e doutorado, apresentações 
em congressos e publicações em periódicos científicos.  
 
 
recomendo a aprovação desta alteração da finalização da atividade até 31/05/2022 acolhendo as 
justificativas do Coordenador. 

 
 
: 

JUSTIFICATIVA: 
 
 

Venho solicitar a prorrogação da atividade que se encerraria em 31/maio/2020 para mais 2 anos, 
até maio de 2022. Informo que há mestrados, doutorados e pós-doutoramento em andamento e 
há necessidade de prorrogação para que esses estudos sejam concluídos.  
Segue anexo o Relatório referente a atividade no período de junho/2018 a abril/2020. Informo que 
não consegui inclui-lo no Item "Relatório" indicado na atividade. 
 

Atenciosamente 
Marisa Narciso Fernandes 
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PROCESSO: 23112.000697/2018-94 

TÍTULO: Consultoria empresarial à empresa AERIS ENERGY para desenvolvimento de 

processos de automação industrial 

SETOR RESPONSAVEL: DEMec 

COORDENADOR: Gustavo Franco Barbosa 

 
 

PARECER: 
 

(1) a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo 28, prevê que: § 1º. Alternativamente, e por proposta 
fundamentada pelo coordenador do projeto e,aprovado pelo colegiado do seu departamento, 
preferencialmente em reuniões, e pelo CoEx, o eventual saldo financeiro poderá ser destinado: 

a) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão aprovado dentro do 

mesmo Programa de Extensão. 

b) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão regularmente aprovado 

em outro Programa de Extensão vinculado ao mesmo departamento ou unidade 

multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão.  

(2) Esta transferência foi aprovada pelo Conselho Departamental do DEMec como consta no 
oficio transcrito abaixo e anexado à solicitação. 

Recomendo a aprovação desta solicitação: 

 

Att. 
Victor Lopez Richard Victor Lopez Richard 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Informo que a solicitação de transferência do saldo residual do projeto número 10901, no 

valor de R$ 1.115,53 para o projeto número 10407, realizada pelo Coordenador dos Projetos  
Prof. Gustavo Franco Barbosa, foi aprovada Ad Referendum do CoDEMec em 15/04/2020. 

 Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
Prof. Dr. Fabricio Tadeu Paziani 

Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica 
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PROCESSO: 23112.000736/2016-91 

TÍTULO: Estudo sistêmico para o desenvolvimento de concretos refratários avançados 

SETOR RESPONSAVEL: DEMa 

COORDENADOR: Victor Carlos Pandolfelli 

 

PARECER: 
 

Encaminho abaixo a solicitação de transferência do saldo residual do projeto “Estudo sistêmico 
para o desenvolvimento de concretos refratários avançados” processo 23112.00736/2016-91, 
para o projeto de mesmo nome, porém com um novo número,  23112.110664/2019-32.  

Considerando que: 

(1) o Art. 28 da Resolução COEx 3/2016 indica que: O saldo de recursos privados eventualmente 
apurado ao final do prazo de execução ou depois de cumprido integralmente o objeto do projeto 
ou atividade de extensão, ...§ 1º. Alternativamente, e por proposta fundamentada pelo 
coordenador do projeto e, aprovado pelo colegiado do seu departamento, preferencialmente 
em reuniões, e pelo CoEx, o eventual saldo financeiro poderá ser destinado: 

(a) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão aprovado dentro do mesmo 
Programa de Extensão. 

(2) O Conselho Departamental do DEMA aprovou esta determinação, como consta no Oficio 
transcrito abaixo. 

recomendo a aprovação desta solicitação acolhendo as justificativas do Coordenador, também 
transcritas abaixo. 

Atenciosamente 
Victor Lopez Richard 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Solicitação do Coordenador: "Venho por meio desta solicitar que o saldo residual de todas 
alíneas do projeto “Estudo sistêmico para o desenvolvimento de concretos refratários 
avançados” processo 23112.00736/2016-91, que se encerra,  seja transferido para as 
respectivas alíneas do projeto de mesmo nome, porém com um novo número, 
23112.110664/2019-32, visto que terá aporte complementar para continuidade do mesmo. " 

Atenciosamente, 
Prof. Dr Victor Carlos Pandolfelli 
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Anexo B - Referendar Atividades Vinculadas a Programa Aprovadas pela Coodernação 
ProEx e Homologadas pelo Pró-Reitor de Extensão.

2.2. 1 (176/20) - Proc. 23112.004945/2020-91 - DCA-So - Atividade de Extensão: "REDE DE ÁREAS 
DEMONSTRATIVAS DE SEMEADURA DIRETA NA HILÉIA BAIANA " - (dentro do Programa de Extensão: Rede 
Mata Atlântica de Sementes e Mudas Florestais- REMAS. Proc. 23112.000452/2019-48), De 01/04/2020 à 
30/10/2021.

2.2. 2 (177/20) - Proc. 23112.006946/2020-70 - DEnf - Atividade de Extensão: "Rodas de conversa: 
educação em Saúde em Comunidades Terapêuticas e Clínicas de Reabilitação para o uso de substâncias 
psicoativas " - (dentro do Programa de Extensão: Saúde Mental no Contexto da Reforma Psiquiátrica, Proc. 
1580/2003-75. Proc. 23112.001580/2003-75), De 20/02/2020 à 01/05/2020.

2.2. 3 (178/20) - Proc. 23112.005695/2020-14 - DBPVA-Ar - Atividade de Extensão: "Técnicas 
biotecnológicas visando a micropropagação de orquídeas Vanda Pachara Delight e poliploidização de 
Potinara Free Spirit " - (dentro do Programa de Extensão: Melhoramento Genético de Hortaliças. Proc. 
23112.003599/2010-61), De 01/04/2020 à 01/04/2022.

2.2. 4 (179/20) - Proc. 23112.108985/2019-77 - CCN - Atividade de Extensão: "Integrando o pensamento 
do Ciclo de Vida nas escolas de Campina do Monte Alegre " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, 
pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 23112.000111/2018-91), De 14/04/2020 à 
30/12/2020.

2.2. 5 (180/20) - Proc. 23112.006332/2020-98 - DMed - Atividade de Extensão: "Ambulatório Extensionista 
de Infectologia " - (dentro do Programa de Extensão: Pesquisa Clínica: articulando ensino, pesquisa e 
extensão. Proc. 23112.004455/2018-70), De 03/03/2020 à 09/12/2020.

2.2. 6 (181/20) - Proc. 23112.007064/2020-21 - DMed - Atividade de Extensão: "Comunicação Social no 
Contexto da Covid-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Práticas Sociais e Integralidade em Saúde. 
Proc. 23112.003518/2017-90), De 25/03/2020 à 30/04/2021.

2.2. 7 (182/20) - Proc. 23112.007011/2020-19 - DGE - Atividade de Extensão: "Testes diagnósticos para 
detecção de COVID-19. " - (dentro do Programa de Extensão: Bioquímica e Biologia Molecular de 
microorganismos. Proc. 23112.004882/2009-52), De 23/03/2020 à 23/03/2021.

2.2. 8 (183/20) - Proc. 23112.004698/2020-22 - DTO - Atividade de Extensão: "Curso de Reiki - Nível I - 
Sistema Tradicional Mikao Usui " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Ação e Investigação em 
Terapia Ocupacional na Disfunção Física do Adulto. Proc. 23112.001972/2009-19), De 19/03/2020 à 
19/03/2020.

2.2. 9 (185/20) - Proc. 23112.004699/2020-77 - DTO - Atividade de Extensão: "Tópicos em Educação 
Especial: estratégias e recursos de tecnologia assistiva em suporte à inclusão escolar " - (dentro do 
Programa de Extensão: Formação Continuada em Educação Especial. . Proc. 23112.000931/2000-47), De 
11/03/2020 à 10/12/2020.

2.2. 10 (186/20) - Proc. 23112.006546/2020-64 - CCN - Atividade de Extensão: "Francês básico " - (dentro 
do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e desenvolvimento sustentável no Território Lagoa do Sino. 
Proc. 23112.002821/2014-22), De 09/04/2020 à 25/06/2020.
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Anexo B - Referendar Atividades Vinculadas a Programa Aprovadas pela Coodernação 
ProEx e Homologadas pelo Pró-Reitor de Extensão.

2.2. 11 (187/20) - Proc. 23112.005440/2020-43 - DMed - Atividade de Extensão: "II Encontro Internacional 
de Saúde Coletiva da UFSCar/II Reunião aberta do Grupo Quiron de Estudos e práticas em Saúde " - 
(dentro do Programa de Extensão: Ações em Saúde Coletiva. Proc. 23112.003373/2006-41), De 
09/03/2020 à 30/03/2020.

2.2. 12 (188/20) - Proc. 23112.003865/2020-18 - DComp-So - Atividade de Extensão: "InterGerações " - 
(dentro do Programa de Extensão: C2Y! - Computing for You!. Proc. 23112.000659/2016-70), De 
21/03/2020 à 23/05/2020.

2.2. 13 (189/20) - Proc. 23112.006865/2020-70 - DL - Atividade de Extensão: "Literatices e outras 
conversas " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Educação Continuada em Literaturas de 
Língua Portuguesa. Proc. 23112.001856/2009-35), De 31/03/2020 à 16/06/2020.

2.2. 14 (190/20) - Proc. 23112.006974/2020-97 - DMed - Atividade de Extensão: "Discussão de Temas em 
Dermatologia " - (dentro do Programa de Extensão: Liga de Dermatologia da UFSCar - LiDerm UFSCar. 
Proc. 23112.000393/2018-27), De 05/04/2020 à 11/12/2020.

2.2. 15 (191/20) - Proc. 23112.007227/2020-76 - DEnf - Atividade de Extensão: "Comunicação e educação: 
DEnf na luta contra a Covid-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção Integral à Saúde do Adulto - 
Ações Educativas, Cuidativas, Gerenciais e de Pesquisa, Proc. 1723/2002-86.. Proc. 23112.001723/2002-
86), De 10/04/2020 à 10/04/2021.

2.2. 16 (192/20) - Proc. 23112.004167/2020-30 - SEaD - Atividade de Extensão: "Docência em EaD: 
Introdução ao Moodle " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. 
Proc. 23112.002203/2018-14), De 10/03/2020 à 10/03/2022.

2.2. 17 (193/20) - Proc. 23112.003927/2020-91 - DPsi - Atividade de Extensão: "Capacitação para Altas 
habilidades ou Superdotação vai à escola. " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Educação 
Especial: Formação e Inclusão.. Proc. 23112.002911/2013-32), De 02/05/2020 à 30/11/2020.

2.2. 18 (194/20) - Proc. 23112.007183/2020-84 - DEP - Atividade de Extensão: "Rede de colaboração para 
combate ao COVID-19 por meio de manufatura aditiva e outros meios de fabricação " - (dentro do 
Programa de Extensão: Programa de Extensão em Projeto e Prototipagem de Sistemas Produtivos. Proc. 
23112.001563/2017-18), De 06/04/2020 à 31/12/2020.

2.2. 19 (195/20) - Proc. 23112.006147/2020-01 - DCF - Atividade de Extensão: "Medida da Pressão 
Arterial: Um Guia Prático " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. 
Proc. 23112.002203/2018-14), De 01/04/2020 à 01/04/2022.

2.2. 20 (196/20) - Proc. 23112.006545/2020-10 - CCN - Atividade de Extensão: "Curso de Inglês 
Intermediário " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e desenvolvimento sustentável no 
Território Lagoa do Sino. Proc. 23112.002821/2014-22), De 14/04/2020 à 07/07/2020.
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Anexo B - Referendar Atividades Vinculadas a Programa Aprovadas pela Coodernação 
ProEx e Homologadas pelo Pró-Reitor de Extensão.

2.2. 21 (197/20) - Proc. 23112.004683/2020-64 - SEaD - Atividade de Extensão: "Descomplicando o 
método ágil Scrum " - (dentro do Programa de Extensão: Portal de Cursos Abertos da UFSCar - PoCA. Proc. 
23112.002203/2018-14), De 09/03/2020 à 09/03/2022.

2.2. 22 (198/20) - Proc. 23112.107634/2019-49 - SIBi - Atividade de Extensão: "Desenvolvimento, 
implantação e organização institucional das publicações no Portal de Periódicos da UFSCar. " - (dentro do 
Programa de Extensão: Programa de Atividades de Extensão do SIBi.. Proc. 23112.001140/1999-00), De 
10/03/2020 à 10/07/2020.

2.2. 23 (202/20) - Proc. 23112.004697/2020-88 - DTO - Atividade de Extensão: "Cadernos Brasileiros de 
Terapia Ocupacional " - (dentro do Programa de Extensão: METUIA - Terapia Ocupacional Social.. Proc. 
23112.000141/2001-15), De 26/02/2020 à 28/02/2021.

2.2. 24 (204/20) - Proc. 23112.104246/2019-14 - DPsi - Atividade de Extensão: "ABA: Análise do 
Comportamento Aplicada ao Autismo, Atrasos de Desenvolvimento Intelectual e de Linguagem - Turma XI 
(Curitiba) " - (dentro do Programa de Extensão: Consultoria e Prestação de Serviços para Atendimento na 
Área de Deficiência Intelectual e Autismo: Institucional e Individual. Proc. 23112.001012/2013-12), De 
11/05/2020 à 14/05/2022.

2.2. 25 (205/20) - Proc. 23112.006975/2020-31 - DMed - Atividade de Extensão: "Cuidado de Pacientes 
portadores de Hepatites Virais - Programa DST/AIDS de São Carlos " - (dentro do Programa de Extensão: 
Hepatites Virais em São Carlos . Proc. 23112.001267/2016-28), De 16/03/2020 à 18/12/2020.

2.2. 26 (206/20) - Proc. 23112.003515/2020-51 - DMed - Atividade de Extensão: "I Curso de Especialização 
em Cuidados Paliativos da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Liga Acadêmica de Terapia 
Antálgica e Cuidados Paliativos (LATACP). Proc. 23112.002722/2016-11), De 01/08/2020 à 30/01/2022.

2.2. 27 (207/20) - Proc. 23112.007457/2020-35 - DAdm-So - Atividade de Extensão: "Minicurso de Análise 
Bibliométrica " - (dentro do Programa de Extensão: PENSE - Programa de Ensino e Estudos em Negócios e 
Soluções Empresariais. Proc. 23112.003678/2017-39), De 27/03/2020 à 27/03/2020.

2.2. 28 (214/20) - Proc. 23112.004174/2020-31 - DEnf - Atividade de Extensão: "ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA " - (dentro do Programa de Extensão: Integração de ações educativas e 
assistenciais à mulher e à criança. . Proc. 23112.000141/2002-41), De 01/08/2020 à 30/10/2021.

2.2. 29 (218/20) - Proc. 23112.007472/2020-83 - DECiv - Atividade de Extensão: "Curso de Atualização: 
Cálculo de Alvenaria Estrutural em Blocos Cerâmicos - 2020- ACERVIR " - (dentro do Programa de 
Extensão: Programa de melhoria tecnica da área de sistemas estruturais e construtivos. Proc. 
23112.000047/2009-65), De 15/05/2020 à 31/12/2020.
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2.2. 30 (219/20) - Proc. 23112.007520/2020-33 - DEnf - Atividade de Extensão: "Gotas de conhecimento " - 
(dentro do Programa de Extensão: Atenção Integral à Saúde do Adulto - Ações Educativas, Cuidativas, 
Gerenciais e de Pesquisa, Proc. 1723/2002-86.. Proc. 23112.001723/2002-86), De 13/04/2020 à 
31/08/2020.

2.2. 31 (220/20) - Proc. 23112.007289/2020-88 - DFQM-So - Atividade de Extensão: "Grupo de Estudos 
Avançados em Física " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino de Física e Divulgação Científica. Proc. 
23112.000783/2017-16), De 06/04/2020 à 20/12/2020.

2.2. 32 (221/20) - Proc. 23112.007121/2020-72 - DEnf - Atividade de Extensão: "Encontros de discussão 
multidisciplinar sobre Saúde Mental " - (dentro do Programa de Extensão: LASM - Atividades da Liga 
Acadêmica de Saúde Mental. Proc. 23112.002857/2019-11), De 22/11/2019 à 21/12/2019.

2.2. 33 (222/20) - Proc. 23112.007413/2020-13 - DQ - Atividade de Extensão: "Métodos instrumentais de 
análise espectroquímica e aplicações de ferramentas quimiométricas: cursos, treinamentos e atualizações 
profissionais " - (dentro do Programa de Extensão: Instituto GAIA de Espectrometria (IGE). Proc. 
23112.000295/2017-17), De 01/06/2020 à 01/05/2022.

2.2. 34 (223/20) - Proc. 23112.007122/2020-17 - DTO - Atividade de Extensão: "Coletivo de Cuidados 
Paliativos - São Carlos " - (dentro do Programa de Extensão: Laboratório de Atividades e Desenvolvimento - 
LAD/DTO. . Proc. 23112.000920/1999-15), De 30/03/2020 à 30/11/2020.

2.2. 35 (224/20) - Proc. 23112.007487/2020-41 - DMed - Atividade de Extensão: "Ambulatório 
Extensionista de Cardiologia Clínica - participação dos estudantes integrantes da Liga de Cardiologia " - 
(dentro do Programa de Extensão: Atenção em educação e saúde cardiovascular na cidade de São Carlos. 
Proc. 23112.001624/2014-96), De 06/04/2020 à 07/12/2020.

2.2. 36 (225/20) - Proc. 23112.007179/2020-16 - DC - Atividade de Extensão: "BIPES - Desenvolvimento de 
ferramenta intuitiva para programação de sistemas embarcados, Internet das Coisas e divulgação e 
disseminação destas tecnologias através de cursos para comunidade interna e externa à UFSCar " - (dentro 
do Programa de Extensão: Robótica. Proc. 23112.000804/2016-12), De 25/03/2020 à 25/03/2021.

2.2. 37 (226/20) - Proc. 23112.007201/2020-28 - DPsi - Atividade de Extensão: "Programa de intervenção 
para crianças e adolescentes expostos à violência " - (dentro do Programa de Extensão: Prevenção de 
violência intrafamiliar. Proc. 23112.000650/2017-40), De 16/03/2020 à 15/12/2020.

2.2. 38 (227/20) - Proc. 23112.004581/2020-49 - CCN - Atividade de Extensão: "Você e seu d$nheiro! " - 
(dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e desenvolvimento sustentável no Território Lagoa do 
Sino. Proc. 23112.002821/2014-22), De 02/04/2020 à 20/07/2020.
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2.2. 39 (228/20) - Proc. 23112.007255/2020-93 - DPsi - Atividade de Extensão: "Escolares com dificuldades 
de aprendizagem: estimulação de habilidades metacognitivas e criativas " - (dentro do Programa de 
Extensão: Educação Especial e humanização nos serviços de saúde: pesquisa e intervenção. Proc. 
23112.003514/2013-88), De 30/03/2020 à 14/12/2020.

2.2. 40 (229/20) - Proc. 23112.007270/2020-31 - DF - Atividade de Extensão: "Desenvolvimento de 
produtos de Divulgação Científica " - (dentro do Programa de Extensão: Disseminação do Conhecimento 
Científico e Tecnológico na UFSCar. Proc. 23112.003189/2006-90), De 15/05/2020 à 15/05/2021.

2.2. 41 (230/20) - Proc. 23112.108971/2019-53 - SGAS - Atividade de Extensão: "Sistema de gestão 
integrada para os resíduos gerados em laboratórios da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: 
Programa de extensão para o manejo e conservação da biodiversidade e para atividades ligadas a 
elaboração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Universidade Federal de São Carlos. Proc. 
23112.001131/2019-61), De 01/07/2020 à 30/12/2022.

2.2. 42 (231/20) - Proc. 23112.007226/2020-21 - DEc-So - Atividade de Extensão: "Curso de Especialização 
(Pós-graduação lato sensu): MBA ECONOMIA E NEGÓCIOS " - (dentro do Programa de Extensão: Programa 
de Estudos Avançados em Desenvolvimento e Economia - PEADE. Proc. 23112.000865/2012-56), De 
12/09/2020 à 12/09/2022.

2.2. 43 (232/20) - Proc. 23112.007300/2020-18 - DPsi - Atividade de Extensão: "Centro de Orientação ao 
Idoso e seu Cuidador (COIC) " - (dentro do Programa de Extensão: Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão 
na Maturidade.. Proc. 23112.001179/1999-37), De 16/03/2020 à 24/12/2020.

2.2. 44 (233/20) - Proc. 23112.006801/2020-79 - DPsi - Atividade de Extensão: "Grupo de Estudo em 
Educação e Filosofias da Diferença (GEEFiDi) " - (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 18/03/2020 à 09/12/2020.

2.2. 45 (234/20) - Proc. 23112.005878/2020-21 - DEc-So - Atividade de Extensão: "Jornal Economia Crítica 
" - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Estudos Avançados em Desenvolvimento e Economia - 
PEADE. Proc. 23112.000865/2012-56), De 01/04/2020 à 31/12/2020.

2.2. 46 (235/20) - Proc. 23112.007488/2020-96 - DMed - Atividade de Extensão: "1º Curso Teórico-Prático 
de Ventilação Mecânica Pulmonar. " - (dentro do Programa de Extensão: RESIDÊNCIAS MÉDICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. Proc. 23112.002756/2018-69), De 13/03/2020 à 04/04/2020.

2.2. 47 (236/20) - Proc. 23112.007349/2020-62 - DCNME-Ar - Atividade de Extensão: "Grupo de leitura 
sobre Psicanálise e Marxismo " - (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 19/03/2020 à 15/12/2020.
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2.2. 48 (237/20) - Proc. 23112.007350/2020-97 - NIASE - Atividade de Extensão: "Estudos para prevenção 
e superação de violência de gênero: feminismo dialógico, masculinidades alternativas e modelo preventivo 
de superação de conflitos " - (dentro do Programa de Extensão: Democratização do conhecimento e do 
acesso à educação.. Proc. 23112.001293/2002-62), De 09/03/2020 à 15/12/2020.

2.2. 49 (238/20) - Proc. 23112.007359/2020-06 - DComp-So - Atividade de Extensão: "Desenvolvimento de 
cesta de ferramentas enxutas para apoiar desenvolvedores de software no trabalho sobre experiência do 
usuário " - (dentro do Programa de Extensão: Gestão da Criação, Treinamento, Incubação, Pesquisa e 
Desenvolvimento e Inovação (PeDeI) e Transferência de Tecnologia de Empreendimentos de Base 
Tecnológica.. Proc. 23112.004018/2011-32), De 02/04/2020 à 30/09/2020.

2.2. 50 (239/20) - Proc. 23112.007410/2020-71 - DFisio - Atividade de Extensão: "Ações do curso de 
Fisioterapia durante a pandemia de COVID-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Fisioterapia na Saúde 
do Idoso. Proc. 23112.107271/2019-41), De 02/04/2020 à 10/08/2020.

2.2. 51 (240/20) - Proc. 23112.007411/2020-16 - USE - Atividade de Extensão: "Conhecer e Crescer: 
capacitações para famílias atendidas na Linha de Cuidado Infância e Adolescência da USE " - (dentro do 
Programa de Extensão: Unidade Saúde Escola. Proc. 23112.004480/2009-57), De 06/03/2020 à 
30/11/2020.

2.2. 52 (241/20) - Proc. 23112.007437/2020-64 - DGero - Atividade de Extensão: "COMPROMISSO SOCIAL: 
Gerontologia e você no combate ao COVID-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Interdisciplinar de 
Pesquisa e Extensão na Maturidade.. Proc. 23112.001179/1999-37), De 06/04/2020 à 06/04/2021.

2.2. 53 (242/20) - Proc. 23112.007441/2020-22 - DC - Atividade de Extensão: "Produção de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) utilizando manufatura aditiva (impressão 3D), no contexto do combate à 
Pandemia de COVID-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Reologia e Processamento de 
Polímeros do DEMa/ NRPP/DEMa. Proc. 1683/1999-37. Proc. 23112.001683/1999-37), De 28/03/2020 à 
28/12/2020.

2.2. 54 (243/20) - Proc. 23112.007442/2020-77 - DTPP - Atividade de Extensão: "Curso formação dialógica: 
tertúlias dialógicas " - (dentro do Programa de Extensão: Democratização do conhecimento e do acesso à 
educação.. Proc. 23112.001293/2002-62), De 28/03/2020 à 08/06/2020.

2.2. 55 (244/20) - Proc. 23112.104900/2019-81 - DPsi - Atividade de Extensão: "HABILIDADES SOCIAIS NA 
ESCOLA MEDIADAS PELO PROFESSOR: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL " - (dentro do Programa de Extensão: Avaliação e Promoção de Habilidades Sociais e 
Relações Interpessoais. . Proc. 23112.000071/2001-31), De 10/10/2019 à 20/11/2019.
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2.2. 56 (260/20) - Proc. 23112.108753/2019-19 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "Exposição Fotográfica 
Sorocaba ontem e hoje: vida cotidiana e espaço urbano " - (dentro do Programa de Extensão: Reflexões 
Geográficas. Proc. 23112.004299/2010-29), De 20/05/2020 à 20/10/2020.

2.2. 57 (265/20) - Proc. 23112.108947/2019-14 - DEd - Atividade de Extensão: "FotoArte Cidade: práticas 
de experimentação visual, imaginação e captura coletiva do espaço público. " - (dentro do Programa de 
Extensão: Políticas Públicas e Gestão da Educação. . Proc. 23112.000862/2002-76), De 24/03/2020 à 
18/12/2020.

2.2. 58 (266/20) - Proc. 23112.108442/2019-50 - DS - Atividade de Extensão: "Caminhando pela história de 
São Carlos: passeios guiados temáticos " - (dentro do Programa de Extensão: Orientação e Avaliação de 
Políticas Públicas para a Construção da Cidadania 2.. Proc. 23112.000142/2000-05), De 06/06/2020 à 
03/07/2020.

2.2. 59 (270/20) - Proc. 23112.108946/2019-70 - DQ - Atividade de Extensão: "Grupo Olhares: atividades 
culturais inclusivas " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica. Proc. 
23112.004806/2010-23), De 06/05/2020 à 30/08/2020.

2.2. 60 (273/20) - Proc. 23112.108997/2019-00 - USE - Atividade de Extensão: "Cuidando do estudante 
universitário em sofrimento psíquico " - (dentro do Programa de Extensão: Unidade Saúde Escola. Proc. 
23112.004480/2009-57), De 20/09/2020 à 20/09/2020.

2.2. 61 (274/20) - Proc. 23112.107066/2019-86 - DL - Atividade de Extensão: "Discursos sobre a Leitura: as 
emoções em foco " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Educação Continuada em Linguística . 
Proc. 23112.002329/2013-76), De 15/05/2020 à 15/10/2020.

2.2. 62 (276/20) - Proc. 23112.108874/2019-61 - DEnf - Atividade de Extensão: "Fórum acadêmico de 
Práticas Integrativas e Complementares " - (dentro do Programa de Extensão: Políticas e Práticas em 
Saúde Proc. 1722/2002-29. Proc. 23112.001722/2002-29), De 04/11/2020 à 04/11/2020.

2.2. 63 (278/20) - Proc. 23112.106532/2019-14 - DL - Atividade de Extensão: "I Laboratório de Leitura 
Colaborativa da Literatura Digital " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Educação Continuada 
em Literaturas de Língua Portuguesa. Proc. 23112.001856/2009-35), De 16/03/2020 à 16/12/2020.

2.2. 64 (279/20) - Proc. 23112.108880/2019-18 - DTO - Atividade de Extensão: "II Congresso Mirim de 
Saúde Mental " - (dentro do Programa de Extensão: Terapia Ocupacional em Saúde Mental do Laboratório 
de Saúde Mental do DTO. Proc. 23112.000918/1999-73), De 17/10/2020 à 19/10/2020.

2.2. 65 (281/20) - Proc. 23112.108919/2019-05 - SIBi - Atividade de Extensão: "Dialogando sobre a UFSCar 
na UFSCar: documentários sobre a história de vida dos servidores que ajudaram a construir a história da 
Universidade " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Preservação da Memória da UFSCar. 
Proc. 23112.004266/2014-73), De 20/05/2020 à 20/08/2020.
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2.2. 66 (282/20) - Proc. 23112.107489/2019-04 - DTO - Atividade de Extensão: "II Encontro de experiências 
e práticas da Terapia Ocupacional na Atenção Básica em Saúde " - (dentro do Programa de Extensão: 
Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional. Proc. 23112.000874/2019-13), De 08/12/2020 à 08/12/2020.

2.2. 67 (284/20) - Proc. 23112.108972/2019-06 - DCI - Atividade de Extensão: "II SEMINÁRIO 
INFORMAÇÃO, INOVAÇÃO E SOCIEDADE " - (dentro do Programa de Extensão: Informação, Ciência e 
Tecnologia. Proc. 23112.001277/2016-63), De 24/10/2020 à 25/10/2020.

2.2. 68 (285/20) - Proc. 23112.108765/2019-43 - BCo - Atividade de Extensão: "Espaço BCo - Biblioteca 
Comunitária " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Atividades de Extensão do SIBi.. Proc. 
23112.001140/1999-00), De 01/08/2020 à 01/11/2020.

2.2. 69 (286/20) - Proc. 23112.108906/2019-28 - CCN - Atividade de Extensão: "VII Concurso de 
Fotografias da UFSCar – Campus Lagoa do Sino. " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade Ambiental - NEPESA. Proc. 23112.002963/2019-02), De 
01/05/2020 à 30/12/2020.

2.2. 70 (288/20) - Proc. 23112.108981/2019-99 - DEFMH - Atividade de Extensão: "Mostra Internacional 
Videodança de São Carlos - São Carlos Videodance International Festival " - (dentro do Programa de 
Extensão: Esporte para a cidadania. . Proc. 23112.000956/1999-62), De 16/03/2020 à 07/12/2020.

2.2. 71 (289/20) - Proc. 23112.108986/2019-11 - DTO - Atividade de Extensão: "III Mostra de experiências 
em Terapia Ocupacional na Saúde Coletiva e Atenção Básica em Saúde " - (dentro do Programa de 
Extensão: Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional. Proc. 23112.000874/2019-13), De 22/06/2020 à 
26/06/2020.

2.2. 72 (290/20) - Proc. 23112.108349/2019-45 - DCI - Atividade de Extensão: "Biblioterapia: Leitura e 
Cultura no apoio terapêutico " - (dentro do Programa de Extensão: Informação para Educação. . Proc. 
23112.000948/1999-34), De 10/05/2020 à 10/11/2020.

2.2. 73 (291/20) - Proc. 23112.108778/2019-12 - DTO - Atividade de Extensão: "IV Seminário de Terapia 
Ocupacional em Contextos Hospitalares - UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Laboratório de 
Atividades e Desenvolvimento - LAD/DTO. . Proc. 23112.000920/1999-15), De 20/11/2020 à 20/11/2020.

2.2. 74 (292/20) - Proc. 23112.108633/2019-11 - DTO - Atividade de Extensão: "Dia Mundial do Yoga " - 
(dentro do Programa de Extensão: Práticas Sociais e Integralidade em Saúde. Proc. 23112.003518/2017-
90), De 17/06/2020 à 19/06/2020.

2.2. 75 (293/20) - Proc. 23112.108727/2019-91 - CCN - Atividade de Extensão: "Cine ECOFALANTE e roda 
de conversa em Campina do Monte Alegre " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e 
desenvolvimento sustentável no Território Lagoa do Sino. Proc. 23112.002821/2014-22), De 13/04/2020 à 
13/08/2020.
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2.2. 76 (295/20) - Proc. 23112.106691/2019-19 - DDR-Ar - Atividade de Extensão: "IV DIA DE CAMPO DE 
MANEJO DE ENTRELINHAS EM CITROS " - (dentro do Programa de Extensão: Agroecologia, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Proc. 23112.004740/2009-15), De 09/05/2020 à 09/05/2020.

2.2. 77 (296/20) - Proc. 23112.108913/2019-20 - DMed - Atividade de Extensão: "Saúde Mental e Cultura: 
Cultivando Cuidados Criativos " - (dentro do Programa de Extensão: Atividade humana, Produção artístico-
cultural e Terapia Ocupacional . Proc. 23112.002089/2012-29), De 01/04/2020 à 25/11/2020.

2.2. 78 (297/20) - Proc. 23112.107490/2019-21 - ProACE - Atividade de Extensão: "I Encontro "Outros 
Olhares para a Matemática na infância" - GEOOM " - (dentro do Programa de Extensão: Formação 
Compartilhada de Professores que ensinam Matemática na Educação Básica. . Proc. 23112.000607/2003-
33), De 07/04/2020 à 27/08/2020.

2.2. 79 (298/20) - Proc. 23112.108984/2019-22 - DTO - Atividade de Extensão: "Curadoria do "Festival 
UniDiversa: potências da diversidade na universidade pública" " - (dentro do Programa de Extensão: 
Atividade humana, Produção artístico-cultural e Terapia Ocupacional . Proc. 23112.002089/2012-29), De 
01/06/2020 à 18/12/2020.

2.2. 80 (299/20) - Proc. 23112.106555/2019-11 - DME - Atividade de Extensão: "III Encontro de Estágio nas 
Licenciaturas " - (dentro do Programa de Extensão: Docência e Formação de Professores. Proc. 
23112.000207/2018-50), De 15/10/2020 à 15/10/2020.

2.2. 81 (301/20) - Proc. 23112.108737/2019-26 - DECiv - Atividade de Extensão: "Vôo de Pássaro: Ribeirão 
Preto de 1990 – 2004 " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Preservação da Memória da 
UFSCar. Proc. 23112.004266/2014-73), De 01/05/2020 à 30/08/2020.

2.2. 82 (302/20) - Proc. 23112.105921/2019-14 - DFil - Atividade de Extensão: "III Colóquio Freud: Filosofia 
e Psicanálise " - (dentro do Programa de Extensão: Filosofia: perspectivas e contemporaneidade. Proc. 
23112.001028/2012-44), De 26/05/2020 à 28/05/2020.

2.2. 83 (303/20) - Proc. 23112.108877/2019-02 - SIBi - Atividade de Extensão: "Comemoração 25 anos da 
BCo " - (dentro do Programa de Extensão: Comunicação, tecnologia, arte, cultura e sociedade. Proc. 
23112.002155/2019-37), De 01/06/2020 à 30/09/2020.

2.2. 84 (304/20) - Proc. 23112.108703/2019-31 - DGero - Atividade de Extensão: "Dia Mundial do Diabetes 
" - (dentro do Programa de Extensão: Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão na Maturidade.. Proc. 
23112.001179/1999-37), De 01/08/2020 à 20/12/2020.

2.2. 85 (305/20) - Proc. 23112.108684/2019-43 - DECiv - Atividade de Extensão: "1º Desvendado as 
Belezas Naturais do Meio físico de São Carlos " - (dentro do Programa de Extensão: Estudos, Pesquisas, 
Ensino, Consultoria, Assessoria e Divulgação em Geociências, Geotecnia e Meio Ambiente. Proc. 
23112.001477/2013-73), De 01/03/2020 à 11/12/2020.
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2.2. 86 (306/20) - Proc. 23112.108923/2019-65 - DComp-So - Atividade de Extensão: "SeCoT 2020 - XII 
Semana da Computação e Tecnologia " - (dentro do Programa de Extensão: Gestão da Criação, 
Treinamento, Incubação, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação (PeDeI) e Transferência de Tecnologia 
de Empreendimentos de Base Tecnológica.. Proc. 23112.004018/2011-32), De 24/08/2020 à 27/08/2020.

2.2. 87 (307/20) - Proc. 23112.108829/2019-14 - CCN - Atividade de Extensão: "Exposição de rochas e 
patrimônio paleontológico no evento Campus Lagoa do Sino de Porteiras Abertas " - (dentro do Programa 
de Extensão: Ensino, pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 23112.000111/2018-91), De 
22/09/2020 à 23/09/2020.

2.2. 88 (308/20) - Proc. 23112.108575/2019-26 - SGAS - Atividade de Extensão: "Simpósio do CERRADO: 
Manejo e Conservação das Fisionomias de Áreas Abertas. " - (dentro do Programa de Extensão: Programa 
de Atividades de Extensão da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS). Proc. 
23112.002140/2009-18), De 11/09/2020 à 11/09/2020.

2.2. 89 (309/20) - Proc. 23112.108808/2019-91 - DTPP - Atividade de Extensão: "I ENCONTRO “ESCOLA 
PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: A FORMAÇÃO HUMANA EM DEBATE” " - 
(dentro do Programa de Extensão: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE 
EXTENSÃO DA PEDAGOGIA – PIAAEP. Proc. 23112.003139/2017-08), De 13/03/2020 à 13/06/2020.

2.2. 90 (310/20) - Proc. 23112.108887/2019-30 - SIBi - Atividade de Extensão: "Biblioteca Infantil e Dia das 
Crianças: integração, diversão e cidadania " - (dentro do Programa de Extensão: Comunicação, tecnologia, 
arte, cultura e sociedade. Proc. 23112.002155/2019-37), De 01/08/2020 à 30/11/2020.

2.2. 91 (311/20) - Proc. 23112.108939/2019-78 - DPsi - Atividade de Extensão: "Simpósio: Redução de 
Danos - perspectivas sobre políticas de drogas, saúde mental, prevenção de IST’s e Universidade. " - 
(dentro do Programa de Extensão: Liga Acadêmica de Saúde Mental. Proc. 23112.000133/2016-90), De 
22/05/2020 à 23/05/2020.
2.2. 92 (312/20) - Proc. 23112.107629/2019-36 - DEMa - Atividade de Extensão: "Escola de Férias de 
Engenharia de Materiais  - (dentro do Programa de Extensão: Difusão do conhecimento e formação 
educacional na área de engenharia de materiais. Proc. 23112.001148/2008-54), De 15/03/2020 à 
31/08/2020.
2.2. 93 (313/20) - Proc. 23112.108498/2019-12 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "Exposição Fotográfica 
Rostos Etíopes - Uma leitura da Etiópia, o Teto da África. " - (dentro do Programa de Extensão: Espaços 
públicos, cidadania e cultura - gestão, desenvolvimento de ações e qualificação de agentes sociais. Proc. 
23112.004349/2011-04), De 10/08/2020 à 31/08/2020.

2.2. 94 (314/20) - Proc. 23112.108922/2019-11 - CCN - Atividade de Extensão: "Descobrindo a Astronomia 
" - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade 
Ambiental - NEPESA. Proc. 23112.002963/2019-02), De 01/05/2020 à 30/12/2020.
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2.2. 95 (315/20) - Proc. 23112.108903/2019-94 - DComp-So - Atividade de Extensão: "10ª Mini Maratona 
de Programação UFSCar-Sorocaba " - (dentro do Programa de Extensão: Desenvolvimento, Treinamento e 
Difusão da Computação (DTD-CC). Proc. 23112.001080/2018-96), De 28/08/2020 à 28/08/2020.

2.2. 96 (316/20) - Proc. 23112.108487/2019-24 - DMed - Atividade de Extensão: "Too Young to Drink - 
campanha pública e mesa redonda sobre os efeitos do consumo de álcool durante a gravidez " - (dentro 
do Programa de Extensão: Atenção à saúde em genética médica. Proc. 23112.001812/2013-33), De 
08/09/2020 à 11/09/2020.

2.2. 97 (317/20) - Proc. 23112.104137/2019-99 - DME - Atividade de Extensão: "4º Encontro de Ensino de 
Física " - (dentro do Programa de Extensão: Popularização da Educação em Ciências. Proc. 
23112.003595/2009-80), De 03/11/2020 à 06/11/2020.

2.2. 98 (318/20) - Proc. 23112.108901/2019-03 - CCN - Atividade de Extensão: "VI Feira da Barganha da 
UFSCar Lagoa do Sino " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em 
Sustentabilidade Ambiental - NEPESA. Proc. 23112.002963/2019-02), De 01/05/2020 à 30/12/2020.

2.2. 99 (319/20) - Proc. 23112.108573/2019-37 - DTAiSeR-Ar - Atividade de Extensão: "X Encontro do 
GEAgro - Empregabilidade e atuação no agronegócio " - (dentro do Programa de Extensão: Grupo de 
Estudos do Agronegócio (GEAgro). Proc. 23112.004686/2010-98), De 20/10/2020 à 20/10/2020.

2.2. 100 (320/20) - Proc. 23112.108779/2019-67 - DEP - Atividade de Extensão: "XVI Semana da 
Engenharia de Produção - Mesa Redonda " - (dentro do Programa de Extensão: Difusão e aplicações de 
métodos para gestão e melhoria da produtividade e da qualidade de sistemas de produção.. Proc. 
23112.001233/2009-07), De 01/08/2020 à 01/02/2021.

2.2. 101 (321/20) - Proc. 23112.108962/2019-62 - DL - Atividade de Extensão: "1ª Escola de Linguística do 
GEL " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino / aprendizagem de língua espanhola. Proc. 
23112.004725/2008-45), De 27/07/2020 à 31/07/2020.

2.2. 102 (322/20) - Proc. 23112.108969/2019-84 - DEnf - Atividade de Extensão: "II Mostra Científica de 
Enfermagem da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção Integral à Saúde do Adulto - Ações 
Educativas, Cuidativas, Gerenciais e de Pesquisa, Proc. 1723/2002-86.. Proc. 23112.001723/2002-86), De 
03/07/2020 à 03/07/2020.

2.2. 103 (324/20) - Proc. 23112.108709/2019-17 - CCN - Atividade de Extensão: "V Semana da Biologia no 
campus Lagoa do Sino " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e desenvolvimento 
sustentável no Território Lagoa do Sino. Proc. 23112.002821/2014-22), De 26/10/2020 à 30/10/2020.
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2.2. 104 (325/20) - Proc. 23112.108696/2019-78 - CCN - Atividade de Extensão: "Terceira Semana da 
Engenharia Ambiental do Campus Lagoa do Sino - SEAmb " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, 
pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 23112.000111/2018-91), De 01/03/2020 à 
30/06/2020.

2.2. 105 (326/20) - Proc. 23112.007582/2020-45 - SEaD - Atividade de Extensão: "Escola Pública: Relações 
com o saber que afetam projetos de vida e de trabalho " - (dentro do Programa de Extensão: Políticas 
Públicas e Gestão da Educação. . Proc. 23112.000862/2002-76), De 31/03/2020 à 30/06/2021.

2.2. 106 (327/20) - Proc. 23112.107522/2019-98 - CoPICT - Atividade de Extensão: "XXVII Congresso de 
Iniciação Científica (CIC) e XII Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) " 
- (dentro do Programa de Extensão: Divulgação Científica, Comunicação e Inclusão Social.. Proc. 
23112.002314/2007-50), De 09/11/2020 à 12/11/2020.

2.2. 107 (328/20) - Proc. 23112.108966/2019-41 - DQ - Atividade de Extensão: "XVII Circo da Ciência: 
divulgação científica e interatividade " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo Ouroboros de 
Divulgação Científica. Proc. 23112.004806/2010-23), De 11/05/2020 à 15/05/2020.

2.2. 108 (329/20) - Proc. 23112.108782/2019-81 - DF - Atividade de Extensão: "XVI Semana de Física da 
UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Formação de Professores e Divulgação Científica.-Proc 
0646/2005-79. Proc. 23112.000646/2005-79), De 14/09/2020 à 18/09/2020.

2.2. 109 (330/20) - Proc. 23112.108458/2019-62 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "XII Geografando - 
Comemoração ao dia do Geógrafo " - (dentro do Programa de Extensão: Reflexões Geográficas. Proc. 
23112.004299/2010-29), De 29/05/2020 à 29/05/2020.

2.2. 110 (331/20) - Proc. 23112.107169/2019-46 - DGero - Atividade de Extensão: "XI Semana de Pesquisa 
em Gerontologia da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão 
na Maturidade.. Proc. 23112.001179/1999-37), De 23/06/2020 à 26/06/2020.

2.2. 111 (332/20) - Proc. 23112.108891/2019-06 - ProACE - Atividade de Extensão: "VII Semana de 
Formação, Pesquisas e Práticas em Educação Infantil da UAC " - (dentro do Programa de Extensão: 
Formação, Pesquisas e Práticas em Educação Infantil. Proc. 23112.002018/2017-31), De 01/03/2020 à 
31/07/2020.

2.2. 112 (333/20) - Proc. 23112.108959/2019-49 - DCI - Atividade de Extensão: "VI Seminário de Política de 
Informação e Memória - dialogando sobre os 50 anos da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: 
Programa de Preservação da Memória da UFSCar. Proc. 23112.004266/2014-73), De 01/06/2020 à 
30/06/2020.
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2.2. 113 (334/20) - Proc. 23112.108929/2019-32 - DPsi - Atividade de Extensão: "VI Semana do Curso de 
Tradução e Interpretação em Libras/Língua Portuguesa " - (dentro do Programa de Extensão: Libras em 
uso: discurso, ensino, tradução e interpretação em ações de formação com as comunidades surdas. Proc. 
23112.003744/2015-17), De 21/09/2020 à 25/09/2020.

2.2. 114 (335/20) - Proc. 23112.108675/2019-52 - SGAS - Atividade de Extensão: "O cerrado em música: os 
sons de um ecossistema único. " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de extensão para o manejo 
e conservação da biodiversidade e para atividades ligadas a elaboração do Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) da Universidade Federal de São Carlos. Proc. 23112.001131/2019-61), De 11/09/2020 à 12/09/2020.

2.2. 115 (336/20) - Proc. 23112.108870/2019-82 - DMed - Atividade de Extensão: "VI JORNADA DE 
PEDIATRIA DA SANTA CASA DR. JORGE CALIL MENDJOUD E VI JORNADA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS 
DA UFSCAR. " - (dentro do Programa de Extensão: NEFROAP - Nefrologia Aplicada. Proc. 
23112.004003/2018-98), De 29/05/2020 à 30/05/2020.

2.2. 116 (337/20) - Proc. 23112.108720/2019-79 - DTO - Atividade de Extensão: "V Seminário de 
Tecnologia Assistiva da UFSCar: inovação tecnológica e produção de evidências " - (dentro do Programa de 
Extensão: Educação Especial e humanização nos serviços de saúde: pesquisa e intervenção. Proc. 
23112.003514/2013-88), De 11/09/2020 à 11/09/2020.

2.2. 117 (338/20) - Proc. 23112.108978/2019-75 - DCI - Atividade de Extensão: "Exposição 10 anos do 
Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia e Ciência da Informação " - (dentro do Programa de 
Extensão: Informação, Educação e Justiça Social . Proc. 23112.000606/2019-00), De 09/11/2020 à 
11/12/2020.

2.2. 118 (347/20) - Proc. 23112.108771/2019-09 - HU/UFSCar - Atividade de Extensão: "1a Jornada de 
Cuidados em Enfermagem e Saúde do HU-UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção 
Hospitalar. Proc. 23112.001553/2017-74), De 17/06/2020 à 18/06/2020.

2.2. 119 (348/20) - Proc. 23112.108930/2019-67 - DCSo - Atividade de Extensão: "V Seminário de 
Experimentações Etnográficas " - (dentro do Programa de Extensão: Temas em Antropologia e Ciência 
Política. Proc. 23112.003064/2012-42), De 01/05/2020 à 01/11/2020.

2.2. 120 (349/20) - Proc. 23112.105202/2019-01 - DMed - Atividade de Extensão: "V Jornada de 
Puericultura e Pediatria da UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: NADAE. Nucleo de estudos sobre 
alimentação, digestão, absorção, metabolismo e excreção em crianças e adolescentes.. Proc. 
23112.001875/2018-02), De 16/10/2020 à 16/10/2020.

2.2. 121 (350/20) - Proc. 23112.108708/2019-64 - NFP - Atividade de Extensão: "Docência em foco " - 
(dentro do Programa de Extensão: Formação continuada de professores da educação básica: processos 
formativos saberes profissionais. Proc. 23112.000778/2017-11), De 16/03/2020 à 15/06/2020.
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2.2. 122 (351/20) - Proc. 23112.108363/2019-49 - PPGEU - Atividade de Extensão: "Tech In Cities 3.0 " - 
(dentro do Programa de Extensão: Ações Integradas em Engenharia Urbana. Proc. 23112.004063/2016-
49), De 01/02/2020 à 30/11/2020.

2.2. 123 (352/20) - Proc. 23112.108992/2019-79 - USE - Atividade de Extensão: "SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL SAUDE E TRABALHO: ABORDAGEM CRÍTICA E PSICANALÍTICA " - (dentro do Programa de 
Extensão: Unidade Saúde Escola. Proc. 23112.004480/2009-57), De 10/08/2020 à 30/11/2020.

2.2. 124 (353/20) - Proc. 23112.108954/2019-16 - DCI - Atividade de Extensão: "Seminário Internacional 
em Informação, Tecnologia e Inovação " - (dentro do Programa de Extensão: Informação, Tecnologia e 
Sociedade. Proc. 23112.002405/2015-13), De 04/05/2020 à 04/09/2020.

2.2. 125 (354/20) - Proc. 23112.108943/2019-36 - DEnf - Atividade de Extensão: "Semana de Enfermagem 
Departamento de Enfermagem - UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção Integral à Saúde do 
Adulto - Ações Educativas, Cuidativas, Gerenciais e de Pesquisa, Proc. 1723/2002-86.. Proc. 
23112.001723/2002-86), De 19/05/2020 à 20/05/2020.

2.2. 126 (355/20) - Proc. 23112.108945/2019-25 - SGAS - Atividade de Extensão: "Semana do meio 
ambiente 2020: a UFSCar e as questões ambientais " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de 
extensão para o manejo e conservação da biodiversidade e para atividades ligadas a elaboração do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Universidade Federal de São Carlos. Proc. 23112.001131/2019-61), 
De 01/06/2020 à 05/06/2020.

2.2. 127 (356/20) - Proc. 23112.108920/2019-21 - DAC - Atividade de Extensão: "Rede de Debates Geminis 
" - (dentro do Programa de Extensão: GEMInIS UFSCar. Proc. 23112.001701/2013-27), De 02/01/2020 à 
31/12/2020.

2.2. 128 (357/20) - Proc. 23112.108787/2019-11 - DCNME-Ar - Atividade de Extensão: "Pint of Science 
Araras " - (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 
02/03/2020 à 30/05/2020.

2.2. 129 (358/20) - Proc. 23112.108664/2019-72 - CCN - Atividade de Extensão: "Oficina de Sabão com 
Óleo de Cozinha Usado " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e extensão no campus 
Lagoa do Sino. Proc. 23112.000111/2018-91), De 22/09/2020 à 23/09/2020.

2.2. 130 (359/20) - Proc. 23112.108341/2019-89 - DEnf - Atividade de Extensão: "O cuidado a crianças com 
Transtorno do Espectro Autista: perspectivas da família, saúde e educação " - (dentro do Programa de 
Extensão: Integração de ações educativas e assistenciais à mulher e à criança. . Proc. 23112.000141/2002-
41), De 07/05/2020 à 07/05/2020.

2.2. 131 (360/20) - Proc. 23112.108949/2019-11 - SIBi - Atividade de Extensão: "Meetups 
empreendedorismo e inovação na universidade " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de 
Atividades de Extensão do SIBi.. Proc. 23112.001140/1999-00), De 01/06/2020 à 18/12/2020.
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2.2. 132 (361/20) - Proc. 23112.108911/2019-31 - DMed - Atividade de Extensão: "IV Congresso de Saúde 
Mental da UFSCar: Saúde Mental e Interseccionalidades.
III Congresso Internacional Universidade e RAPS. " - (dentro do Programa de Extensão: Liga Acadêmica de 
Saúde Mental. Proc. 23112.000133/2016-90), De 02/02/2020 à 21/12/2020.

2.2. 133 (362/20) - Proc. 23112.108952/2019-27 - DME - Atividade de Extensão: "II Encontro de 
Professores de Música da Educação Básica da UFSCar  - (dentro do Programa de Extensão: Ações e 
Reflexões em Educação e Educação Musical. Proc. 23112.002291/2011-46), De 03/08/2020 à 12/12/2020.

2.2. 134 (363/20) - Proc. 23112.108163/2019-96 - DTPP - Atividade de Extensão: "II Ciclo de Estudos 
"Ciranda dos Saberes" - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL " - (dentro do Programa de Extensão: Formação continuada de professores da educação básica: 
processos formativos saberes profissionais. Proc. 23112.000778/2017-11), De 09/03/2020 à 30/11/2020.

2.2. 135 (364/20) - Proc. 23112.104189/2019-65 - DTPP - Atividade de Extensão: "Fórum de Aprendizagem 
Permanente do Cfei: Práticas escolares e Inovação Pedagógica " - (dentro do Programa de Extensão: 
Práticas Pedagógicas e Processos Formativos na Educação Escolar e Não Escolar: estudo, produção e 
divulgação de conhecimentos e saberes. Proc. 23112.002765/2012-64), De 10/09/2020 à 02/10/2020.

2.2. 136 (365/20) - Proc. 23112.108845/2019-07 - CCN - Atividade de Extensão: "Experimentos de ciências 
no evento Campus Lagoa do Sino de Porteiras Abertas " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, 
pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 23112.000111/2018-91), De 22/09/2020 à 
23/09/2020.

2.2. 137 (366/20) - Proc. 23112.006991/2020-24 - ProEx - Atividade de Extensão: "DIÁLOGOS NA 
UNIVERSIDADE: espaços de cultura, espaços de memória, e a cidade. " - (dentro do Programa de Extensão: 
Tecnologias Computacionais Interativas. Proc. 23112.001020/2018-73), De 12/05/2020 à 14/05/2020.

2.2. 138 (367/20) - Proc. 23112.108692/2019-90 - CCN - Atividade de Extensão: "Bateria Comando Federal 
" - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 
23112.000111/2018-91), De 01/05/2020 à 31/12/2020.

2.2. 139 (368/20) - Proc. 23112.107189/2019-17 - CECH - Atividade de Extensão: "Preservando a memória 
da educação no Brasil. Tratamento e divulgação da coleção João Penteado, pertencente a Unidade 
Especial de Informação e Memória " - (dentro do Programa de Extensão: Programa de Preservação da 
Memória da UFSCar. Proc. 23112.004266/2014-73), De 04/05/2020 à 28/08/2020.
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2.2. 140 (369/20) - Proc. 23112.108767/2019-32 - SGAS - Atividade de Extensão: "Concurso de Fotografias 
do Cerrado da UFSCar: Interações entre Animais e Plantas " - (dentro do Programa de Extensão: Programa 
de extensão para o manejo e conservação da biodiversidade e para atividades ligadas a elaboração do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Universidade Federal de São Carlos. Proc. 23112.001131/2019-61), 
De 04/05/2020 à 31/08/2020.

2.2. 141 (370/20) - Proc. 23112.107327/2019-68 - ProGrad - Atividade de Extensão: "CICLO DE OFICINAS 
EM METODOLOGIAS ATIVAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção 
Hospitalar. Proc. 23112.001553/2017-74), De 01/05/2020 à 01/12/2020.

2.2. 142 (371/20) - Proc. 23112.108917/2019-16 - DEd - Atividade de Extensão: "Ciclo de Debates - 
Fotografia e Estéticas da Diferença: questões para a curadoria artística na educação contemporânea. " - 
(dentro do Programa de Extensão: Políticas Públicas e Gestão da Educação. . Proc. 23112.000862/2002-
76), De 16/09/2020 à 18/09/2020.

2.2. 143 (372/20) - Proc. 23112.108418/2019-11 - CCN - Atividade de Extensão: "Campus Lagoa do Sino de 
Porteiras Abertas " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e desenvolvimento sustentável 
no Território Lagoa do Sino. Proc. 23112.002821/2014-22), De 22/09/2020 à 23/09/2020.

2.2. 144 (373/20) - Proc. 23112.108941/2019-47 - DL - Atividade de Extensão: "5ª Seminário LABEPPE " - 
(dentro do Programa de Extensão: Formação e Educação Continuada em Linguística . Proc. 
23112.002329/2013-76), De 23/05/2020 à 24/05/2020.

2.2. 145 (374/20) - Proc. 23112.108847/2019-98 - CCN - Atividade de Extensão: "Talentos na Lagoa " - 
(dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 
23112.000111/2018-91), De 01/04/2020 à 15/12/2020.

2.2. 146 (375/20) - Proc. 23112.108915/2019-19 - CCN - Atividade de Extensão: "Música na Lagoa " - 
(dentro do Programa de Extensão: Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade Ambiental - 
NEPESA. Proc. 23112.002963/2019-02), De 01/05/2020 à 30/12/2020.

2.2. 147 (376/20) - Proc. 23112.108434/2019-11 - DEnf - Atividade de Extensão: "1º Simpósio Midwifery 
Network Brasil - Implementação do modelo de cuidado centrado na mulher/família que vise uma 
experiência positiva " - (dentro do Programa de Extensão: Integração de ações educativas e assistenciais à 
mulher e à criança. . Proc. 23112.000141/2002-41), De 29/05/2020 à 29/05/2020.

2.2. 148 (377/20) - Proc. 23112.007460/2020-59 - DGero - Atividade de Extensão: "COVID-19 e 
envelhecimento: Confecção de material informativo sobre saúde e envelhecimento com a proposta de 
estimulação cognitiva. " - (dentro do Programa de Extensão: Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão na 
Maturidade.. Proc. 23112.001179/1999-37), De 04/04/2020 à 31/08/2020.
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2.2. 149 (386/20) - Proc. 23112.007053/2020-41 - DME - Atividade de Extensão: "Didática e Metodologia 
de Ensino em Música: um olhar para as diferenças " - (dentro do Programa de Extensão: Educação musical 
e organizações sociais de cultura: parceria entre a UFSCar e o Projeto Guri. Proc. 23112.000238/2017-20), 
De 29/06/2020 à 29/06/2020.

2.2. 150 (387/20) - Proc. 23112.007664/2020-90 - DFisio - Atividade de Extensão: "Aplicação das ‘Minhas 
Palavras Favoritas/F-Words’ na vida de crianças e famílias atendidas em uma Unidade de Saúde " - (dentro 
do Programa de Extensão: Unidade Saúde Escola. Proc. 23112.004480/2009-57), De 06/08/2020 à 
06/08/2021.

2.2. 151 (388/20) - Proc. 23112.007616/2020-00 - DCNME-Ar - Atividade de Extensão: "Acervo de 
Materiais Didáticos dos cursos de Licenciaturas e Experimentotecca da UFSCar Araras " - (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 01/05/2020 à 10/12/2020.

2.2. 152 (389/20) - Proc. 23112.007599/2020-01 - DBio-So - Atividade de Extensão: "Genética e Sociedade: 
o papel da ciência em tempos de Covid-19 " - (dentro do Programa de Extensão: Divulgação Científica em 
Biologia. Proc. 23112.004200/2015-64), De 04/05/2020 à 30/06/2020.

2.2. 153 (390/20) - Proc. 23112.007278/2020-06 - DEQ - Atividade de Extensão: "3° Workshop do PPGEQ " - 
(dentro do Programa de Extensão: Transferência de Conhecimento, Tecnologia e Equipamentos para o 
Ensino de Engenharia Química. Proc. 0837/2000-89. Proc. 23112.000837/2000-89), De 01/04/2020 à 
01/05/2021.

2.2. 154 (391/20) - Proc. 23112.007774/2020-51 - DEFMH - Atividade de Extensão: "Academia de Futebol 
ProFut: 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 
01/05/2020 à 30/07/2022.

2.2. 155 (392/20) - Proc. 23112.005481/2020-30 - DTO - Atividade de Extensão: "Seminário "Cuidado em 
Saúde Mental em uma experiência de cooperação internacional entre Brasil e Itália" " - (dentro do 
Programa de Extensão: Terapia Ocupacional em Saúde Mental do Laboratório de Saúde Mental do DTO. 
Proc. 23112.000918/1999-73), De 22/03/2020 à 22/03/2020.

2.2. 156 (393/20) - Proc. 23112.006543/2020-21 - CCN - Atividade de Extensão: "Cursos GEPES de 
aprimoramento acadêmico 2020 " - (dentro do Programa de Extensão: Grupo de Estudos, Pesquisa e 
Extensão em Solos - GEPES. Proc. 23112.004074/2017-18), De 09/03/2020 à 30/11/2020.

2.2. 157 (398/20) - Proc. 23112.108991/2019-24 - CCAdm-So - Atividade de Extensão: "XI SEMAD " - 
(dentro do Programa de Extensão: PENSE - Programa de Ensino e Estudos em Negócios e Soluções 
Empresariais. Proc. 23112.003678/2017-39), De 09/09/2020 à 11/09/2020.
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2.2. 158 (399/20) - Proc. 23112.108777/2019-78 - DCSo - Atividade de Extensão: "Quartas Indomáveis " - 
(dentro do Programa de Extensão: Temas em Antropologia e Ciência Política. Proc. 23112.003064/2012-
42), De 25/03/2020 à 24/06/2020.

2.2. 159 (400/20) - Proc. 23112.107043/2019-71 - DEd - Atividade de Extensão: "II Jornada - Diálogos em 
Pierre Bourdieu " - (dentro do Programa de Extensão: Formação continuada de professores da educação 
básica: processos formativos saberes profissionais. Proc. 23112.000778/2017-11), De 17/09/2020 à 
18/09/2020.

2.2. 160 (401/20) - Proc. 23112.108918/2019-52 - CCN - Atividade de Extensão: "Evento "III SEAGRO: 
Atualidades e Desafios Tecnológicos" " - (dentro do Programa de Extensão: Clínica Fitossanitária para o 
apoio à identificação e diagnose dos principais problemas bióticos e abióticos agrícolas da comunidade 
territorial Lagoa do Sino. Proc. 23112.001890/2015-08), De 06/10/2020 à 08/10/2020.

2.2. 161 (402/20) - Proc. 23112.007697/2020-30 - DCHE-So - Atividade de Extensão: "Teoria e prática na 
elaboração de projetos de pesquisa: apoio as investigações de profissionais da educação: " - (dentro do 
Programa de Extensão: Divulgação Científica em Educação. Proc. 23112.003065/2012-97), De 03/04/2020 
à 24/07/2020.

2.2. 162 (403/20) - Proc. 23112.108925/2019-54 - DCI - Atividade de Extensão: ""Ciência da Informação, 
Colaboração e Inovação" " - (dentro do Programa de Extensão: Informação para Educação. . Proc. 
23112.000948/1999-34), De 20/08/2020 à 21/08/2020.

2.2. 163 (404/20) - Proc. 23112.106554/2019-76 - NIASE - Atividade de Extensão: "VIII Encontro de 
Tertúlias Dialógicas: Literárias, de Artes e Musicais " - (dentro do Programa de Extensão: Democratização 
do conhecimento e do acesso à educação.. Proc. 23112.001293/2002-62), De 02/09/2020 à 10/10/2020.

2.2. 164 (405/20) - Proc. 23112.108967/2019-95 - DCI - Atividade de Extensão: "V Saber Científico " - 
(dentro do Programa de Extensão: Informação, Educação e Justiça Social . Proc. 23112.000606/2019-00), 
De 29/05/2020 à 29/05/2020.

2.2. 165 (407/20) - Proc. 23112.108371/2019-95 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "Ciclo de Leituras de 
Lacan " - (dentro do Programa de Extensão: Espaços públicos, cidadania e cultura - gestão, 
desenvolvimento de ações e qualificação de agentes sociais. Proc. 23112.004349/2011-04), De 
09/03/2020 à 27/11/2020.

2.2. 166 (408/20) - Proc. 23112.108792/2019-16 - HU/UFSCar - Atividade de Extensão: "2º Encontro de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde do HU-UFSCar " - (dentro do Programa de Extensão: Atenção 
Hospitalar. Proc. 23112.001553/2017-74), De 17/09/2020 à 18/09/2020.

2.2. 167 (409/20) - Proc. 23112.108667/2019-14 - DMed - Atividade de Extensão: "XII Simpósio de 
Atualização em Diabetes Mellitus " - (dentro do Programa de Extensão: Diabetes Mellitus e Metabologia. 
Proc. 23112.003598/2010-04), De 27/11/2020 à 27/11/2020.
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2.2. 168 (410/20) - Proc. 23112.108853/2019-45 - CCN - Atividade de Extensão: "I Workshop Meninas nas 
Ciências " - (dentro do Programa de Extensão: Ensino, pesquisa e extensão no campus Lagoa do Sino. Proc. 
23112.000111/2018-91), De 01/04/2020 à 01/11/2020.

2.2. 169 (411/20) - Proc. 23112.108682/2019-54 - DECiv - Atividade de Extensão: "1º Simpósio de 
Geotecnia de São Carlos - (dentro do Programa de Extensão: Estudos, Pesquisas, Ensino, Consultoria, 
Assessoria e Divulgação em Geociências, Geotecnia e Meio Ambiente. Proc. 23112.001477/2013-73), De 
01/03/2020 à 31/07/2020.

2.2. 170 (412/20) - Proc. 23112.108990/2019-80 - DFisio - Atividade de Extensão: "Oficina para familiares 
e cuidadores de idosos com doença de Alzheimer: da prevenção ao tratamento " - (dentro do Programa de 
Extensão: Fisioterapia Neurofuncional. Proc. 23112.004072/2018-00), De 23/09/2020 à 23/09/2020.

2.2. 171 (413/20) - Proc. 23112.108998/2019-46 - DEP - Atividade de Extensão: "Nesefi Convida " - (dentro 
do Programa de Extensão: Difusão e aplicações de métodos para gestão e melhoria da produtividade e da 
qualidade de sistemas de produção.. Proc. 23112.001233/2009-07), De 22/04/2020 à 23/04/2020.

2.2. 172 (414/20) - Proc. 23112.108485/2019-35 - DME - Atividade de Extensão: "1ª. Jornada das 
Licenciaturas da UFSCar: profissão docente em pauta " - (dentro do Programa de Extensão: Docência e 
Formação de Professores. Proc. 23112.000207/2018-50), De 15/05/2020 à 15/05/2020.

2.2. 173 (415/20) - Proc. 23112.108993/2019-13 - DFil - Atividade de Extensão: "III Seminário Bergson: 
diálogos " - (dentro do Programa de Extensão: Filosofia: perspectivas e contemporaneidade. Proc. 
23112.001028/2012-44), De 07/05/2020 à 08/05/2020.

2.2. 174 (416/20) - Proc. 23112.108988/2019-19 - DQ - Atividade de Extensão: "DQ-UFSCar 50 anos: Sarau 
Cientistas Artistas " - (dentro do Programa de Extensão: Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica. Proc. 
23112.004806/2010-23), De 18/06/2020 à 18/08/2020.

2.2. 175 (417/20) - Proc. 23112.108380/2019-86 - DGTH-So - Atividade de Extensão: "Orquestra 
Experimental UFSCar Sorocaba " - (dentro do Programa de Extensão: Formação e Aperfeiçoamento de 
Educadores. Proc. 23112.002224/2006-20), De 09/03/2020 à 18/12/2020.
Total: 175
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Processo Título 
Coordenad

or 
Depto Edital Parecerista Considerações 

23112.008191/20
20-48 

Educação 
Musical e 
Pedagogia 

Freinet (Ações 
DAC durante a 

pandemia) 

Tamya de 
Oliveira 
Ramos 

Moreira 

DAC Não 
Recomend

a a 
aprovação 

Trata-se de uma palestra que busca aproximar os campos da Educação Musical e da Pedagogia Freinet 
em uma perspectiva teórico-prática. A proposta apresenta articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. A atividade será realizada de forma remota devido as necessidades de afastamento social na 
prevenção do COVID-19. A atividade tem envolve professores e alunos na sua execução. 

Recomendo a aprovação da atividade. 

23112.007611/20
20-79 

Projeto 
Mulheres e Luta 

Viviane 
Melo de 

Mendonca 

DCHE-
So Não 

Recomend
a a 

aprovação 

A proposta tem como objetivo apresentar à comunidade resultados de pesquisas sobre gênero, 
sexualidade e diferenças na graduação e pós-graduação, e, a partir disto, promover debates sobre a 

questão de arte e cultura, direitos, sexualidade, saúde, memórias e resistências das mulheres. 
Portanto, a possibilidade troca entre conhecimento produzido pela universidade e pela comunidade é 

explícita. 
Com eventos mensais, realizados no Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta potencializa a relação 

coma comunidade externa. 
Ao propor debates informados por pesquisas, o objetivo de promover debates sobre Mulheres e Lutas 

poderá ser cumprido. 

23112.004919/20
20-62 

Aula Magna 
PPGCTS 2020 

Ariadne 
Chloe Mary 

Furnival 
DCI Não 

Recomend
a a 

aprovação 

Conforme parecer de membro do CoEx: 
"A Atividade "Aula Magna PPGCTS 2020" tem como mérito acadêmico e social, simultaneamente, 

objetivar aproximar o público alvo (pesquisadores, docentes, discentes da pós-graduação e graduação 
de todas as áreas) de temáticas de engenharia engajada e inovação responsável, estimulando a 

reflexão e o debate sobre o tema, divulgando aspectos trabalhados no Programa de Pós-graduação em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade às comunidades interna e externa da UFSCar. Para tanto, a proposta é 

que o pesquisador Prof. Dr John Kleba, do LabCTS, do ITA, profira a aula magna aos discentes e 
docentes do referido Programa, e demais interessados, no dia mês de 31 de março de 2020, no 

Auditório 3 da BCo. O evento tem a previsão de 75 vagas. A equipe de trabalho conta com a 
participação de docente, de TA, bem como aluno de pós-graduação da UFSCar. Não será cobrada taxa 
de inscrição de alunos de graduação. O evento não conta com recursos externos, nem solicita auxílio 
ProEx. Assim, conforme se verifica, a atividade atende ao previsto na Resolução CoEx nº 03/2016, de 

17 de março de 2016. Todavia, tendo em vista as orientações oficiais quanto à realização de eventos e 
ao funcionamento das Universidades brasileiras por conta da atual pandemia do Corona vírus, o 

evento certamente terá que ter sua data readequada" e após esclarecimento do proponente, 
indicando que a data de realização do evento será alterada, devido ao Covid 19, recomendamos a 

aprovação 
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23112.003177/20
20-58 

Divulgação 
Cultural - Ensaio 
Camerata SESI 
São Carlos em 
parceria com a 

UFSCar. 

Eliane 
Viviani DECiv Não 

Recomend
a a 

aprovação 

Atividade cultural relevante para o momento atual. Recomendo incluir no calendário dos ensaios uma 
observação relativa à possibilidade de adiamento da realização dos ensaios presenciais devido à 

pandemia de Covid19. 

23112.007438/20
20-17 

Manutenção de 
ventiladores 
mecânicos e 

outros 
equipamento 

biomédicos, no 
contexto do 
combate à 

Pandemia de 
COVID-19. 

Heitor 
Vinicius 

Mercaldi 
DEE Não 

Recomend
a a 

aprovação 

Encaminho abaixo a solicitação de aprovação da presente proposta sem a participação de alunos. 
Considerando que: 

(1) a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo 7° prevê que em caráter excepcional, o CoEx poderá 
aprovar a realização de ações de extensão sem a participação de estudantes, mediante proposta 

devidamente justificada e aprovada pelo Conselho de Departamento ou da unidade multidisciplinar de 
ensino, pesquisa e extensão. 

(2) a atividade, como relata seu Coordenador nos esclarecimentos abaixo, já foi aprovada nessas 
condições pelos departamentos acadêmicos da UFSCar: DEE, DMEC, DC. 

(3) considerando os argumentos pertinentes apresentados abaixo pelo Coordenador, 
 

Recomendo a aprovação da mesma. 
 

Att. 
 

Esclarecimento do Coordenador: 
Considerando a portaria GR numero 4380 em seu artigo Art. 2º "Suspender as aulas e outras 
atividades curriculares presenciais dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização e 

aperfeiçoamento nos 4 campi da UFSCar, por tempo indeterminado, com retorno condicionado às 
orientações e determinações emitidas pelas autoridades de saúde e educação.", devido aos potenciais 

riscos biológicos aos quais os alunos estariam submetidos nesta atividade e os possíveis 
desobramentos jurídicos relacionados ao envolvimento destes em algum tipo de acidente de trabalho, 

esta proposta não será realizada com a participação de alunos. 

 

 

 

23112.006463/20
20-75 

Orientação de 
alunos do MBA 

Rafael 
Izbicki 

DEs Não 
Recomend

a a 
aprovação 

Encaminho abaixo a solicitação de aprovação desta proposta sem vínculo com Programa de Extensão e 
sem a participação de alunos da UFSCar. Considerando que: 

(1) a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo 13, prevê que os Projetos e Atividades de Extensão não 
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em Ciências de 
Dados - CeMEAI 

vinculados a Programas de Extensão devem ser encaminhados para análise final pela Câmara de 
Extensão e que segundo o Art. 7 da mesma resolução, em caráter excepcional, o CoEx poderá aprovar 
a realização de ações de extensão sem a participação de estudantes, mediante proposta devidamente 

justificada e aprovada pelo Conselho de Departamento. 
 

(2) a atividade, como relata seu Coordenador nos esclarecimentos abaixo, já foi aprovada nessas 
condições pelo departamentos acadêmicos da UFSCar: DEs, pois trata-se de de uma atividade de 

orientação de trabalhos em cursos de MBA oferecidos pela USP, de modo que não há a participação 
de alunos. 

 
(3) atividade é conjunta com docentes da USP onde o trabalho é coordenado, de modo que se 

enquadra no Art. 13 da Resolução COEx 03/2016, que permite a atividade não estar vinculada a um 
programa de extensão. 

 
Recomendo a aprovação da mesma. 

 
At. 

 
 

Seguem os esclarecimentos à ProEx: 
 

a) A não participação de alunos foi aprovada ad referendum pela chefia do DEs. Trata-se de uma 
atividade de orientação de TCCs, de modo que não há a participação de alunos. 

 
b) Fiz o preenchimento do sistema ProEx de forma equivocada. Em conversa com a FAI, entendemos 

que o pagamento não se enquadra como 'recurso externo', pois ele será gerenciado pela Fundação de 
Apoio à Física e à Química (FAFQ) da USP, e será pago diretamente como bolsa para os docentes 

envolvidos como pessoa física. Assim, peço que esse campo seja alterado no projeto. 
 

c) Esta atividade é conjunta com docentes da USP, de modo que se enquadra no Art. 13 da Resolução 
COEx 03/2016, que permite a atividade não estar vinculada a um programa de extensão.  

23112.007855/20
20-51 

ABA: Análise do 
Comportamento 

Aplicada ao 
Autismo, 

Atrasos de 
Desenvolviment

Antonio 
Celso de 
Noronha 

Goyos 

DPsi Sim 
Recomend

a a 
aprovação 

A atividade em questão refere-se a uma proposta de OFERTA para a realização de um curso de especialização lato 
sensu intitulado "ABA: Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo, Atrasos de Desenvolvimento Intelectual 

e de Linguagem - Turma XII (Recife)" (Proc. No.: 23112.007855/2020-51) a ser realizado no âmbito do 
Departamento de Psicologia - Campus São Carlos (DPsi/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão 

"Consultoria e Prestação de Serviços para Atendimento na Área de Deficiência Intelectual e Autismo: Institucional 
e Individual" (23112.001012/2013-12). Estão previstas 120 vagas destinadas à Profissionais (professores, diretores 
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o Intelectual e 
de Linguagem - 

Turma XII 
(Recife) 

de escolas ou outras instituições, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, 
cuidadores, etc.) envolvidos direta ou indiretamente com o atendimento a pessoas com autismo. A carga horária 

total proposta para o curso é de 400 horas, distribuídas em 7 módulos de grandes disciplinas, com aulas de 
caráter presencial. Os principais objetivos do curso são: a) no âmbito acadêmico, criar e tornar disponível 

conhecimento que possa ser incorporado pela população individual e institucional envolvida no atendimento da 
pessoa com autismo, através de um curso de especialização, e proporcionar um campo de atuação para os 

profissionais envolvidos na área do autismo; b) no âmbito social, a proposta tem como meta principal melhorar a 
qualidade dos serviços prestados a essa população e das instituições prestadoras destes serviços. Quanto à 
atividade de extensão em apreço tenho o seguinte parecer e considerações: 1) Está em consonância com a 

Resolução CoEx nº 03/2016, em especial quanto aos Artigos 07, 11, 12, 17, 27 e 28; 2) Possui caráter 
extensionista, com o objetivo de tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio da UFSCar; 3) Possui 

título claro e objetivo; 4) Foi devidamente tramitada e aprovada nas instâncias pertinentes, principalmente junto 
à SEaD/UFSCar; 5) Há relevância acadêmica e social, o envolvimento de alunos de pós-graduação e a 

disseminação do conhecimento; 6) A planilha de orçamento é compatível com o modelo ProEx e apresenta um 
detalhamento sobre o uso dos recursos externos; 7) Os valores expressos em Retribuição, Ressarcimento e Custo 
Operacional atendem à Resolução; 8) No orçamento, há previsão de concessão de bolsas, seguindo as diretrizes 

determinadas pela Resolução; 9) A proposta de atividade de extensão apresenta ter viabilidade técnica, financeira 
e ser exequível; 10) Está parcialmente em consonância com o parágrafo 2o. do artigo 25 da Resolução CoEx 

03/2016, pois os membros internos da equipe de trabalho não atingem os 2/3 exigidos, conforme descrito abaixo: 
Art. 25. A proposta de realização de projetos e atividades de extensão no âmbito de Programa de Extensão 

regularmente aprovado será apreciada, inicialmente, pelo Conselho Departamental ou de Unidade 
multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão e enviada à ProEx, para análise e posterior submissão ao CoEx. 

§ 2º. Cada projeto e/ou atividade devem ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à 
UFSCar, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-

doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFSCar. Casos excepcionais serão tratados 
no Conselho de Extensão. 

§ 3º. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo Conselho Universitário, poderão ser realizados projetos 
e atividades com a colaboração da fundação de apoio, com participação de pessoas vinculadas à UFSCar, em 

proporção inferior à prevista no parágrafo anterior, observado o mínimo de um terço. 
Dessa forma, mesmo com o argumento exposto no item 10 das considerações, e CONSIDERANDO que o curso 

apresenta larga experiência de oferta (12a. Turma) e tem aproveitado os recursos humanos formados para 
compor a equipe de trabalho, RECOMENDO A APROVAÇÃO, considerando a captação de recursos financeiros 

externos com uma retribuição de 2,06% para a Universidade. 
Atenciosamente, 

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

23112.007856/20
20-04 

ABA: Análise do 
Comportamento 

Aplicada ao 
Autismo, 

Antonio 
Celso de 
Noronha 

Goyos 

DPsi Sim 
Recomend

a a 
aprovação 

A atividade em questão refere-se a uma proposta de OFERTA para a realização de um curso de 
especialização lato sensu intitulado " ABA: Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo, Atrasos de 

Desenvolvimento Intelectual e de Linguagem - Turma XIII (Goiânia)" (Proc. No.: 23112.007856/2020-04) a 
ser realizado no âmbito do Departamento de Psicologia - Campus São Carlos (DPsi/UFSCar) e vinculado ao 

Programa de Extensão "Consultoria e Prestação de Serviços para Atendimento na Área de Deficiência 
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Atrasos de 
Desenvolviment
o Intelectual e 
de Linguagem - 

Turma XIII 
(Goiânia) 

Intelectual e Autismo: Institucional e Individual" (23112.001012/2013-12). Estão previstas 120 vagas 
destinadas à Profissionais (professores, diretores de escolas ou outras instituições, enfermeiros, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, cuidadores, etc.) envolvidos direta ou indiretamente 
com o atendimento a pessoas com autismo. A carga horária total proposta para o curso é de 400 horas, 

distribuídas em 7 módulos de grandes disciplinas, com aulas de caráter presencial. Os principais objetivos 
do curso são: a) no âmbito acadêmico, criar e tornar disponível conhecimento que possa ser incorporado 

pela população individual e institucional envolvida no atendimento da pessoa com autismo, através de um 
curso de especialização, e proporcionar um campo de atuação para os profissionais envolvidos na área do 

autismo; b) no âmbito social, a proposta tem como meta principal melhorar a qualidade dos serviços 
prestados a essa população e das instituições prestadoras destes serviços.  Quanto à atividade de extensão 

em apreço tenho o seguinte parecer e considerações: 1) Está em consonância com a Resolução CoEx nº 
03/2016, em especial quanto aos Artigos 07, 11, 12, 17, 27 e 28; 2) Possui caráter extensionista, com o 
objetivo de tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio da UFSCar; 3) Possui título claro e 

objetivo; 4) Foi devidamente tramitada e aprovada nas instâncias pertinentes; 5) Há relevância acadêmica e 
social, o envolvimento de alunos de pós-graduação e a disseminação do conhecimento; 6) A planilha de 
orçamento é compatível com o modelo ProEx e apresenta um detalhamento sobre o uso dos recursos 

externos; 7) Os valores expressos em Retribuição, Ressarcimento e Custo Operacional atendem à 
Resolução; 8) No orçamento, há previsão de concessão de bolsas, seguindo as diretrizes determinadas pela 

Resolução; 9) A proposta de atividade de extensão apresenta ter viabilidade técnica, financeira e ser 
exequível; 10) Está parcialmente em consonância com o parágrafo 2o. do artigo 25 da Resolução CoEx 

03/2016, pois os membros internos da equipe de trabalho não atingem os 2/3 exigidos, conforme descrito 
abaixo: 

Art. 25. A proposta de realização de projetos e atividades de extensão no âmbito de Programa de Extensão 
regularmente aprovado será apreciada, inicialmente, pelo Conselho Departamental ou de Unidade 

multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão e enviada à ProEx, para análise e posterior submissão ao 
CoEx. 

§ 2º. Cada projeto e/ou atividade devem ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à 
UFSCar, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de 

pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFSCar. Casos excepcionais serão 
tratados no Conselho de Extensão. 

§ 3º. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo Conselho Universitário, poderão ser realizados 
projetos e atividades com a colaboração da fundação de apoio, com participação de pessoas vinculadas à 

UFSCar, em proporção inferior à prevista no parágrafo anterior, observado o mínimo de um terço. 
Dessa forma, mesmo com o argumento exposto no item 10 das considerações, e CONSIDERANDO que o 

curso apresenta larga experiência de oferta (13a. Turma) e tem aproveitado os recursos humanos formados 
para compor a equipe de trabalho, RECOMENDO A APROVAÇÃO, considerando a captação de recursos 

financeiros externos com uma retribuição de 2,06% para a Universidade. 
Atenciosamente, 
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Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos ProEx/UFSCar 

23112.008054/20
20-11 

Construção de 
Currículo 
Nacional 

Bilíngue para o 
Ensino de Libras 

como L1 

Vanessa 
Regina de 
Oliveira 
Martins 

DPsi Não 
Recomend

a a 
aprovação 

Encaminho abaixo a solicitação de aprovação desta proposta sem a participação de alunos. 
 

Considerando que: 
 

(1) a Resolução COEx 3/2016, no seu artigo Art. 7°, Parágrafo único, prevê que: Em caráter 
excepcional, o CoEx poderá aprovar a realização de ações de extensão sem a participação de 

estudantes, mediante proposta devidamente justificada e aprovada pelo Conselho de Departamento 
ou da unidade multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão. 

 
(2) Considerando que a mesma foi aproada nessas condições com parecer positivo. 

 
Recomendo a aprovação da atividade sem a participação de discentes acolhendo as justificativas da 

Coordenadora apresentadas abaixo. 
 

Att. 
Victor Lopez Richard 

 
Esclarecimentos da Coordenadora: 

A atividade se trata de um convite de atuação minha na elaboração e participação coletiva de um 
currículo em Libras para a educação básica, proposta que sairá pelo ministério da Educação (MeC). O 

convite do MEC foi para 20 professores pesquisadores do Brasil todo, de universidades federais 
públicas, assim não posso inserir alunos, já que é um convite de extensão com vínculo ao MEC. A 

participação deve ser apenas de pesquisadores e com convite via MEC. Não tenho como inserir novos 
participantes, mas gostaria de ter essa atuação minha regulamentada e registrada na instancia do 

Proex. 
Agradeço desde já, 

  

23112.005118/20
20-14 

1º Ciclo de 
Palestras do 
Programa de 

Pós-Graduação 
em Ciência da 

Informação 
(PPGCI/UFSCar) 

Fabiano 
Ferreira de 

Castro 
PPGCI Não 

Recomend
a a 

aprovação 

Por meio de duas ações específicas (palestra sobre temas da Ciência da Informação (CI) e reunião 
entre docente de Programas de Pós-Graduação pertencentes à comunidade brasileira de CI (internos e 
externos à UFSCar), a atividade visa à troca de experiências em CI e Biblioteconomia, incluindo práticas 

e ações acadêmico-técnico-científica. Além dos objetivos serem condizentes com uma atividade de 
extensão, ressalta-se que a organização do evento será conduzida por uma equipe composta por 

especialistas de diferentes níveis de formação (isto é, vários docentes, graduandos e pós-graduandos 
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da UFSCar, além de membros de outras Ies). Por fim, destaca-se que tal atividade condiz com o eixo da 
solidariedade e cooperação previsto na avaliação na CAPES. 

23112.005785/20
20-05 

Aula Magna do 
Programa de 

Pós-Graduação 
em Ciência da 

Informação 
2020 

Fabiano 
Ferreira de 

Castro 
PPGCI Não 

Recomend
a a 

aprovação 
Aprovado. 

Total: 11 
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Processo Título Coord. Dept Parecerista Considerações 
Extr

. 
FAI 

Rec. 
Intern

o 

Rec. 
Externo 

Qtde Bolsas 
Conced. 

23112.00128
7/2018-61 

II Conversando 
sobre a 

Produção 
Científica na 

UFSCar 
(ConProduCi) 

Marisa 
Cubas 
Lozano 

BCo 
Recomenda 

a 
aprovação 

Realizado pelo Departamento de Referência (DeRef) (BCo-UFSCar) em 
setembro/2018, a atividade denominada ConProduCi consistiu em 5 

palestras sobre temas relacionados ao trabalho científico e 4 mini-cursos 
sobre ferramentas de auxílio ao trabalho acadêmico (p.ex.: LATEX) e de 

manipulação de bases de dados. O ConProduCi integrou a COFEST 
SancaHUB, evento que ocorreu na cidade de São Carlos para promoção de 

ações sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. A atividade de 
extensão sob análise contou com a participação de um público total de 308 
interessados (incluindo bibliotecários, docentes, pós-graduandos, técnico-

administrativos e comunidade externa) e foi amplamente divulgada 
(transmissão ao vivo pelo facebook da Bco e disponinilização das 

apresentações e fotos no Portal da Bco). Diante do relatado, o ConProduCi 
cumpriu seu objetivo de debater a produção e a disseminação da ciência. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00184
7/2016-15 

Apoio para a 
realização de 

eventos 
acadêmicos do 
campus Araras 

Jozivaldo 
Prudenci
o Gomes 

de 
Morais 

CCA 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade “Apoio a Serviços de Extensão do Campus de Araras” constava 
de apoio aos eventos científicos e culturais realizados no campus de Araras, 
mediante a seleção de propostas de atividades e a realização efetiva de cada 
evento, incluindo o suporte na aquisição de materiais de consumo, serviços, 
e demais equipamentos e bens para a realização das atividades de extensão. 
O campus de Araras realiza anualmente entre 20 a 25 eventos científicos e 

culturais, embora em 2016 e 2017 houvesse uma expectativa de aumento, o 
público atingido foi estimado em 2000. 

Os eventos atendidos nesta atividade de extensão foram atendidos mais de 
30 eventos, nacionais e internacionais, em 2016 e em 2017 o número 

superou 27 eventos. Os eventos atendem todos as áreas e cursos existentes 
no CCA. Sou de parecer favorável a aprovação do referido relatório uma vez 

que a atividade atingiu os objetivos propostos e divulgou ainda mais a 
importância da UFSCar local e nacionalmente. 

S 0.00 455772.44 0 

23112.00284
6/2019-31 

X SemAd - 
Semana de 

Administração 
da UFSCar 

Neila 
Conceica
o Cunha 
Nardy 

CCA
dm-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O evento atingiu todos os objetivos da Atividade mantendo a qualidade e 
tradição da Semana de Administração da UFSCar Sorocaba com temáticas 

relacionadas tanto aos diferentes campos de atuação dos estudantes 
N 0.00 0.00 0 
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quanto aos apectos sociais e psicológicas envolvidas na vida acadêmica dos 
graduandos (Setembro amarelo). Parabéns aos organizadores! 

23112.00139
1/2019-36 

DETETIVE NA 
UA: MISTÉRIO - 
JOGO - CIÊNCIA 

Ana 
Claudia 

Lessinger 

CCC
B-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi realizada com sucesso, com envolvimento de discentes e 
olhar crítico de agentes externos em evento científico nacional. Sou 

favorável à aprovação do relatório. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00345
2/2016-57 

Diagnóstico das 
demandas e 

implantação de 
ações de apoio 
à produção de 

produtos 
hortícolas para 

produtores 
familiares no 

Território Lagoa 
do Sino. 

Guilherm
e 

Henrique 
Martins 

Rodrigue
s Ribeiro 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

 
A atividade de extensão “Diagnóstico das demandas e implantação de ações 
de apoio à produção de produtos hortícolas para produtores familiares no 

Território Lagoa do Sino." teve como objetivo principal: ”... realizar um 
diagnóstico da realidade dos agricultores familiares do Território Lagoa do 

Sino, detalhando o perfil dos produtores e da propriedade.”. 
A análise do relatório permite observar que os objetivos iniciais do projeto 

foram parcialmente atendidos. Segundo o coordenador: “ ...não foi possível 
atingir o publico alvo inicialmente previsto devido ao fato de alguns 

produtores desistirem ou não acreditarem no projeto”. 
Não houve captação de recursos. 

Relatório aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00152
1/2017-79 

Descobrindo a 
Astronomia 

Ubaldo 
Martins 

das 
Neves 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Descobrindo 
a Astronomia” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Suas atividades basicamente foram apresentação de seminários, utilizando 
computador e projetor, sobre: história da astronomia, terra, sol, lua, 

eclipses e influência da astronomia no clima da terra. Os seminários foram 
preparados pelo próprio estudante e bolsista sob orientação do professor 

Ubaldo Martins das Neves, coordenador da proposta”. 
 

Dessa forma, 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 7 
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Ob.: Segundo o Coordenador, o bolsista (Gustavo Defendi e Borghi) 
desenvolveu muito bem a atividade proposta, com interesse e organização. 
Contribuiu ainda com sugestões interessantes em relação a alguns tópicos 

abordados. 

23112.00082
1/2018-11 

Vivência 
agronômica no 

manejo de 
cultivos 

agrícolas: 
Fazenda Lagoa 

do Sino. 

Flavio 
Sergio 
Afferri 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Vivência 
agronômica no manejo de cultivos agrícolas: Fazenda Lagoa do Sino” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Com o projeto de Vivência Agronômica, 21 estudantes do 1o. ano do curso 
de Engenharia Agronômica apresentaram relatório dos trabalhos a campo, 
onde vários participaram da jornada acadêmica, apresentando os trabalhos 

que realizaram neste projeto, e também despertaram o interesse pela 
iniciação científica”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00167
1/2019-44 

Bateria 
Comando 
Federal 

Andreia 
Pereira 
Matos 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Bateria 
Comando Federal” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Além de apresentar a universidade para os alunos das escolas Fortunato e 
Orestes, os alunos do projeto conversaram sobre temas relacionados aos 

interesses dos jovens. Apresentações dos instrumentos foram realizadas nas 
escolas com muita música e rodas de conversa, um grande interesse foi 

despertado nos alunos e as direções das escolas demonstraram vontade de 
continuar o projeto em 2020. 

A Bateria Comando Federal foi premiada com o 2º Lugar Torneio de Baterias 
2o Divisão. Copa Inter Atléticas 2019 Em Busca da Taça Perdida de 20 a 23 

de junho de 2019 em Uberaba MG, mostrando a seriedade e o compromisso 

N 
1495.0

0 
0.00 5 
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dos alunos neste projeto”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00177
5/2019-59 

Cine 
ECOFALANTE e 

roda de 
conversa em 
Campina do 

Monte Alegre 

Alice 
Miguel 

de Paula 
Peres 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Cine 
ECOFALANTE e roda de conversa em Campina do Monte Alegre” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os ganhos localizam-se em diferentes dimensões: capacidade reflexiva, 
acúmulo de conhecimento. integração nas rodas de conversa, estar no 
mundo e participar da reflexão de fronteira, etc. Esses são ganhos não 
mensuráveis que acompanharam a formação dos alunos do campus, 

consolidando a Universidade Federal de São Carlos como uma Universidade 
de excelência”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

N 400.00 0.00 5 

23112.00183
7/2019-22 

Caracterização 
qualitativa do 

efluente 
proveniente de 

uma caldeira 
aquatubular 

empregada na 
serraria 

"EDENTEC" 

Beatriz 
Cruz 

Gonzalez 
CCN 

Recomenda 
a 

aprovação 

 
 

recomendo aprovação. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00179
2/2019-96 

Metodologia de 
prospecção em 
comunidades 

Alice 
Miguel 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Metodologia 
de prospecção em comunidades de potencial para atuação em projetos 

voltados ao empreendedorismo social na região do Alto Paranapanema-SP” 
N 0.00 0.00 5 
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de potencial 
para atuação 
em projetos 
voltados ao 

empreendedori
smo social na 
região do Alto 

Paranapanema-
SP. 

de Paula 
Peres 

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

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“As oficinas empreendedoras proporcionaram capacitação no que diz 
respeito a conhecimento financeiro, fluxo de caixa, mercado, vendas e 

marketing digital. As oficinas de artesanato serviram para ensinar e 
apresentar todas as possibilidades de artesanato que podem ser exploradas 

por elas como formas de aumento de suas rendas”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00166
8/2019-21 

APRESENTAÇÃ
O DAS FORMAS 
DE INGRESSO E 
PERMANÊNCIA 
NA UFSCar AOS 

ESTUDANTES 
DE ESCOLAS 

PÚBLICAS DO 
SUDOESTE 
PAULISTA 

Andreia 
Pereira 
Matos 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“APRESENTAÇÃO DAS FORMAS DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NA UFSCar 

AOS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DO SUDOESTE PAULISTA” foi 
realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“ além de apresentar as formas de ingresso e permanência na universidade 
também a aproximou de alunos ensino médio, trazendo uma realidade até 

muito distante da região. Também estamos tentando criar uma relação 
entre a universidade e as escolas da região e acredito que este projeto 

tenha colaborado e muito. Alunos de todos os cursos do campus Lagoa do 
Sino estiveram envolvidos no projeto”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00167
2/2019-99 

Solos: 
Expandindo 

seus horizontes 

Laize 
Aparecid

a 
CCN 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Solos: 
Expandindo seus horizontes” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos 

que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 
N 0.00 0.00 5 
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Ferreira 
Vilela 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Fornecer material didático adequado aos professores para abordagem da 

Ciência do Solo de maneira lúdica e mais aprofundada em sala de aula: 
atingindo. Foram confeccionadas 10 apostilas para uso em sala de aula”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00179
1/2019-41 

Conhecendo a 
nossa fauna: o 

jacaré-do-
papo-amarelo 

Vinicius 
de Avelar 

Sao 
Pedro 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Conhecendo 
a nossa fauna: o jacaré-do-papo-amarelo” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Foram realizadas doze palestras em quatro diferentes escolas públicas da 
região, atingindo um público estimado de 1345 alunos, na faixa etária entre 

11 e 18 anos. Cada uma das palestras teve duração média de 1 hora, 
contando com período para diálogo entre palestrantes e público ouvinte. 

Além disso, foi realizada também uma exposição aberta ao público 
abordando a fauna da região em ocasião da feira de ciências em umas das 

escolas”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00154
3/2019-09 

Experimentos 
de ciências no 

evento Campus 
Lagoa do Sino 
de Porteiras 

Abertas 

Fernando 
Campanh

a 
Vicentini 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

Os eventos do tipo "Portas Abertas" são fundamentais para a interação da 
Universidade com as comunidades locais. Segundo o relatório, mais de 1600 

jovens visitaram a universidade, como destaque para a participação dos 
alunos dos cursos de graduação fazendo as demostrações experimentais. É 

sempre interessante notar o impacto positivo que as demostrações de 
química têm sobre as pessoas. Recomendo a APROVAÇÃO 

N 750.00 0.00 0 
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23112.00167
0/2019-08 

Reciclagem de 
Resíduos 

Gerados no 
Território Lagoa 

do Sino 

Monica 
Helena 
Marcon 
Teixeira 
Assumpc

ao 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Reciclagem 
de Resíduos Gerados no Território Lagoa do Sino” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“cooperativa de reciclagem da cidade de Campina do Monte Alegre fora 
beneficiada com o desenvolvimento deste projeto já que todo material 

reciclável fora destinado à esta cooperativa. Além disso, durante o 
desenvolvimento deste projeto foram recolhidos cerca de 3 kg de cápsulas 

de café, cerca de 4 kg de material de escrita, cerca de 2 kg de esponjas e 
cerca de 5 kg de pilhas. Assim acredita-se que o projeto conseguiu atingir os 

objetivos propostos”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00182
9/2019-86 

Educação 
Ambiental na 

Cidade 

Anne 
Alessand

ra 
Cardoso 
Neves 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Educação 
Ambiental na Cidade” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Foram disponibilizados questionários às escolas da rede Estadual e 
Municipal da cidade, tendo como público alvo alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, para que se obtivesse uma visão 

que permitisse compreender a realidade dos alunos quanto à temática 
Educação Ambiental”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00166
6/2019-31 

VI Concurso de 
Fotografias da 

UFSCar – 

Anne 
Alessand

ra 
CCN 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “VI Concurso de Fotografias da UFSCar – Campus 
Lagoa do Sino.” teve como objetivo principal: “... motivar toda a 

comunidade acadêmica a fotografar momentos, pessoas, paisagens enfim 
N 

1200.0
0 

0.00 5 
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Campus Lagoa 
do Sino. 

Cardoso 
Neves 

qualquer imagem obtida exclusivamente no campus Lagoa do Sino.”. 
A análise do relatório revela que o objetivo foi realizado com êxito mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

Relatório aprovado. 
Obs.: O relatório do bolsista não foi apresentado. Segundo o orientador, o 
bolsista (Antonio Carlos Maranghetti Filho) “...desenvolveu muito bem a 
atividade proposta, com interesse e organização. Contribuiu ainda com 

sugestões interessantes em relação a alguns tópicos abordados.”. 

23112.00166
2/2019-53 

V Feira da 
Barganha da 
UFSCar Lagoa 

do Sino 

Anne 
Alessand

ra 
Cardoso 
Neves 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

A idéia é muito boa e já está em prática com sucesso há algum tempo de 
modo que este relatório se refere a V versão da atividade. As instâncias 
envolvidas também aprovaram e estão de acordo com sua realização. A 
título de sugestão, novas versões da atividade poderiam contemplar o 

acrescimento de informações sobre as cadeias produtivas dos materiais 
barganhados/doados, da obtenção das matérias-primas, às transformações, 
comercialização e descarte final, identificando o turnover time dos mesmos, 

se couber, novos usos, novos hábitos de consumo, entre outros aspectos. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00177
3/2019-60 

Gestão e 
Gerenciamento 

da Coleta 
Seletiva de 
Papel no 

Campus da 
UFSCar Lagoa 

do Sino 

Anne 
Alessand

ra 
Cardoso 
Neves 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade de extensão “Gestão e Gerenciamento da Coleta Seletiva de 
Papel no Campus da UFSCar Lagoa do Sino” teve como objetivo principal: 

“...a coleta de resíduos de papel gerados dentro do Campus da UFSCar 
Lagoa do Sino, proporcionando a correta destinação destes materiais para 

que possam ser reciclados”. 
A análise do relatório revela que o objetivo foi realizado com êxito mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

Não houve captação de recursos. 
Relatório aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00296
6/2019-38 

Memória viva: 
alunos 

indígenas da 
Lagoa do Sino 

Alice 
Miguel 

de Paula 
Peres 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Memória 
viva: alunos indígenas da Lagoa do Sino” foi realizada com êxito, cumprindo 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O questionário foi elaborado pelos alunos e professora. Foram aplicados os 

N 0.00 0.00 0 
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questionários e foram realizadas as sistematizações das informações 
permitindo a elaboração de uma tabela e de alguns mapas com as 

informações sintetizadas”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00296
7/2019-82 

Projeto de 
dança na 
cidade de 

Campina do 
Monte Alegre 

Moyses 
Naves de 
Moraes 

CCN 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Projeto de 
dança na cidade de Campina do Monte Alegre” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os voluntários envolvidos desenvolveram habilidade de falar em público e 
programar uma aula para turmas heterogêneas, além da desenvoltura para 
a dança e o tato para lidar com o mais variado tipo de pessoas, aprendizado 

esse importantíssimo para a vida profissional”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00132
4/2019-11 

Jornalismo e 
memória: 

digitalização e 
indexação do 

acervo 
histórico do 

Clipping UFSCar 

Denise 
Fernande

s Britto 
CCS 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Jornalismo e 
memória: digitalização e indexação do acervo histórico do Clipping UFSCar” 

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

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Considerando o objetivo de preservação da memória da UFSCar por meio 

do seu acervo de matérias jornalísticas, o Projeto de Extensão "Jornalismo e 
memória: digitalização e indexação do acervo histórico do Clipping UFSCar" 

atende satisfatoriamente sua proposta. Os clippings catalogados já se 
encontram disponíveis para acesso público por meio do site 

www.ccs.ufscar.br”. 
 

N 0.00 0.00 5 
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Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00413
9/2014-74 

Projeto Música 
na Cidade. 

Jane 
Travasso
s Alves 
Falcoski 

CCu
lt 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Projeto 
Música na Cidade” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Através da realização de Oficinas, Palestras e Workshops realizados 
durante todos os anos de existência do Projeto, possibilitou-se a reflexão 

sobre a produção musical brasileira e as suas manifestações artísticas, 
compartilhando e permitindo o acesso a experiências e conhecimentos 

sobre a formação musical”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
 

Obs.: Segundo a Coordenadora, a bolsista Marina Ribeiro Baptistella realizou 
suas funções no Projeto de forma interessada e dedicada 

N 
6100.0

0 
0.00 9 

23112.00112
5/2018-22 

XXV Congresso 
de Iniciação 

Científica (CIC) 
e o X Congresso 
de Iniciação em 
Desenvolvimen
to Tecnológico 

e Inovação 
(CIDTI) 

Ana 
Carolina 
Simionat
o Arakaki 

CoI
CT 

Recomenda 
a 

aprovação 

O XXV Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o X Congresso de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) teve como objetivo 

promover, discutir e divulgar os resultados de trabalhos de Iniciação 
Científica e Tecnológica (ICT) desenvolvidos por alunos da UFSCar e de 

outras instituições. Os resumos submetidos foram analisados pelo Comitê 
de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSCar e o evento foi gratuito para 

toda comunidade científica e público em geral. O alcance previsto no 
projeto inicial era de 100 pessoas e extrapolou as expectativas contando, 

segundo relatório, com a participação de 800 pessoas. Houve alteração em 
relação à proposta inicial em relação às datas, mas isso não impediu que o 

evento acontecesse em todos os campis da UFSCar conforme o planejado. A 
coordenadora da atividade relata que, ao total, foram apresentados 539 

trabalhos no formato de Comunicação Oral em Lagoa do Sino, e em pôster 
em Araras, São Carlos e Sorocaba sendo os trabalhos e apresentações 

N 750.00 0.00 0 
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avaliados por docentes, pós-doutorandos e doutorandos dos Programas de 
Pós-Graduação da UFSCar. Os anais do evento já foram publicados e estão 

disponíveis pelo site: 
www.copictevento.ufscar.br/index.php/ictufscar2018/index/schedConfs/cur

rent 
Em anexo constam uma foto e a programação de apresentações do evento. 

 
O evento teve alto impacto na comunidade científica como um todo por 
permitir aos alunos de graduação a apresentação de suas pesquisas, a 

visibilidade dos laboratórios de pesquisa e de suas ações a partir do 
fomento de agências de pesquisa, a atuação de pós-graduandos na 

avaliação dos trabalhos, por mobilizar a estrutura física para a realização do 
evento nos três campi da universidade. Com isso, mais do que um espaço de 

divulgação científica, o evento foi uma oportunidade de circulação de 
conhecimentos, trocas de informações e, sobretudo, formação dos alunos 

como pesquisadores. Considerando a alta relevância da proposta e o 
impacto na comunidade científica da UFSCar nos seus diferentes campus, 

recomendo a aprovação do relatório apresentado. 

23112.00129
6/2017-71 

"One-day 
Seminar 2 - 

Ensino-
aprendizagem 

de língua 
inglesa" 

Carla 
Alexandr

a 
Ferreira 

CRD 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório do evento "One-day Seminar 2 - Ensino-aprendizagem de língua 
inglesa" apresenta de modo claro todas as etapas, atividades, pessoas 

envolvidas para sua realização bem como o resultado efetivo. 
A mudança proposta na datas de evento foi também bem justificada, para 

coincidir com outro evento, para ter público maior. No final, foram 
atendidas 100 pessoas, 20 a mais do que o previsto. A parte financeira, 
tanto quanto consigo julgar, está bem justificada também. O evento, no 

final, alcançou seu objetivo, mostrando, também, a importância da 
proposta. 

N 700.00 0.00 0 

23112.00139
8/2017-96 

Projeto Big 
Band na UFSCar 

Glauber 
Lucio 
Alves 

Santiago 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Projeto Big 
Band na UFSCar” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“consideramos bastante exitosa a performance do projeto. Tanto os 
integrantes do grupo musical quanto a público nas apresentações 

N 1000.0
0 

0.00 7 
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mostraram valorizar o trabalho de forma bastante significativa”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
 

Obs.: Segundo o Coordenador, o bolsista Thiago Henrique Ribeiro, “O 
estudante realizou com louvor todas as atividades que lhe foram indicadas, 

tanto musicais quanto organizacionais. 
Porém, ao final do ano, após o término se sua incumbência, por motivos de 
ordem pessoal teve que se ausentar do curso de graduação e por isso ficou 

impossibilitado de elaborar o relatório, pessoalmente”. 

23112.00140
0/2017-27 

MoMA - 
Mostra musical 

de alunos do 
Curso de 

Licenciatura em 
Música da 

UFSCar (Edição 
2017) 

Fred 
Siqueira 
Cavalcan

te 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório apresenta que a atividade sofreu alteração com relação às datas 
e cronogramas das atividades. 

Nesta edição da MoMA houveram três datas e espaços de apresentação: o 
Teatro de Bolso, na UFSCar; no SESC e na Praça da XV, estes dois últimos 
durante o Festival Chorando de Parar. A parceria com o Conteibuintes da 

Cultura se manteve e se mostrou muito necessária, uma vez que o projeto 
não foi contemplado com recursos financeiros. 

O projeto, no entanto, foi contemplado com 12 bolsas, onde foi possível 
agregar dois alunos bolsistas à equipe de trabalho. Com relação à isso, 

estranho o relatório dos bolsistas, que estão exatamente iguais, até mesmo 
com relação às aprendizagens e desafios que o próprio aluno desenvolveu e 

enfrentou. 
Nos anexos, podemos ver algumas fotos das apresentações, bem como do 

público diversificado em cada apresentação. 
O projeto alcançou os objetivos estabelecidos, e considera valiosa a 

manutenção desse projeto para anos seguintes. 
 

Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório, no entanto solicito 
esclarecimentos ao coordenador com relação ao relatório dos bolsistas. 

Att 

N 0.00 0.00 12 

23112.00168
7/2018-76 

MoMA - 
Mostra musical 

de alunos do 

Fred 
Siqueira 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório descreve que o projeto foi realizado conforme o planejado, 
alcançando os objetivos previstos, tendo apenas o seu cronograma alterado. 

Na edição de 2018 houveram duas apresentações, em locais distintos: na 
N 750.00 0.00 5 
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Curso de 
Licenciatura em 

Música da 
UFSCar (Edição 

2018) 

Cavalcan
te 

Praça da XV e no Teatro Florestan Fernandes. A parceria já estabelecida com 
o Projeto Contribuintes da Cultura e o Festival Chorando sem Parar se 

manteve e se mostrou valiosa para a projeção do MoMA bem como dos 
grupos musicais selecionados. 

Nesta edição, o projeto foi contemplado com 5 bolsas onde foi possível 
agregar uma aluna bolsista à equipe de trabalho. O relatório de atividades 

da bolsista descreve sua atuação no projeto, bem como dificuldades 
encontradas e aprendizagens alcançadas. 

Não encontrei o extrato financeiro, parar verificar seu empenho e a 
relevância desse recurso para o dsenvolvimento do projeto. 

No mais, recomendo aprovação. 
Att, 

23112.00156
9/2018-68 

CineUFSCar 
Ana Luiza 

Pereira 
Barbosa 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

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

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Como vem ocorrendo nos últimos anos, o CineUFSCar continuou a firmar 
parcerias com diversas entidades, tais como festivais, cursos, eventos e 
movimentos sociais. Em especial, as sessões realizadas em parceria com 
grupos, coletivos e movimentos sociais trouxeram um número maior de 

público externo à UFSCar, o que confirma e consolida o caráter 
extensionista do projeto”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

N 
3750.0

0 
0.00 8 

23112.00206
9/2018-43 

CINECLUBE 
ADUFSCAR 

Joao 
Carlos 

Massarol
o 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade de extensão “CINECLUBE ADUFSCAR" teve como objetivo 
principal: 

”... promover exibições não-comerciais de obras audiovisuais nacionais e 
estrangeiras, suscitando discussões, debates e mesas redondas pós filme, 

sobre os mais variados temas abordados no cinema”. 
A análise do relatório revela que o objetivo foi realizado com êxito mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

N 0.00 0.00 0 
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alcançados. 
Não houve captação de recursos. 

Relatório aprovado. 

23112.00220
5/2018-03 

IV Seminário 
Interno de 

Pesquisa em 
Música da 

UFSCar 

Adelcio 
Camilo 

Machado 
DAC 

Recomenda 
a 

aprovação 

Recomendo a aprovação, visto que o evento atendeu a um público de 30 
pessoas, cumpriu com seus objetivos e foi um evento de pleno interesse 

para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Carlos. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00065
1/2019-56 

Ciclo de 
Webinários da 
EAM UFSCar 

Joao 
Carlos 

Massarol
o 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

Conforme relatório apresentado as atividades propostas ocorreram e 
atingiram o público previsto 

N 0.00 0.00 0 

23112.00138
8/2019-12 

1ª MOSTRA DE 
VÍDEOS 

INDÍGENAS DA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
SÃO CARLOS 

Djalma 
Ribeiro 
Junior 

DAC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “1ª MOSTRA 
DE VÍDEOS INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“foi possível identificar por meio de depoimentos colhidos nos momentos 

de debates que muitos estudantes indígenas da UFSCar se sentiram 
emocionados ao verem uma parte de seu povo, de seus costumes serem 

exibidos durante a Mostra. Compreendemos que depoimentos como este 
nos indicam possibilidades de que a Mostra de Vídeos Indígenas venha a 

contribuir com aspectos relacionados à permanência estudantil, sobretudo 
no seu viés simbólico, permitindo que estudantes indígenas sejam acolhidos 

também no seu aspecto cultural, incentivando, assim, boas práticas para 
que estes estudantes não venham a ter sua saúde mental afetada”. 

 
Dessa forma, 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 5 
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23112.00397
8/2015-56 

Prestação de 
serviços em 

microbiologia : 
consultoria, 
assessoria e 

análises 
laboratoriais 

Iolanda 
Cristina 
Silveira 
Duarte 

DBi
o-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório indica que foram realizadas as atividades de acordo 
com o projeto inicial, com fomento de bolsas, formação de pessoal, emissão 

de pareceres. Nesse sentido, recomendo a aprovação. 
S 0.00 84000.00 0 

23112.00128
7/2015-18 

Desenvolvimen
to de cultivares 
de alface para o 

mercado 

Fernando 
Cesar 
Sala 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório apresentado da atividade "Desenvolvimento de novas cultivares 
de alface para o mercado", mostra que a atividade foi realizada em parceria 
com a empresa Feltrim, e obteve muito sucesso, resultando na produção de 
quatro variedades de alface, que foram registradas(RNC) e protegidas (PVP) 

pelo MAPA (Ministério da Agricultura), aguardando licença para 
comercialização. Essa atividade além de contribuir com o agronegócio, 

serviu de treinamento e formação aos alunos que participaram da atividade. 

S 0.00 140000.00 0 

23112.00190
3/2015-31 

Produção de 
mudas, 

tecnologias e 
serviços para o 
desenvolviment

o do controle 
fitossanitário e 

cultural na 
cana-de-açúcar. 

Marcos 
Antonio 
Sanches 

Vieira 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade atingiu sua meta sendo de grande 
importância para o setor de produção de mudas sadias e desenvolvimento 

fitossanitário da cana-de-açúcar. Firmou convênio com a FINEP. para 
produção de mudas sadias voltadas aos pequenos e médios produtores, 
envolvendo a UFSCar e outras 6 Universidades Federais. Atendeu várias 

empresas como usinas, destilarias e fornecedores de cana. Juntamente, a 
essa atividade desenvolveu o Curso de Atualização de Roguistas, atividade 
fundamental no controle fitossanitário e cultural aplicado nos viveiros de 

mudas de cana-de-açúcar, treinando e formando novos roguistas na área de 
cana. 

S 0.00 111494.98 0 

23112.00239
6/2015-52 

Desenvolvimen
to de Novas 

Variedades de 
Cana-de-
Açúcar. 

Hermann 
Paulo 

Hoffman
n 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade atingiu sua meta, contribuindo na 
transferência de tecnologias e conhecimento. Novas variedades de cana 
foram produzidas e transferidas a empresas e usinas que trabalham com 

produção e melhoramento de cana-de-açúcar. Além disso, foram firmados 
acordos de intercâmbio com centros de pesquisa da Austrália e Colômbia. 
Houve difusão de conhecimentos entre os alunos e a comunidade externa, 
por meio de palestras, mesas redondas, visitas técnicas e apresentações de 

pesquisas científicas. 

S 0.00 
12771489.0

0 0 
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23112.00211
9/2016-21 

Produção de 
mudas, 

tecnologias e 
serviços para o 
desenvolviment

o do controle 
fitossanitário e 

cultural na 
cana-de-açúcar. 

Marcos 
Antonio 
Sanches 

Vieira 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório apresentado mostra que a atividade foi desenvolvida, que foram 
produzidas 400 toneladas de mudas de cana geneticamente 

melhoradas,com alta sanidade e pureza vegetal, e fornecidas a 120 
produtores canavieiros de usinas, destilarias, fornecedores e pequenos 

produtores de pecuária. Juntamente com a atividade foi oferecido um curso 
de atualização de "roguing" de 16 horas, a trabalhadores rurais responsáveis 

pelo controle fitossanitário de viveiros de mudas de cana-de-açúcar. 
Também foi aprovado junto ao MAPA os RENASENS de responsabilidade 

técnica e do RENASEM produtos e mudas de cana-de-açúcar, do campus de 
Araras/UFSCar para legalização de produtores de mudas de cana-de-açúcar. 

S 0.00 60000.00 0 

23112.00065
1/2017-94 

Otimização de 
técnicas de 

manejo 
produtivo, 
sanitário e 

alimentar em 
propriedades 

rurais com 
atividades 
aquícolas. 

Luciana 
Thie Seki 

Dias 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Otimização 
de técnicas de manejo produtivo, sanitário e alimentar em propriedades 
rurais com atividades aquícolas”, foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

S 0.00 20883.97 0 

23112.00194
1/2017-55 

Exame 
Diagnóstico 

para Doenças 
Cítricas. 

Alfredo 
Seiiti 

Urashima 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório apresentado sobre "Exame Diagnóstico para Doenças Cítricas" 
mostra que a atividade realizada foi de grande relevância para o setor 
citrícola e acadêmico. No Laboratório de Genética Molecular do CCA 
(LAGEM), credenciado pelo Ministério da Agricultura (MAPA) foram 

realizados exames diagnósticos de sanidade de mudas e frutas para as 
doenças de Clorose Variegada dos Citrus (CVC), com 3676 ensaios e 376 

laudos e Gomose, com 2018 ensaios e 260 laudos fornecidos a citricultores 
da região. A atividade serviu de treinamento prático aos alunos de 

Engenharia Agronômica nas disciplinas de Fitopatologia Geral e Doenças das 
plantas Cultivadas e também desenvolveu pesquisas junto com estagiários 
do laboratório gerando trabalhos apresentados em eventos especializados 

da área. 

S 0.00 50000.00 0 
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23112.00158
3/2017-81 

Sistema 
intensivo para 
Produção de 
Leite a Pasto. 

Jozivaldo 
Prudenci
o Gomes 

de 
Morais 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório apresentado, mostra que a atividade foi de grande importância 
no atendimento de produtores rurais e que atualmente, contou com um 

novo laboratório de bromatologia que além de fazer as análises, capacitou e 
treinou os alunos envolvidos na atividade. 

S 0.00 80000.00 0 

23112.00202
5/2017-32 

Desenvolvimen
to de Novas 

Variedades de 
Cana-de-
Açúcar. 

Hermann 
Paulo 

Hoffman
n 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório apresentado, a atividade foi de grande relevância 
acadêmica e social, desenvolveu pesquisas básicas e aplicada para o 

desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar, com a finalidade 
de introduzir novas tecnologias e fornecer aos usuários e produtores de 

cana-de açúcar todo o conhecimento adquirido. Uma atividade de grande 
mérito para a UFSCar, para o Brasil e para os países produtores de cana-de-

açúcar. 

S 0.00 
12712283.3

2 
0 

23112.00170
5/2018-10 

Produção de 
mudas, 

tecnologias e 
serviços para o 
desenvolviment

o do controle 
fitossanitário e 

cultural na 
cana-de-açúcar. 

Marcos 
Antonio 
Sanches 

Vieira 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório apresentado mostrou que a atividade teve como objetivo 
fornecer mudas sadias de cana-de-açúcar a pequenos e médios produtores. 

Entretanto, houve alteração na atividade proposta devido a presença da 
bactéria Leifisonia XYLi (Raquitismo da Soqueira), no viveiro de mudas, 
considerada uma das principais doenças da cana-de-açúcar. Em virtude 

desta contaminação, o material foi destruído como matéria prima. 
Adicionalmente a esta atividade foi desenvolvido o Curso de Roguistas, que 
aborda o controle fitossanitário e pureza genética aplicado nos viveiros de 
produção de mudas e por solicitações de empresas o curso foi oferecido a 

produtores de cana-de-açúcar, treinando 100 novos operadores de roguing. 

S 0.00 40000.00 0 

23112.00196
4/2018-41 

EXAME 
DIAGNÓSTICO 
DE DOENÇAS 
DE CANA-DE-

AÇÚCAR 

Alfredo 
Seiiti 

Urashima 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade EXAME DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE CANA-DE-AÇÚCAR, vem 
sendo executada pelo laboratório do prof. responsável há muitos anos. E 

teve seus objetivos alcançados. Como foi mencionado, proporciona o 
treinamento de alunos de graduação, gera informações que possibilitam a 
participaçao desses em congressos. A atividade atende o público externo e 

mantém a UFScar como referência no diagnóstico de raquitismo de soqueira 
de cana-de-açúcar. Considero o relatório aprovado. Baseado no relato, 

entendo que as atividades previstas foram concluídas com êxito. Não foi 
possível realizar qualquer análise orçamentária. Recomendo aprovação do 

relatório quanto ao mérito. 

S 0.00 252670.80 0 
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23112.00255
4/2018-17 

Exame 
Diagnóstico 

para Doenças 
Cítricas. 

Alfredo 
Seiiti 

Urashima 

DBP
VA-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O objetivo da atividade foi oferecer aos produtores de mudas cítricas, os 
serviços do Laboratório de Genética Molecular da UFSCar para exames 

diagnósticos de sanidade para Clorose Variegada dos Citros e Gomose. O 
coordenador relata que o objetivo foi alcançado com êxito, detalhando cada 

laudo emitido. Forma alcançadas 100 pessoas e emitidos 963 laudos. 
Também registra que foram possíveis ganhos acadêmicos por meio de 

oferta de disciplinas e estágios aos alunos de graduação e pós-graduação. 
Extrato FAI anexado e saldo residual direcionado para a reoferta da 

atividade. 

S 0.00 252670.80 0 

23112.00223
1/2012-38 

Auxilio na 
concepção de 
sistema para 

monitoramento 
continuo da 

inovação 
empresarial 

Roberto 
Ferrari 
Junior 

DC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Auxilio na 
concepção de sistema para monitoramento continuo da inovação 

empresarial” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs 
a fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O projeto colaborou na formação de estudantes, e colaborou para avançar 

o conhecimento sobre monitoramento da inovação. O parceiro externo – 
Prefeitura de São Carlos, bem como outras empresas e instituições da 
sociedade foram beneficiados pelos dados coletados, e também pelos 

conhecimentos disseminados”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00301
9/2014-50 

Desenvolvimen
to, 

Aprimorament
o, Organização 

e 
Disponibilizaçã
o de Recursos 

Didáticos Sobre 
o Tema 

Roberto 
Ferrari 
Junior 

DC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Desenvolvimento, Aprimoramento, Organização e Disponibilização de 

Recursos Didáticos Sobre o Tema Estruturas de Dados” foi realizada com 
êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Destaco como relevância deste projeto de extensão o incentivo aos 
estudantes em suas atividades acadêmicas, e a participação voluntária de 

N 0.00 0.00 0 
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Estruturas de 
Dados 

uma grande quantidade de estudantes na elaboração de jogos, bem como a 
disponibilização destes jogos à sociedade”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00357
0/2014-01 

Produção de 
Novas Mídias 

para Educação 
a Distância. 

Marilde 
Terezinh
a Prado 
Santos 

DC 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade foi realizada com êxito somente com a alteração da equipe de 
trabalho. O objetivo de desenvolvimento de material didático em novas e 

diferentes mídias bem como o suporte aos cursos de graduação oferecidos 
pela Secretaria de Educação à Distância foram alcançados, como também os 

seguintes objetivos específicos: 
- Desenvolvimento e produção de novas mídias: E-books, Audiobooks, 

Animações e Jogos; 
- Produção e reprodução de novos materiais didáticos em diferentes mídias: 

impressa, audiovisual e virtual; 
- Planejamento, realização e oferecimento de webconferências nas 

disciplinas; 
- Adaptação de materiais didáticos para formato acessível, como 

legendamento de vídeos e janela de libras; 
- Gerenciamento dos processos administrativos, financeiros e logísticos. 

O público atendido foi de 2400 pessoas. 
Extrato FAI anexado. 

S 0.00 6700000.00 0 

23112.00473
3/2016-27 

Preparação de 
material 

didático em 
diferentes 

mídias, 
linguagens e 
suportes que 

possam 
atender às 
diferentes 
demandas 

oriundas do 
Programa 

Marilde 
Terezinh
a Prado 
Santos 

DC 
Recomenda 

a 
aprovação 

Atividade importante e bem executada, com produtos pertinentes e de 
qualidade. 

S 0.00 300000.00 0 
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Idioma sem 
Fronteiras. 

23112.00400
8/2017-30 

Curso de Pós 
Graduação Lato 

Sensu em 
Redes de 

Computadores 
- turma 2018 

Sergio 
Donizetti 

Zorzo 
DC 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA (23112.003751/2015-
19) do curso de especialização intitulado “Curso de Pós Graduação Lato 

Sensu em Redes de Computadores - turma 2018” (Proc. No.: 
23112.004008/2017-30), realizado no âmbito do Departamento de Ciências 
da Computação, Campus São Carlos (DC/UFSCar), e vinculado ao Programa 
de Extensão "Engenharia para a Web: Metodologias, Técnicas e Processos 

para o Desenvolvimento de Sistemas de Software para a Web com 
Qualidade" (23112.000362/2000-01), foi concluído com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório consta um detalhamento sobre os resultados e as conclusões, 

dos quais destacam-se: 
- Podemos afirmar que os resultados obtidos neste Curso atingiram as 

expectativas, além da satisfação expressa pelos alunos no final do Curso. Um 
fato importante que temos que registrar é que alguns alunos, embora 

formados na área de computação, ainda não atuavam na área, e esse Curso 
trouxe a competência profissional que lhes faltava para atuar no mercado 

de trabalho. 
- Podemos também afirmar que os resultados trouxeram alunos mais 

maduros e experientes na área de especialização oferecida, prontos para 
atuar em suas empresas de origem, como também ingressar em cursos de 
pós-graduação “stricto sensu”, além de propiciar uma qualificação para o 

ensino no terceiro grau na área de especialização. 
 

A proposta previa 40 (quarenta) vagas para alunos no referido curso, 
preenchidas parcialmente, com 8 (oito) alunos matriculados. Houveram 5 
(cinco) aprovações, de alunos que atingiram os requisitos mínimos para a 

obtenção do "Título de Especialista em " Redes de Computadores", e 3 (três) 
desistências e/ou reprovações por diversos motivos (reprovações em 

disciplinas e TCC, motivos financeiros, etc.). 
 

Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 
execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à membros 

S 0.00 393300.00 0 
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da equipe inicial proposta, com a troca de um docente que não pôde 
ministrar a aula do seu respectivo módulo mediante autorização da ProEx, 
mas que não prejudicaram a conclusão dos objetivos gerais e específicos 

estabelecidos na 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$ 3.761,79), devidamente tramitado e autorizado para ser 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 em Redes de Computadores - turma 

2018 - 23112.004008/2017-30 
Para: 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Infraestrutura de TI - Turma 2020 
Proc. No.: 23112.002920/2019-19 (projeto FAI 12018) 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

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

23112.00132
5/2018-85 

Workshop de 
Python para 

Dados 
Biológicos 2018 

Ricardo 
Cerri 

DC 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA da atividade de extensão 
intitulada "Workshop de Python para Dados Biológicos 2018" (Proc. No.: 

23112.001325/2018-85), realizada no âmbito do Departamento de 
Computação, Campus São Carlos (DC/UFSCar) e vinculado ao Programa de 
Extensão "Aplicação, Aprimoramento e Difusão de Técnicas Avançadas de 

Engenharia de Software" (23112.002362/2011-86), 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 conteúdo do curso, que foi considerado como muito e/ou extremamente 

bom por 79% dos participantes (questionário aplicado); 
- os temas ministrados, que foram considerados como muito bons e/ou 

S 0.00 4333.34 0 
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excelentes por 78,9% dos participantes (questionário). 
 

A proposta previa inicialmente 40 (quarenta) vagas para alunos no referido 
curso, que foram limitadas a 30 (trinta), todas preenchidas. Todos os alunos 

matriculados foram aprovados no curso. 
 

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

Cabe ressaltar e elogiar o anexo incluído no Relatório Final, que apresenta 
de forma bem detalhada (incluindo fotos) a dinâmica e 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$ 3,35), a ser transferido para a UFSCar conforme exposto pelo 

coordenador, em acordo com o parágrafo 3o. do artigo 28 da Resolução 
CoEx 03/2016. 

Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 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. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00146
3/2019-45 

É Dia de Java! 
(Edição 2019) 

Sergio 
Donizetti 

Zorzo 
DC 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório mostra o sucesso da atividade e que a mesma ocorreu sem 
alterações. A atividade está sendo proposta pela 18ª edição e teve a 

participação de 508 inscritos ao longo do evento com número variável de 
participantes a cada dia. Houve a participação expressiva dos estudantes 

inscritos e na organizaçao. Em se tratando de um evento organizado e 

S 750.00 20000.00 0 
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consolidado com sucesso na comunidade interna e externa ao longo dos 
anos sou favorável a aprovação do relatório. 

23112.00250
6/2017-48 

Percepção 
Ambiental em 

Bacias 
Hidrográficas 
(PERCEBaH 1): 

ensino, 
conteúdos e 
práticas no 
ambiente 
escolar da 

Escola Estadual 
Silvio de 
Almeida 

(Batatais-SP) 

Frederico 
Yuri 

Hanai 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

A proposta teve como objetivo principal realizar um conjunto de atividades 
que pudessem ressaltar aspectos da percepção ambiental de bacias 

hidrográficas, por meio de ações de sensibilização ambiental, visando à 
gestão e conservação da água; assim, o projeto teve como meta estudar, 

identificar e preparar materiais instrutivos com propostas de atividades mais 
eficazes para as abordagens de ensino das questões relacionadas ao meio 

ambiente, gestão e conservação de bacias hidrográficas. 
O relatório trás em detalhe as atividades realizadas, destaca algumas 

alterações na equipe de trabalho e como resultados do projeto coloca: a 
sistematização dos dados levantados nas oficinas realizadas; organização de 

material didático; levantamento de material sobre maquetes para temas 
que envolvem a gestão de águas e de bacias hidrográficas; organização de 
banco de temas ambientais trabalhados ao longo do projeto; e montagem 

da maquete de caixa de areia (SandBox). 
Foram atendidas 54 pessoas. 

Recomendo a aprovação do relatório 

N 0.00 0.00 0 

23112.00123
8/2018-28 

Parques 
Urbanos e 
Sistema de 

Espaços Livres: 
contribuições 

da universidade 
para a gestão 
pública de São 

Carlos, SP 

Renata 
Bovo 
Peres 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Parques Urbanos e Sistema de Espaços Livres: 
contribuições da universidade para a gestão pública de São Carlos, SP” teve 

como objetivo geral: 
“Contribuir com o debate e com o intercâmbio de conhecimentos sobre os 

Parques Urbanos e o Sistema de Espaços Livres (SEL) da cidade de São 
Carlos, fortalecendo a inovação acadêmica e o engajamento da universidade 
na solução direta dos problemas locais em diálogo com as políticas públicas 

e com o contexto externo municipal.” 
A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 

contemplados. 
O relatório da bolsista revela a contribuição na sua formação. 

 
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 5 
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23112.00179
4/2019-85 

Ações para 
fortalecimento 
da resiliência 
do sistema 

socioecológico 
Assentamento 

Rural Santa 
Helena, 

município de 
São Carlos (SP) 

Rodolfo 
Antonio 

de 
Figueired

o 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Ações para 
fortalecimento da resiliência do sistema socioecológico Assentamento Rural 

Santa Helena, município de São Carlos (SP)” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“a realização do projeto de extensão promoveu resultados relevantes no 
tocante a fortalecer a resiliência socioecológica do Assentamento Rural 

Santa Helena, uma vez que as reuniões, os mutirões e as idas da equipe de 
trabalho no assentamento foram embasados e executados tendo por base 
as fragilidades detectadas no diagnóstico socioambiental participativo com 

o grupo de agricultores. Além disso, o capital social da comunidade foi 
ampliado pela integração com o pessoal da universidade e com pessoas de 

outras instituições, ampliando a sua rede de contatos”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00278
6/2019-56 

Ambiente-se 
nos Bosques 

2019 

Frederico 
Yuri 

Hanai 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Ambiente-se nos Bosques 2019” teve como 
objetivo principal: “...atuar com atividades de sensibilização e educativas 

ambientais na região da microbacia Santa Maria do Leme, no Bosque Santa 
Marta, localizado no município de São Carlos (SP)”. Teve como público alvo: 

estudantes de graduação e de pós-graduação da UFSCar, estudantes de 
escolas presentes na microbacia, associação de bairros e a população em 

geral. 
A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 

amplamente contemplados. 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 80



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 25 de 124 
 

23112.00211
2/2019-51 

Curso de 
Geoprocessam
ento Aplicado 

às Ciências 
Ambientais 

Adriana 
Maria 
Zalla 

Catojo 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Curso de Geoprocessamento Aplicado às Ciências Ambientais" 

(Proc. No.: 23112.002112/2019-51), realizada no âmbito do Departamento 
de Ciências Ambientais, Campus São Carlos (DCAm/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 sete monitores, que são alunos de graduação do curso de Gestão e 
Análise Ambiental da UFSCar, tiveram a oportunidade de vivenciar o contato 
com alunos de outros cursos e desenvolver habilidades profissionais como 

convivência em grupo, capacidade de esclarecer e solucionar as dúvidas dos 
participantes, comunicação, transmissão de conhecimento e 

amadurecimento acadêmico; 
- Os participantes do curso responderam um formulário de avaliação após a 

conclusão da atividade de extensão e relataram o aprimoramento do seu 
conhecimento sobre Geoprocessamento e que a atividade de extensão 

correspondeu às suas expectativas. 
A proposta previa 24 (vinte e quatro) vagas para alunos no referido curso, 

preenchidas acima de sua totalidade, com 26 (vinte e seis) alunos 
matriculados. Houveram 19 (dezenove) aprovações, e 7 (sete) desistências 

e/ou reprovações. 
 

Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 
execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à membros 

da equipe inicial proposta, com trocas de alunos na função de monitores, 
devidamente autorizadas pela ProEx e que não prejudicaram a conclusão 

dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na proposta original. 
 
 

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

 
Também consta do relatório apresentado um extrato financeiro no padrão 

S 0.00 880.00 0 
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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$ 34,96), a ser transferido para a Departamento de Ciências Ambientais, 

em acordo com os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 28 da Resolução CoEx 
03/2016. 

Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 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. 
§ 1º. Alternativamente, e por proposta fundamentada pelo coordenador do 

projeto e, aprovado pelo colegiado do seu departamento, 
preferencialmente em reuniões, e pelo CoEx, o eventual saldo financeiro 

poderá ser destinado: 
a) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão aprovado 

dentro do mesmo Programa de Extensão. 
b) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão regularmente 

aprovado em outro Programa de Extensão vinculado ao mesmo 
departamento ou unidade multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão. 
§ 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 ProEx/UFSCar 

23112.00229
7/2019-02 

PARECER 
TÉCNICO: 

inquérito civil 
2011/111-85 

Celso 
Maran 

de 
Oliveira 

DCA
m 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório da atividade “PARECER TÉCNICO: inquérito civil 
2011/111-85 “ perante o ministério publico, demonstra que os objetivos 

propostos foram amplamente contemplados. 
Recomendo aprovação. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.00080
9/2016-45 

TECNOLOGIAS 
DE 

RESTAURAÇÃO 
POR 

SEMEADURA 
DIRETA E 

PLANTIO POR 
MUDAS 

Fatima 
Conceica

o 
Marquez 

Pina 
Rodrigue

s 

DCA
-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

Tomando-se como base o relatório anexo, considero que a atividade foi 
concluída com êxito atingindo seus objetivos inicialmente propostos. 

S 0.00 83107.62 0 

23112.00383
9/2018-75 

Plantio didático 
de Clones de 
Seringueira 

Jose 
Mauro 

Santana 
da Silva 

DCA
-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi realizada de acordo com o planejado. Foi realizado o plantio 
e manutenção de 100 mudas de clones de seringueira, em regime de 
mutirão integrado com atividades de ensino. forma produzidos ainda 

materiais de divulgação sobre o tema. Recomendo a aprovação do projeto 
quanto ao mérito das atividades realizadas. O relatório indica um saldo 

residual de R$7.297,62 e acrescenta: “o saldo voltou paa o projeto 10470 
que precisou financiar o inicio da atividade até o rcebimento de recursos, 

que atrasou devido a tramitação da atividade pagamento inicial só foi 
efetivado em 18/12/2018.” No entanto, o valor declarado na planilha 

orçamentária (R$12.463,94) coincide com o de recursos externos 
(R$12,463.74), com uma diferença de R$ 0,20. 

S 0.00 12463.74 0 

23112.00146
9/2019-12 

Núcleo de 
Estudos de 

Etnoecologia, 
Ecologia 

Humana e 
Antropologia 

Ambiental 

Marcelo 
Nivert 

Schlindw
ein 

DCA
-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório apresentado as as ações da atividade foram 
executadas conforme previso e os objetivos atingidos conforme propostos 
anteriormente. Ressalta-se que a apresentação de registro fotográfico das 
ações poderia proporcionar uma melhor avaliação, mas que todavia a sua 

falta não compromete a recomendação de aprovação apresentada. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00404
9/2017-26 

III Curso de 
especialização 

em 
farmacologia 

clínica e 
abordagens 

não 
farmacológicas 

Gerson 
Jhonatan 
Rodrigue

s 

DCF 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA (23112.001933/2016-
28) do curso de especialização intitulado “III Curso de especialização em 
farmacologia clínica e abordagens não farmacológicas na prática clínica” 

(Proc. No.: 23112.004049/2017-26), realizado no âmbito do Departamento 
de Ciências Fisiológicas, Campus São Carlos (DCF/UFSCar), e vinculado ao 

Programa de Extensão "Fisiologia do Exercício" (23112.000671/2001-71), foi 
concluído com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, 
mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

S 0.00 350550.00 0 
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na prática 
clínica 

resultados alcançados. 
 

No relatório consta um detalhamento sobre os resultados e as conclusões, 
dos quais destacam-se: 

- formação de profissionais mais criteriosos e preparados para o mercado; 
- diversos alunos relataram que o curso contribuiu para melhorar a prática 

em seus trabalhos, ainda, tivemos relatos de alunos que conseguiram 
melhor colocação no mercado e promoções. 

 
A proposta previa 55 (cinquenta e cinco) vagas para alunos no referido 

curso, preenchidas parcialmente, com 23 (vinte e três) alunos matriculados. 
Houveram 19 (oito) aprovações, de alunos que atingiram os requisitos 

mínimos para a obtenção do título de especialista em "Farmacologia clínica 
e abordagens não farmacológicas na prática clínica", e 4 (quatro) 

desistências e/ou reprovações por diversos motivos (profissionais, mudança 
de residência, financeiros, etc.). 

 
Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 

execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à membros 
da equipe inicial proposta, com a troca 7 docentes que não puderam 

ministrar as aulas dos seus respectivos módulos mediante autorização da 
ProEx, mas que não prejudicaram a conclusão dos objetivos gerais e 

específicos estabelecidos na 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$ 2.531,04), devidamente tramitado e autorizado para ser transferido 

para outro projeto do mesmo coordenador, em consonância com o artigo 
28 da Resolução CoEx nº 03/2016. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 
Coordenação de Cursos ProEx/UFSCar 
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23112.00128
4/2019-16 

Projeto 
Pontinha 

Heloisa 
Sobreiro 
Selistre 

de 
Araujo 

DCF 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Projeto 
Pontinha” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“No total doze crianças participaram do projeto com aproximadamente seis 

voluntários para cada uma das duas atuações”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00111
8/2019-10 

Assessoria 
técnica para 
coleção de 

Livro didático 
de Ensino 

Médio 

Geraldo 
Tadeu 
Souza 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão proposta considera os pressupostos estabelecidos 
pelo Regimento Geral da Extensão desta Universidade, apresenta relevância 

técnica, acadêmica e educacional, representando uma relevante 
contribuição à comunidade externa (autoras de uma coleção de Ensino 
Médio da área de Língua Portuguesa) e possibilidades de ampliação do 

conhecimento a respeito dos impactos da Base Nacional Comum Curricular 
do Ensino Médio na produção de livros didáticos, no ensino de graduação e, 
possivelmente, na melhoria de aspectos específicos da educação brasileira. 

Nesse sentido, sugiro sua aprovação. 

S 0.00 27000.00 0 

23112.00093
8/2019-86 

Descomemoraç
ão do Golpe de 

1964 

Teresa 
Mary 

Pires de 
Castro 
Melo 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório não apresenta maior detalhamento, porem parece adequado 
frente à simplicidade do evento proposto. 

Portanto sou de parecer favorável a sua aprovação. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00183
8/2019-77 

V Encontro dos 
Surdos na 

UFSCar campus 
Sorocaba: 

Instrutor Surdo 
e sua atuação 
na sociedade 

Teresa 
Cristina 
Leanca 
Soares 
Alves 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

Recomendo a aprovação do relatório. As atividades programadas foram 
realizadas de acordo. 

N 750.00 0.00 0 
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23112.00183
9/2019-11 

I Mostra de 
Arte em Libras 

Daniele 
Silva 

Rocha 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “I Mostra de 
Arte em Libras" (Somos mais similares que diferentes) - na Galeria Consigo, 

em São Paulo” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“A I Mostra de Artes em Libras foi realizado no dia 18 de outubro de 2019 
no auditório do ATLab e contou com a participação de 52 pessoas no total. 
De maneira geral, a atividade cultural superou as expectativas em público e 
participação, tanto que os resultados foram alcançados, sua relação com os 

objetivos estabelecidos, resultados apresentados ao requisitante (se 
pertinente) e os ganhos acadêmicos e sociais proporcionados pela 

atividade”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

N 400.00 0.00 0 

23112.00215
9/2019-15 

Tardes com 
Freire 

Marcio 
Antonio 

Gatti 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Tardes com 
Freire” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Como espaço de difusão do conhecimento e da defesa da diversidade de 
pensamento atacada seriamente no momento histórico em que vivemos - 
ataque este materializado na figura de Paulo Freire, atendeu aos objetivos 

propostos, conseguindo dar visibilidade a conceitos e concepção pedagógica 
do autor. O projeto ocorreu durante todo o segundo semestre de 2019 e 

contou com 9 encontros distribuídos ao longo dos meses de agosto a 
dezembro”. 

 
Dessa forma, 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 
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23112.00295
1/2019-70 

Mesa-
redonda:Por 
que falar de 

gênero e 
sexualidade na 

infância? 

Fernanda 
Theodor
o Roveri 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade, ainda que sofrendo algumas alterações e não atingindo o 
numero de participantes previsto inicialmente, ocorreu de forma 

satisfatória, conforme relatório apresentado. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00295
2/2019-14 

Grupo de 
Estudos Paulo 

Freire 

Antonio 
Fernando 
Gouvea 
da Silva 

DCH
E-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Grupo de Estudos Paulo Freire" teve como objetivo 
principal: ”... articular a formação de educadores a partir da análise e 

implementação de práticas curriculares contemporâneas no âmbito da 
Educação Básica, assumindo como referencial teórico-metodológico os 

fundamentos da pedagogia crítica freireana.” 
O relatório apresentado foi muito sucinto. Segundo o coordenador, não 
houve alteração da proposta original e os objetivos foram alcançados. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00126
6/2017-64 

Repositório 
digital em 
educação 

especial como 
apoio à 

inclusão escolar 

Zaira 
Regina 
Zafalon 

DCI 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Repositório 
digital em educação especial como apoio à inclusão escolar” foi realizada 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Como contribuição acadêmica destaca-se a apresentação de trabalho em 

evento realizado em Portugal, em 2017, em coautoria com a professora 
colaboradora da Educação Especial, intitulado: Bibliotecas para usuários 

com necessidades especiais”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
 

Obs.: Segundo a Coordenadora, o bolsista Andre Luiz de Oliveira Daleffi, 
“Houve total envolvimento do bolsista para a configuração do ambiente e 
apresentação do mesmo aos coordenadores da proposta. O resultado de 

seu esforço na configuração do ambiente para que fosse possível o acesso 
aos materiais produzidos pelos alunos do curso de licenciatura em educação 

N 0.00 0.00 7 
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especial pode ser feito em um endereço provisório, disponível em: 
http://200.136.211.81:8282/greenstone/cgi-

bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=daleffi-
coleoedu&l=en&w=utf-8. 

O relatório não foi preenchido pelo aluno pois ficamos (aluno e eu) no 
aguardo do envio de informações para que fosse possível entregar o 

produto em melhores condições, o que não foi possível. A disponibilidade, 
porém, continua, visto o interesse de todos os envolvidos para a 

disponibilização do ambiente para acesso online”. 

23112.00338
8/2017-95 

Avaliação de 
Material 
Didático 

Mediacional 

Ronibert
o Morato 

do 
Amaral 

DCI 
Recomenda 

a 
aprovação 

O objetivo da atividade de consultoria/assessoria foi de avaliar e certificar 
mostrando que cumpre com sua função didático-pedagógica que favorece a 
interação aluno e professor/tutor na construção colaborativa e cooperativa 

do conhecimento na modalidade EaD. 
De acordo com o coordenador o objetivo foi alcançado demonstrando os 

resultados da atividade. 
Extrato FAI anexado. 

S 0.00 408.93 0 

23112.00412
1/2017-15 

Produção, 
distribuição e 
divulgação de 

materiais 
didáticos e 

livros. 

Ronibert
o Morato 

do 
Amaral 

DCI 
Recomenda 

a 
aprovação 

Os objetivos da proposta foram: publicações de livros e apostilas Série 
Apontamentos; divulgação e distribuição em geral. 

O coordenador detalha a realização dos objetivos e exemplifica que: foram 
publicados, em 2018, um total de 25 materiais bibliográficos pela EdUFSCar; 

em 2018 a equipe EdUFSCar participou/organizou de 51 eventos/feiras; o 
público atendido foi de 800 pessoas. 

Extrato FAI anexado. 

S 0.00 2601000.00 0 

23112.00123
2/2019-31 

Organização 
documental do 

curso de 
Bacharelado 

em Imagem e 
Som 

Januario 
Albino 

Nhacuon
gue 

DCI 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade extensionista "Organização documental do curso de Bacharelado 
em Imagem e Som" atingiu plenamente os objetivos delineados, sendo os 

resultados atingidos de grande relevância para a gestão documental do 
referido curso de graduação. Além disso, atuou como um rico laboratório 
para os alunos da graduação que participaram da atividade. Portanto, sou 

de parecer favorável. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00480
2/2017-83 

Tecnologias 
educacionais: 

novas 

Estefano 
Vizconde 
Veraszto 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Tecnologias educacionais: novas aplicações e possibilidades" 

(Proc. No.: 23112.004802/2017-83), realizada no âmbito do Departamento 
S 0.00 516000.00 0 
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aplicações e 
possibilidades 

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: 
- A atividade tinha como objetivo: Desenvolver habilidades e competências 

sobre as novas tecnologias educacionais e sua aplicabilidade nas instituições 
escolares buscando a efetividade na qualidade de ensino e a aproximação 
das possibilidades educacionais da realidade e experiências pré adquiridas 

dos alunos do século XXI. 
Considerando essa proposta, é possível dizer que a atividade cumpriu o 

objetivo na íntegra. 
- O projeto revisou e renovou material próprio (considerando que uma 

versão dessa proposta já fora ofertada em períodos anteriores) para cada 
disciplina do curso ofertado. 

 
A proposta previa 880 (oitocentas e oitenta) vagas para alunos no referido 
curso, preenchidas parcialmente, com o total de 147 alunos matriculados. 

Houveram 103 aprovações e 44 reprovações e/ou desistências por motivos 
diversos. 

 
Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 

execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à 
adequações no cronograma de execução, e que foram autorizadas pela 

ProEx, e que não prejudicaram a conclusão dos objetivos gerais e específicos 
estabelecidos na 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 inexistência de um saldo 

residual. 
Todos os esclarecimentos e adequações foram prontamente realizados pelo 
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coordenador, que enviou a lista de alunos, bem como a situação final dos 
mesmos em relação à conclusão do curso. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00450
8/2018-52 

Grupo de 
Leitura sobre 

Política, 
Filosofia e 
Educação 

Fernanda 
Vilhena 
Mafra 
Bazon 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Grupo de 
Leitura sobre Política, Filosofia e Educação” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os objetivos foram atingidos, durante o ano lemos 4 livros, sendo 3 do 
Chomsky e um do Jessé de Sousa. 

Consideramos que o grupo evoluiu durante o ano nas discussões sobre 
questões como: 

- anarcossindicalismo 
- capitalismo em países periféricos 

- classes sociais e econômicas 
Foram assim realizar uma análise das condições sociais e econômicas no 

mundo globalizado”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00091
2/2019-38 

Grupo de 
Estudos - Time 
de investigação 

sobre 
metodologias 

Tathiane 
Milare 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Grupo de 
Estudos - Time de investigação sobre metodologias do ensino de química” 

foi realizada 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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do ensino de 
química 

No relatório também podemos ressaltar: 
“o grupo visitou a Escola Estadual Altimira Pinke (Leme-SP) e ministrou 

palestras a oito turmas de Ensino Médio da Escola, apresentando os cursos, 
as atividades de extensão e de pesquisa e as formas de ingresso e 

permanência na universidade pública. Além de contribuir para a divulgação 
da universidade e aproximação da parceria entre universidade e escola, a 
atividade também contribuiu com o processo de formação docente dos 

licenciandos participantes.”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00123
6/2019-10 

Encontros 
reflexivos do 

Élles (grupo de 
estudos sobre 

as relações 
entre gênero, 

educação e 
ciência) 

Isabela 
Custodio 

Talora 
Bozzini 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 
A atividade foi desenvolvida conforme o plano inicial. N 0.00 0.00 0 

23112.00137
6/2019-98 

O uso de 
animais 

silvestres 
taxidermizados 

como 
ferramenta de 

educação 
ambiental 

Vlamir 
Jose 

Rocha 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “O uso de 
animais silvestres taxidermizados como ferramenta de educação ambiental” 

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

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Toda a coleção do "museu da fauna" montada ao longo destes seis anos de 
projeto vem sendo utilizada como material de apoio nas aulas de zoologia 
para os cursos de Agronomia, biotecnologia e agroecologia e nas aulas de 

zoologia dos vertebrados para o curso de licenciatura em ciências 
biológicas”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

N 0.00 0.00 5 
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pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00123
8/2019-17 

II Simpósio de 
Interculturalida
de: as questões 

de gênero na 
universidade 

Isabela 
Custodio 

Talora 
Bozzini 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “II Simpósio 
de Interculturalidade: as questões de gênero na universidade” foi realizada 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os objetivos foram atingidos e os debates proporcionados a partir das 

palestras foram muito interessantes. Conseguimos também aproximação de 
pessoas da área da saúde do município, professores da rede pública de 

educação básica, além de professores de faculdades particulares de Araras”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00167
8/2019-66 

Herbário do 
Centro de 
Ciências 

Agrárias - HARA 

Renata 
Sebastia

ni 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

Aprovado. No entanto, embora as cargas horárias prevista/efetiva de 
algumas atividades não coincidam. Sugiro checagem e correção ou 

justificativa. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00267
1/2019-61 

LIBRAS NO 
CAMPUS 

ARARAS: VI DIA 
DO SURDO 

Samanth
a 

Camargo 
Daroque 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade "Libras no campus Araras" atingiu plenamente os objetivos e 
contou com o envolvimento da comunidade externa, estudantes de 
graduação, palestrantes surdos e tradutores/intérpretes de Libras. 

Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00274
9/2019-48 

I Simpósio dos 
Assentamentos 

de Araras 

Renata 
Sebastia

ni 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi realizada conforme proposta. Recomendo a aprovação do 
relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00295
9/2019-36 

10 anos das 
Licenciaturas 

do CCA 

Tathiane 
Milare 

DCN
ME-
Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade cumpriu com todos os objetivos previstos na proposta. Consta 
no relatório da atividade um total de 186 pessoas atendidas, sendo um 

número expressivo e que indica a relevância da atividade extensionista em 
seus aspectos acadêmico e social. Diante dos resultados e informações 

apresentadas pela coordenadora da atividade, sou de parecer favorável. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.00102
9/2019-65 

Introdução a 
Linguagem de 
Programação 

Java 

Sahudy 
Montene

gro 
Gonzalez 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Introdução a 
Linguagem de Programação Java” foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Foi aplicada uma pesquisa sobre o curso. O questionário foi respondido por 
22 alunos (48%). Os resultados foram incluídos como anexo a este relatório 

(a nota mínima é 1 e a máxima 5 para todas as questões com escala de 
avaliação). Dados os comentários e sugestões feitos a partir da pesquisa, 

consideramos que a atividade foi um sucesso”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00180
2/2019-93 

ACHESEUECOP
ONTO: 

Auxiliando na 
destinação 

adequada de 
resíduos sólidos 
e no processo 
de Logística 

Reversa 

Sahudy 
Montene

gro 
Gonzalez 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“ACHESEUECOPONTO: Auxiliando na destinação adequada de resíduos 

sólidos e no processo de Logística Reversa” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O objetivo desta reunião era conduzirmos uma entrevista para validar, do 

ponto de vista das empresas, a ideia de fazer um sistema web que colocasse 
em contato as empresas que compram/vendem materiais recicláveis nas 

diferentes etapas do ciclo de vida dos resíduos. Também, fazer um 
levantamento de requisitos dessas empresas como clientes do nosso 

sistema. 
Foram realizadas entrevistas com 6 organizações que possuem alguma 

relação com LR, seja atuando na compra, venda ou gestão de resíduos. São 
elas: Salmeron, atuando na reciclagem, recuperação e gestão dos mais 

diversos tipos de resíduos e na geração de energia através da biomassa; 
Sinctronics, focado na coleta e transformação de eletrônicos em matéria 
prima e peças para novos produtos; GREEN Eletron, gestora para LR de 

eletrônicos; Jogue Limpo, que atua sobre o sistema de logística reversa de 
embalagens plásticas de lubrificantes pós-consumo; ABAS (Associação 

N 0.00 0.00 0 
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Brasileira de Aerossóis e Saneantes Domissanitários), representando o 
mercado dos produtos de embalagens premidas aerossois; e ABIC, 

Associação Brasileira da Industria de Torrefação e Moagem de Café, que 
representa as indústrias de torrefação e moagem de café de todo o país”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00180
1/2019-49 

Construção de 
apps para 

smartphones 
Android com 

foco em 
acessibilidade 

usando UI 
Design Patterns 

Luciana 
Aparecid

a 
Martinez 

Zaina 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Construção 
de apps para smartphones Android com foco em acessibilidade usando UI 

Design Patterns” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Para os alunos que auxiliavam na aplicação da atividade foi um momento 
importante para transmitir seus conhecimentos e para obter dados sobre o 

uso do guidelines voltados ao uso de UI design patterns e acessibilidade. 
Socialmente pode-se destacar a oportunidade de levar conhecimento da 

academia para o mundo externo”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00179
8/2019-63 

9ª Mini 
Maratona de 
Programação 

UFSCar-
Sorocaba 

Gustavo 
Maciel 

Dias 
Vieira 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi executada com sucesso, atingindo os objetivos pretendidos. 
Parabéns aos envolvidos! N 550.00 0.00 0 

23112.00179
7/2019-19 

Arrecadação de 
ração para o 

projeto UFSCão 

Siovani 
Cintra 

Felipussi 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Arrecadação 
de ração para o projeto UFSCão” foi realizada 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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No relatório também podemos ressaltar: 
“pudemos ver o nome do UFSCão tornar-se mais conhecido entre alunos e 
comunidade pois se mostravam interessados em saber sobre a origem dos 
comedouros. Com isso, mais estudantes aderiram ao projeto ou tornaram-
se doadores ativos, seja de ração, medicamentos ou outros itens úteis para 

os cachorros sob nossos cuidados”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00180
3/2019-38 

Gamedev 
UFSCar 

Siovani 
Cintra 

Felipussi 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Gamedev 
UFSCar” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“ todos os objetivos propostos na atividade foram cumpridos. Os membros 
aprenderam, no aspecto técnico, sobre desenvolvimento de jogos, 

gerenciamento de projetos em equipe e tópicos diferenciados da ementa do 
curso de Ciência da Computação. No aspecto social, os membros se 

engajaram com o público sobre seus projetos, incentivando a prática e 
estudo das técnicas aprendidas”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00219
7/2019-78 InterGerações 

Luciana 
Aparecid

a 
Martinez 

Zaina 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“InterGerações” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Este projeto teve o objetivo de ensinar e preparar o público da terceira 
idade para o uso de recursos e apps em smartphones. Encontros semanais 

aos sábados com duração de 2 horas cada visavam ensinar diferentes 

N 0.00 0.00 0 
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tópicos como configuração de smartphones, uso de redes sociais, e-mails, 
etc”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.10550
2/2019-82 

Detecção de 
Solo Exposto 
por meio de 

Geotecnologias 

Siovani 
Cintra 

Felipussi 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
contemplados. 

Tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente 
atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00279
4/2019-01 

Promovendo o 
uso do 

desenvolviment
o orientado a 

testes e o 
Node.JS 

Luciana 
Aparecid

a 
Martinez 

Zaina 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Promovendo 
o uso do desenvolvimento orientado a testes e o Node.JS” foi realizada com 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os participantes tiveram atuação ativa durante a atividade produzindo 
conhecimento para ser divulgado a comunidade externa. Os alunos em 

grupos produziram 6 tutoriais que serão divulgados à comunidade externa 
através de um website em construção”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.10549
7/2019-16 

Desenvolvimen
to de cesta de 
ferramentas 
enxutas para 

apoiar 
desenvolvedor
es de software 

no trabalho 

Luciana 
Aparecid

a 
Martinez 

Zaina 

DCo
mp-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Desenvolvimento de cesta de ferramentas enxutas para apoiar 

desenvolvedores de software no trabalho sobre experiência do usuário” foi 
realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

N 0.00 0.00 0 
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sobre 
experiência do 

usuário 

“Como resultados da atividade pode ser destacado: formação dos alunos 
quanto ao desenvolvimento de software usando o framework Laravel; 

construção e disponibilização da ferramenta de criação de proto-persona; 
construção do arcabouço para receber as demais ferramentas que serão 

desenvolvidas”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00057
7/2008-04 

Fórum 
Interinstitucion

al em Defesa 
de Ações 

Afirmativas no 
Ensino 

Superior. 

Valter 
Roberto 
Silverio 

DCS
o 

Recomenda 
a 

aprovação 
Relatório aprovado. S 0.00 2655000.00 0 

23112.00035
7/2016-00 

Promoção de 
Ações 

Integradas de 
Economia 

Solidária para o 
Desenvolvimen

to Local 
visando a 

superação da 
extrema 

pobreza no 
município de 

São Carlos-SP. 

Wagner 
de Souza 

Leite 
Molina 

DCS
o 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório das atividades demonstra a amplitude e o impacto do projeto de 
extensão na medida em que desenvolve uma forte parceria com o poder 

público municipal e estadual e a sociedade civil de maneira a suplementar e 
apoiar um importante setor econômico - que são os pequenos 

empreendedores. O relatório em anexo também evidencia a qualidade do 
trabalho e a complexidade empreendida pelo projeto. Com isso, o relatório 

é favorável e está aprovado sem ressalvas. 

S 0.00 377208.00 0 

23112.00113
3/2019-50 

Fundamento e 
prática da 
pesquisa 
científica 

Gabriel 
Avila 

Casalecc
hi 

DCS
o 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Fundamento 
e prática da pesquisa científica aplicados à saúde” foi realizada 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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aplicados à 
saúde 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Ao todo foram realizados 12 encontros, no qual foi apresentado aos 

participantes: 1) planejamento e desenho de pesquisa, 2) conceitos básicos 
em estatística e 3) aplicação das técnicas por meio de software estatísticos. 
Os participantes foram capacitados e compreender melhor as pesquisas na 

área de saúde bem como aplicar técnicas às suas próprias pesquisas, 
especialmente as pesquisas de Iniciação Científica, que compõe 

majoritariamente o público do projeto”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00165
5/2019-51 

Quartas 
Indomáveis 

Pedro 
Augusto 

Lolli 

DCS
o 

Recomenda 
a 

aprovação 

Trata-se de seminário mensal do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da UFSCar, têm como objetivo divulgar junto à 

comunidade interna e externa à UFSCar os debates atuais sobre teoria 
antropológica e etnografia. Forma realizadas quatro sessões com 

pesquisadores convidados. 
Na medida em que os debates eram abertos à comunidade interna e 

externa à UFSCar, a atividade contribuiu para a interface comunidade-
universidade. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00111
2/2017-72 

Seleção de 
espécies 

frutíferas para 
manejo 

sustentável e 
propagação 

Jean 
Carlos 

Cardoso 

DDR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

Através do relatório, verificou-se o objetivo foi atingido, que era selecionar 
espécies de frutíferas para o manejo sustentável. A espécie escolhida foi a 
bananeira e a partir disso, foi montado com sucesso um pequeno banco de 
germoplasma de diferentes cultivares de bananeira resistentes a Sigatoka 
negra e amarela. Houve uma grande participação do aluno envolvido na 

execução das atividades e os resultados obtidos de grande importância na 
implantação de pomares e distribuição de mudas a pequenos produtores 

rurais da região de Araras-SP. 

N 0.00 0.00 6 

23112.00193
5/2018-89 

Minicurso: 
Organização e 

redação de 
textos 

científicos 

Anastaci
a 

Fontanet
ti 

DDR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Minicurso: Organização e redação de textos científicos" (Proc. 
No.: 23112.001935/2018-89), realizada no âmbito do Departamento de 

Desenvolvimento Rural, Campus Araras (DDR-Ar/UFSCar) foi concluído com 
êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

N 0.00 0.00 0 
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alcançados. 
Dentre os Resultados obtidos pela atividade em relação à comunidade 

destacam-se: 
- os resultados foram observados na avaliação dos projetos de pesquisa, 
prática usual do PPGADR, que encaminha os projetos para pareceristas 

externos e na qualidade das dissertações e produtos gerados. 
A atividade previa inicialmente 20 vagas, preenchidas parcialmente, com 13 
(treze) alunos matriculados. Houveram 12 aprovações e 1 (uma) reprovação 

na atividade. 
Consta no relatório que não houve alterações na proposta original do curso, 

que foi desenvolvido com os pressupostos já programados. 
Todos os esclarecimentos e adequações solicitadas foram atendidas pela 

coordenadora da atividade, com a inclusão da lista de alunos e lista de 
presença no Relatório Final. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00196
1/2018-15 

Minicurso: 
Pesquisa em 

fontes de 
informação on 

line e Gestor de 
referências 
Mendeley 

Anastaci
a 

Fontanet
ti 

DDR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Minicurso: Pesquisa em fontes de informação on line e Gestor de 

referências Mendeley" (Proc. No.: 23112.001961/2018-15), vinculado ao 
Programa de Extensão "Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Meio 

Ambiente" (23112.004740/2009-15) e realizada no âmbito do 
Departamento de Desenvolvimento Rural, Campus Araras (DDR-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: 
- após o curso, foram nítidas as mudanças na revisão de literatura e dos 

artigos mencionados na discussão dos resultados das dissertações. Houve 
aumento no número de citações de artigos publicados em periódicos 

N 0.00 0.00 0 
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internacionais e com elevado impactos, melhorando a qualidade das 
dissertações e artigos redigidos. 

A atividade previa inicialmente 20 vagas, preenchidas acima de sua 
totalidade, com 21 (vinte e um) alunos matriculados, todos 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. 
Todos os esclarecimentos e adequações solicitadas foram atendidas pela 

coordenadora da atividade, com a inclusão da lista de alunos e lista de 
presença no Relatório Final. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00137
0/2019-11 

Sistemas de 
plantio para 

pomar 
adensado de 

lima ácida 
"Tahiti" 

Patricia 
Marluci 

da 
Conceica

o 

DDR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Sistemas de 
plantio para pomar adensado de lima ácida "Tahiti"” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“De forma geral, os resultados obtidos até o momento apresentam grande 
potencial da combinação copa x porta–enxerto em estudo para pomares 
comerciais (lima ácida Tahiti x trifoliata Flying Dragon), principalmente no 

sistema de plantio direto (PD), apresentando-se como ferramenta 
importante para a rentabilidade da citricultura. Ao fim das avaliações, os 

resultados que se esperam tendem a ser mais interessantes, principalmente 
em uma possível diferença significativa entre os sistemas de plantio direto e 

convencional”. 
 

Dessa forma, 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 5 
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23112.00181
7/2015-28 

Consultoria, 
Assessoria e 
Serviços de 

laboratório em 
Geociências, 
Geotecnia e 

Meio Ambiente 

Marcilen
e Dantas 
Ferreira 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 
Considero a atividade aprovada. S 0.00 11980.00 0 

23112.00073
2/2016-11 

Ensaios 
laboratoriais e 
de campo para 

o estudo de 
comportament
o de materiais 

geotécnicos 

Fernando 
Henrique 
Martins 

Portelinh
a 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

Com os esclarecimentos feitos pelo Coordenador da Atividade observa-se 
que houve um grande envolvimento de empresas, alunos e docentes de 
modo a cumprir os objetivos previstos, bem como superá-los no quesito 

atendimento à empresas. 
Mediante as evidências e esclarecimento apresentados considero aprovada 

a Atividade. 

S 0.00 50000.00 0 

23112.00406
4/2016-93 

Ensaios de 
Caraterização e 
de Referência 

de 
Componentes e 
Elementos da 
Construção 

Civil 

Guilherm
e Aris 

Parsekia
n 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

Analisando-se o conteúdo do relatório da Atividade, apesar de sintético para 
o quanto e tanto a atividade proporcionou, entende-se que foram atingidos 
os objetivos propostos, com os consequentes resultados nítidos e claros na 
esfera do atendimento à comunidade externa empresarial, com a realização 
de ensaios em componentes da construção. Também, pode-se verificar que 

houve um estreito relacionamento com alunos de graduação e pós-
graduação, visto que a partir das ações realizadas no âmbito desta Atividade 

houve o desenvolvimento de várias ICs e Mestrados. Também, destaca-se 
que a Atividade proporcionou contribuições à Normalização brasileira, 

ABNT. Desta maneira ficou evidenciada a relação entre ensino, pesquisa e 
extensão, sendo portanto considerada Aprovada a Atividade. 

S 0.00 232323.42 0 

23112.00472
7/2016-70 

Assessoria 
técnica para a 
qualidade de 
projetos de 

sistemas 
estruturais de 

concreto e 
alvenaria 

Guilherm
e Aris 

Parsekia
n 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 
Considero a atividade aprovada. S 0.00 168481.94 0 
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23112.00043
9/2018-16 

Curso de 
Atualização: 
Cálculo de 
Alvenaria 

Estrutural em 
Blocos 

Cerâmicos - 
2018 - ACERVIR 

Guilherm
e Aris 

Parsekia
n 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA do curso de atualização 
intitulado "Curso de Atualização: Cálculo de Alvenaria Estrutural em Blocos 
Cerâmicos - 2018 - ACERVIR" (Proc. No.: 23112.000439/2018-16), realizado 
no âmbito do Departamento de Engenharia Civil (DECiv/UFSCar) e vinculado 

ao Programa de Extensão "Programa de melhoria tecnica da área de 
sistemas estruturais e construtivos" (23112.000047/2009-65), 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 a divulgação de conhecimento e treinamento pessoal de 

profissionais engenheiros e arquitetos em área de excelência da UFSCar. 
 

A proposta previa 30 (trinta) vagas por turma no referido curso, preenchidas 
parcialmente, com 26 (vinte e seis) alunos matriculados na primeira turma, 

e 9 (nove) na segunda. 
 

Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 
execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à 

diminuição na previsão orçamentária, em virtude do reduzido número de 
alunos inscritos. 

 
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, e a inexistência de saldo residual. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

S 0.00 18636.60 0 
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23112.00187
6/2018-49 

Operação Natal 
Rochele 
Amorim 
Ribeiro 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 
Aprovado S 0.00 20000.00 0 

23112.00145
4/2019-54 

UrbExt – Grupo 
de Extensão em 

Engenharia 
Urbana 

Rochele 
Amorim 
Ribeiro 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

Da análise dos conteúdos do relatório inserido no sistema e do referido 
anexo ( ata de reuniões) depreende-se que a atividade foi executada 

conforme objetivos propostos, bem como foi identificados potenciais de 
melhoria para uma próxima oferta. Algumas das ações realizadas foram 
junto a entidades externas (p.ex. ONOVOLAB), com a pós graduação e 

envolvendo alunos de graduação, demonstrando a integração entre ensino 
pesquisa e extensão atendendo todas as premissas previstas pela 

Universidade. Dessa foram considero aprovada a atividade. 

N 0.00 0.00 5 

23112.00270
1/2019-30 

Simpósio de 
Iniciação a 

Pesquisa em 
Engenharia Civil 

Wanders
on 

Fernando 
Maia 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade em questão alcançou os fins a que se propôs e deve ter seu 
relatório aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00266
7/2019-01 

Divulgação de 
Atualização de 

Norma Para 
Projeto e 

Execução de 
Alvenaria 

Estrutural em 
Fortaleza 

Guilherm
e Aris 

Parsekia
n 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

Apesar de pouco detalhado, entendo que o presente relatório reflete a 
simplicidade das atividades desenvolvidas. 

Portanto sou de parecer favorável à sua aprovação. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00284
0/2019-63 

Divulgação 
Cultural - 

Ensaio 
Camerata SESI 
São Carlos em 
parceria com a 

UFSCar. 

Eliane 
Viviani 

DEC
iv 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Divulgação 
Cultural - Ensaio Camerata SESI São Carlos em parceria com a UFSCar” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O repertório executado se deu de forma diversificada, englobando 

apresentações solo e em grupo, com músicas populares e eruditas, com e 
sem acompanhamento, proporcionando aos alunos da orquestra, o 

aprimoramento de suas habilidades na técnica instrumental, sonoridade e 

N 0.00 0.00 0 
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expressão musical, e para a plateia em geral, a oportunidade do contato 
com diferentes estilos musicais”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00055
7/2015-73 

Desafios do 
Conselho 

Municipal de 
Educação 

Flavio 
Caetano 
da Silva 

DEd 
Recomenda 

a 
aprovação 

Atividade realizada conforme o objetivo. N 0.00 0.00 0 

23112.00417
3/2016-19 

Literatura de 
autoria infantil. 
Gestão/Produç

ão de 
subjetividade e 

autoria 

Flavio 
Caetano 
da Silva 

DEd 
Recomenda 

a 
aprovação 

Trata-se de relatório de mesa redonda "Literatura de autoria infantil. 
Gestão/Produção de subjetividade e autoria" O evento foi realizado 

conforme a proposta, os objetivos foram atingidos, e, foram dados os 
esclarecimento quanto aos palestrantes que participaram do evento. 

Portanto sou de parecer favorável a sua aprovação 

N 0.00 0.00 0 

23112.00020
9/2018-49 

APRENDENDO 
E 

EXPERIMENTA
NDO 

TECNOLOGIA E 
CIÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO DE 
CRIANÇAS DE 4 

A 5 ANOS. 

Alessand
ra Arce 

Hai 
DEd 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“APRENDENDO E EXPERIMENTANDO TECNOLOGIA E CIÊNCIAS NA 
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS” foi realizada com êxito, 

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

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00159
7/2016-13 

Consultoria 
para a empresa 

Victor Vision, 
no 

desenvolviment
o de um 

medidor de 

Robson 
Barcellos 

DEE 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Consultoria 
para a empresa Victor Vision, no desenvolvimento de um medidor de 

transmitância e refletância especular em vidros automotivos”, foi realizada 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

alcançados. 
 

S 0.00 32557.32 0 
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transmitância e 
refletância 

especular em 
vidros 

automotivos 

No relatório consta também um detalhamento sobre as alterações 
realizadas, bem como os resultados e as conclusões, dos quais destacam-se: 
um aluno de IC pudesse usar os laboratórios da empresa para desenvolver 

seu trabalho; a doação pela empresa, de fresas, consideradas como material 
de consumo, usadas em equipamento de confecção de placas de circuito 
impresso; e apresentação de um relatório técnico à FAPESP, relativo ao 

projeto PIPE que deu origem a este trabalho. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00010
0/2017-21 

Caracterização 
de difusores 

ópticos 
empregados 

em luminárias a 
LED 

Giuseppe 
Antonio 
Cirino 

DEE 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Caracterização de difusores ópticos empregados em luminárias a LED” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ o padrão de iluminação gerado por cada um deles foi levantado. Para 

outros casos, medições comparativas foram feitas. 
As informações obtidas foram repassadas à equipe de P&D da empresa 
parceira para análise. Como trabalhos futuros, pretendemos levantar os 

perfis de intensidade de luz a partir da luminária de tuboLed com os 
difusores já estudados”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00016
6/2017-11 

Caracterização 
de retro-

refletores para 
aplicações em 

barreiras 
ópticas para 

Giuseppe 
Antonio 
Cirino 

DEE 
Recomenda 

a 
aprovação 

Analisando a proposta inicial e as atividades realizadas sob meu ponto de 
vista proponho que a atividade de extensão seja aprovada. No relatório está 

escrito: "Nem todos os itens da proposta original foram contemplados, 
devido a questões internas da empresa parceira." Entretanto, tais questões 

internas fogem ao controle do pesquisador e grupo de trabalho. 

N 0.00 0.00 0 
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controle de 
acesso 

23112.00194
6/2018-69 

Teste de 
dispositivo para 
Conscientizaçã
o e Economia 

de Água e 
Energia Elétrica 

Robson 
Barcellos 

DEE 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Teste de 
dispositivo para Conscientização e Economia de Água e Energia Elétrica” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“A participação da UFSCar na atividade foi de dar suporte à instalação do 

equipamento no prédio do NULEEn. Este suporte envolveu a PU para 
estabelecer o local do prédio onde o equipamento seria instalado e também 

a SIN, para configurar a rede de comunicação, de forma a permitir que os 
sensores e atuadores fossem monitorados a partir das instalações da 

empresa Victor Vision.”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00100
9/2019-94 

6o Encontro 
Paulista de 

Comportament
o Motor 

Daniela 
Godoi 

Jacomass
i 

DEF
MH 

Recomenda 
a 

aprovação 

Meu parecer é favorável à aprovação uma vez que o relatório da atividade 
está de acordo com a proposta inicial, assim como o relatório financeiro. A 

atividade é de grande relevância para a área, além de incluir diferentes 
cursos de graduação e implementar os anais de evento. A atividade visa dar 
visibilidade aos trabalhos de recém doutores, mestrandos e doutorandos. O 

número de inscritos foi um pouco inferior ao inicialmente proposto, 
entretanto, mesmo assim, contou com um expressivo número de 

participantes. 

S 0.00 10246.33 0 

23112.00127
4/2019-72 

Programa de 
Exercícios 

Físicos para 
Idosos 

Daniela 
Godoi 

Jacomass
i 

DEF
MH 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Programa de 
Exercícios Físicos para Idosos" foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

O relatório da bolsista demonstra a contribuição na sua formação. 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

N 0.00 0.00 5 
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pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00127
6/2019-61 

Almoço com as 
esteiras - 2019 

Jose 
Marques 

Novo 
Junior 

DEF
MH 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Almoço com as esteiras - 2019” teve como 
objetivo principal: a promoção da saúde por meio de “...atividades físicas 

regulares, sistemáticas e motivadoras, que busquem o desenvolvimento das 
capacidades físicas, ligadas ao sistema cardio-vascular, músculo-esquelético 

e respiratório...”. 
 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
amplamente contemplados. O relatório do bolsista revela a contribuição na 

sua formação. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00179
5/2019-20 

Ginástica como 
Treinamento - 

Grupos da 
UFSCar de 

Treinamento 
Corretivo 

Postural (TCP) 

Ana 
Claudia 

Garcia de 
Oliveira 
Duarte 

DEF
MH 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Ginástica 
como Treinamento - Grupos da UFSCar de Treinamento Corretivo Postural 

(TCP)" foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
realizar, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
"Todos os objetivos propostos foram alcançados com sucesso .A proposta 

de divulgar os grupos TCP e o próprio método entre a comunidade 
universitária e demais interessados se concretizou, e vem se concretizando a 

20 anos, considerando a aderência gerada pelo Método TCP.". 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00131
2/2019-97 

Construção e 
avaliação da 
eficiência de 
fotorreatores 

Ana 
Marta 
Ribeiro 

Machado 

DeG
R 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Construção 
e avaliação da eficiência de fotorreatores com uso de irradiação UV artificial 

e solar no processo de fotocatálise heterogênea para a degradação de 
compostos orgânicos em solução aquosa” foi realizada com êxito, 

N 0.00 0.00 5 
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com uso de 
irradiação UV 

artificial e solar 
no processo de 

fotocatálise 
heterogênea 

para a 
degradação de 

compostos 
orgânicos em 

solução 
aquosa. 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“a principal contribuição esperada, com o desenvolvimento desta atividade 
de extensão, cujo escopo, foi o tratamento e redução da toxicidade e o 

volume dos resíduos perigosos gerados na UFSCar, centrou-se na aplicação 
de técnicas de ação ambiental, no desenvolvimento e construção de novos 

modelos de foto reatores mais eficientes para o processo de degradação por 
POAs, bem como na tarefa de correção/otimização e avaliação de reatores 

previamente instalados e na análise e proposição de melhorias, 
possibilitando aumento na eficiência dos equipamentos desenvolvidos para 

o tratamento/inertização de resíduos químicos”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00239
8/2015-41 

Viabilidade 
Técnica de 

Compósitos de 
Plástico 

Reciclado para 
Calços de 

Empilhamento 
no Transporte 
Marítimo de 

Chapas de Aço. 

Jose 
Alexandri

no de 
Souza 

DE
Ma 

Recomenda 
a 

aprovação 

Este projeto de extensão procurou verificar a viabilidade técnica da 
substituição de barrotes de eucalipto por compósitos de polietileno 

reciclado para calços de empilhamento no transporte marítimo de chapas 
de aço. 

O trabalho de consultoria técnica constou de visita do coordenador ao local 
de armazenamento, pesquisa bibliográfica e análise estrutural para 

verificação da viabilidade de substituição. Concluiu-se que a substituição 
pode ser viável desde que a empresa interessada melhore a formulação e o 

processo de fabricação do compósito plástico. 
Como o objetivo foi cumprido integralmente sou de parecer favorável á 

aprovação do relatório. 

S 0.00 30600.00 0 

23112.00275
9/2015-50 

Desenvolvimen
to e 

Caracterização 
de Blendas e 
Compósitos 
Poliméricos 

Lidiane 
Cristina 
Costa 

DE
Ma 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório mostra que houve alterações em relação a atividade proposta 
inicialmente mas tudo foi conduzido e ajustado de acordo com a 

necessidade. Os resultados da atividade tem sido utilizados nas ilustrações 
das aulas de graduação, pós graduação e extensão. 

Pelas questões expostas acima sou favorável a aprovação do relatório. 

S 0.00 54000.00 0 
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23112.00271
8/2016-44 

Desenvolvimen
to Tecnológico 
e Inovação em 

Materiais 

Luiz 
Antonio 
Pessan 

DE
Ma 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório descreve que houve o fortalecimento da interação universidade-
empresa fundamental para as atividades na área de engenharia. Teve a 

contribuição na formação dos alunos do curso de engenharia de materiais 
alem da divulgação do curso. Assim sendo sou favorável a aprovação do 

presente relatório. 

S 0.00 500000.00 0 

23112.00352
1/2016-22 

Incorporação 
de Lignina em 

Polímeros 
Biodegradáveis 

Silvia 
Helena 
Prado 
Bettini 

DE
Ma 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório mostra que a atividade foi executada com sucesso e gerou 
patente e tem estudante de pós graduação envolvido apesar de que houve 

varias prorrogações Favorável a aprovação 
S 0.00 120000.00 0 

23112.00228
8/2017-41 

Ensaios 
laboratoriais 
nas Áreas de 
Microscopia 
Eletrônica, 

Microanálise e 
Difração de 

raios-X: 
Assessoria e 
Consultoria. 

Walter 
Jose 

Botta 
Filho 

DE
Ma 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório mostra claramente de que a atividade envolveu alunos de 
graduação, pós graduação e a comunidade cientifica e tecnológica nacional. 

O grande número de laudos técnicos emitidos mostra que o laboratório é 
muito ativo. Assim sendo sou favorável a aprovação de presente relatório 

S 0.00 869335.00 0 

23112.00195
0/2017-46 

Melhoria de 
projetos de 

cuba 
iluminadora 

para 
tratamento de 
hiperbilirrubine
mia de recém 

nascidos 

Gustavo 
Franco 

Barbosa 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

Importante atividade interdisciplinar envolvendo a engenharia e a área de 
saúde. 

N 0.00 15000.00 0 

23112.00351
9/2017-34 

Consultoria 
sobre a 

viabilidade 
técnica de 

dispositivos de 
aproveitament

Sidney 
Bruce 
Shiki 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Consultoria 
sobre a viabilidade técnica de dispositivos de aproveitamento de energia de 
passagem de veículos em conjunto com a empresa Vitalis Energia Eficiente” 

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

resultados alcançados. 

S 0.00 9777.27 0 
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o de energia de 
passagem de 
veículos em 

conjunto com a 
empresa Vitalis 

Energia 
Eficiente 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Para fins de comparação, foram feitas também simulações de um 
dispositivo eletro-mecânico proposto na literatura. Essas atividades tinham 

o objetivo de analisar o comportamento do sistema proposto durante a 
passagem de veículos de modo a estimar o potencial de geração de energia 

elétrica do sistema”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00134
8/2018-90 

Consultoria 
empresarial à 

empresa Casale 
Equipamentos 

Ltda 

Alexandr
e Tacito 
Malavolt

a 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O projeto é coerente com uma atividade de extensão. Esta relação 
empresa/universidade é importante para demonstrar a importância 

inserção da universidade na sociedade. 
S 0.00 2700.00 0 

23112.00124
4/2018-85 

Desenvolvimen
to de material 

didático 
demonstrativo 

e interativo 
para a 

disciplina de 
Projeto 

Mecânico 
Integrado (PMI 
- Mecanismos). 

Luis 
Antonio 
Oliveira 
Araujo 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Desenvolvimento de material didático demonstrativo e interativo para a 

disciplina de Projeto Mecânico Integrado (PMI - Mecanismos)” foi realizada 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O aluno trabalhou em uma transmissão planetária da empresa Casale, 

limpando, removendo ferrugem e lubrificando alguns pontos secos. 
projetou um pedestal para facilitar o estudo didático do conjunto. 

Desenvolveu outras atividades de limpeza, manutenção e conservação de 
material didático do LPI, como motores, bielas, árvores de manivela, 

outros”. 
 

Dessa forma, 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 5 
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23112.00129
0/2018-84 

Sintetização 
Eletromecânica 

de Sons 
Musicais – A 
Engenharia 
Encontra a 

Música 

Fabricio 
Tadeu 
Paziani 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Sintetização Eletromecânica de Sons Musicais – A 
Engenharia Encontra a Música" teve como objetivo principal: ”... o 

desenvolvimento de um protótipo de sintetizador eletromecânico de sons 
musicais para fins de demonstração da aplicação de conceitos de 

Engenharia em um equipamento de viés artístico-cultural.” 
A análise do relatório revela que o objetivo foi realizado com êxito mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

O relatório da bolsista demonstra a contribuição na sua formação. 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

Parabéns pela iniciativa. 

N 0.00 0.00 5 

23112.00046
1/2019-39 

Compilação dos 
dados 

climáticos de 
cidades 

brasileiras 
(INMET2016) 
para uso no 

programa SOL-
AR 

Anderso
n 

Antonio 
Ubices 

de 
Moraes 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Compilação 
dos dados climáticos de cidades brasileiras (INMET2016) para uso no 

programa SOL-AR” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“conclui-se que todos os objetivos foram concluídos com êxito com ganhos 

acadêmicos, de pesquisa e sociais. Da experiência obtida nesse projeto, 
espera-se futuramente a criação de outras atividades de extensão que 

englobariam uma nova compilação dos dados climáticos apresentados para 
o ano de 2018, e cursos de extensão sobre uso do programa SOL-AR para a 

comunidade interna e externa com foco no conforto térmico eficiência 
energética”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00046
0/2019-94 

Fórmula Route 
UFSCar 2019 

Marcos 
Tan Endo 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

Nesse relatório de atividade, o coordenador informa: 
“Está atividade de extensão foi substituída pela atividade Nº.processo: 

N 0.00 0.00 0 
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23112.001223/2019-41, onde consta o relatório completo e já enviado para 
análise.” 

23112.00055
4/2019-63 

Aerodesign - 
Classe Regular 

2019 

Vitor 
Ramos 
Franco 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Aerodesign - 
Classe Regular 2019” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O principal objetivo atingido foi realizar a construção de uma aeronave 
bastante competitiva junto às outras equipes. A aeronave voou com sucesso 
na competição, mas falhas no motor da aeronave impediu que a colocação 

da equipe fosse melhor”. 
 

Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00113
7/2019-38 

Grupo de 
Estudos de 
Mecânica 

Computacional 
- 

DEMec/UFSCar 

Alexandr
e Tacito 
Malavolt

a 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Grupo de 
Estudos de Mecânica Computacional - DEMec/UFSCar” foi realizada com 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Um total de 06 alunos do curso de graduação em Engenharia Mecânica da 

UFSCar atuaram efetivamente da atividade participando dos encontros 
regulares do grupo. Esses alunos foram responsáveis pela elaboração de 

tutoriais contendo explicações "passo a passo" para a execução de análises 
estruturais aplicando o método dos elementos finitos”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00122
4/2019-95 

Dragão Branco 
Aerodesign - 

Vitor 
Ramos 
Franco 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Dragão 
Branco Aerodesign - Classe Regular 2019” foi realizada com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 
N 0.00 0.00 5 
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Classe Regular 
2019 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“os objetivos foram alcançados no ano de 2019, mostrando que a 

organização da equipe está a cada ano se superando, como apresenta a 
classificação geral durante os 4 últimos anos”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00122
3/2019-41 

Fórmula Route 
UFSCar 2019 

Marcos 
Tan Endo 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Fórmula 
Route UFSCar 2019” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“ a equipe voltou focada e organizou-se internamente para conseguir os 
recursos financeiros necessários para a compra das peças e consequente 

conclusão do carro e melhoria no projeto para o ano de 2020”. 
 

Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 5 

23112.00237
0/2019-38 

Elaboração de 
Material 

Didático para a 
Disciplina 

"Mecânica de 
Meios 

Contínuos" 

Sergio 
Henrique 
Evangelis

ta 

DE
Mec 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Elaboração 
de Material Didático para a Disciplina "Mecânica de Meios Contínuos"” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Ganhos acadêmicos e/ou sociais: Os feedbacks colhidos juntos aos alunos 

da disciplina citada indicam que o material oferecido contribui para o 
processo de estudo, para a organização e encadeamento dos assuntos mais 

relevantes. É possível antecipar que este material elaborado pode ter 
contribuído para a melhoria no índice da aprovação desta disciplina, fato 

verificado ao final do semestre 2019/2”. 
 

N 0.00 0.00 0 
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Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00046
3/2017-66 

Gestão da 
Clínica no SUS: 

educação 
permanente de 
profissionais de 

saúde 

Sueli 
Fatima 

Sampaio 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

Trata-se de relatório de atividade externa de extensão com recursos 
externos do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa. Ao analisar o 

relatório e a tramitação, entendo que as minhas solicitações de 
esclarecimentos foram sanadas pelos esclarecimentos dado pela 

coordenadora em outras instâncias. 

S 0.00 591750.00 0 

23112.00364
9/2018-58 

Liga Acadêmica 
de Urgências e 
Emergências 

em 
Enfermagem - 

LAUEE 

Jeanne 
Liliane 

Marlene 
Michel 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Liga 
Acadêmica de Urgências e Emergências em Enfermagem - LAUEE” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O conjunto de atividades desenvolvidas proporcionou ganhos acadêmicos 

para a formação dos estudantes envolvidos, fortaleceu a parceria 
institucional com o SAMU, contribuiu para a qualificação dos profissionais 
de enfermagem da região e proporcionou ganhos sociais para a população 

de São Carlos”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00428
1/2018-45 

Simulação 
Clínica: a 

implicação dos 
recursos na 

capacitação e 
ensino em 
saúde para 

cuidadores de 
pacientes 

Fernanda 
Berchelli 

Girao 
Miranda 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Simulação 
Clínica: a implicação dos recursos na capacitação e ensino em saúde para 

cuidadores de pacientes usuários de nutrição e terapia enteral” foi realizada 
com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“os objetivos propostos foram atingidos, pois nesse período o grupo 

N 0.00 0.00 0 
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usuários de 
nutrição e 

terapia enteral. 

multiprofissional orientou familiares, acompanhantes e cuidadores de 172 
pacientes, moradores de diferentes bairros de ˜São Carlos e outras cidades 

da região. 
O grupo conseguiu mapear e identificar as necessidades dos familiares, 

acompanhantes e/ou cuidadores em relação aos cuidados interdisciplinares 
do paciente no domicilio, o que resultou em adequações e acréscimos no 

ensino”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00093
7/2019-31 

APOIO AO 
ESTABELECIME

NTO DA 
ATENÇÃO NO 
PRÉ-NATAL DE 

ALTO RISCO 

Monika 
Wernet 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “APOIO AO 
ESTABELECIMENTO DA ATENÇÃO NO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Foram acompanhadas, via visita domiciliar quinzenal desenvolvida pelas 
integrantes da atividade, 14 gestantes, com uma média de 7 visitas para 

cada uma. Buscou-se manter o acompanhamento longitudinal sempre com 
a mesma dupla de visitadoras”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.10452
1/2019-91 

Residência 
Multiprofission

al: Vamos 
Conversar? 

Fernanda 
Berchelli 

Girao 
Miranda 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório traz a descrição da realização da atividade, assim como ressalta 
que foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos a que se propôs, 

conforme os resultados alcançados. 
Tendo em vista os ganhos acadêmicos e á comunidade externa promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.10749
7/2019-42 

Os princípios da 
análise 

Flavio 
Adriano 

DEn
f 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Os princípios 
da análise institucional no ensino de graduação e pós-graduação: desafios e N 0.00 0.00 0 
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institucional no 
ensino de 

graduação e 
pós-graduação: 

desafios e 
potencialidades 

Borges 
Melo 

potencialidades ", foi realizado com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00398
2/2015-14 

Análise dos 
tempos de 
espera e 

formação de 
filas no hospital 
universitário de 

São Carlos 

Gustavo 
Silveira 

de 
Oliveira 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Análise dos 
tempos de espera e formação de filas no hospital universitário de São 

Carlos”, foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório consta também um detalhamento sobre as alterações 
realizadas, bem como os resultados e as conclusões, dos quais destacam-se: 

além da modelagem das filas, o HU pode tomar providências para sua 
redução, tais como a criação de um software para monitoramento online do 

número de pacientes em espera (dando alerta quando o número de 
pacientes em espera se tornava excessivo); redimensionamento de pessoal 

(maior número) e da escala de trabalho (observando-se os horários de 
maior demanda); e a criação de um novo setor de Classificação de Risco 

para diminuição de tempo de espera de pacientes graves e/ou com 
prioridade legal. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00126
1/2017-31 

Produção de 
material 

didático sobre 
Desenvolvimen
to Comunitário 
Sustentável da 

Amazônia 
Brasileira 

Silvio 
Eduardo 
Alvarez 
Candido 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Produção de 
material didático sobre Desenvolvimento Comunitário Sustentável da 

Amazônia Brasileira” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Ao longo do seu desenvolvimento e com o avanço do diálogo com o NAPRA 

N 
1000.0

0 
0.00 7 
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- Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, optou-se pela 
produção de um material conceitual, elaborado com a participação de 
especialistas colaboradores. O material foi dividido em quatro partes - 

Território e Meio Ambiente; Educação e Cultura; Saúde e Saneamento; e 
Produção - de acordo com o proposto inicialmente”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00339
0/2017-64 

Plano diretor 
para as 

operações 
logísticas da 

Unidade 
Perfetti Van 

Melli/Vinhedo/
SP. 

Nilton 
Luiz 

Menegon 
DEP 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Plano 
diretor para as operações logísticas da Unidade Perfetti Van 

Melli/Vinhedo/SP”, foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 
propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório consta que não houveram alterações em relação à proposta 
inicial e nas conclusões, que os resultados foram apresentados aos 

demandantes conforme relatório (anexo na proposta do ProExWeb), que 
participaram do projeto quatro alunos de graduação e que os 

conhecimentos adquiridos foram amplamente compartilhados nas 
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelos participantes. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos promovidos pela 

presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

S 0.00 93712.50 0 

23112.00388
8/2017-27 

Curso de 
Especialização 

em Gestão 
Organizacional 
e de Pessoas - 

GOPe 
2018/2019 

Glauco 
Henrique 
de Sousa 
Mendes 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA (23112.003924/2016-
71) do curso de especialização intitulado “Curso de Especialização em 

Gestão Organizacional e de Pessoas - GOPe 2018/2019” (Proc. No.: 
23112.003888/2017-27), realizado no âmbito do Departamento de 

Engenharia de Produção, Campus São Carlos (DEP/UFSCar), e vinculado ao 
Programa de Extensão "Difusão e aplicações de métodos para gestão e 

melhoria da produtividade e da qualidade de sistemas de produção" 
(23112.001233/2009-07), foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos 

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

 

S 0.00 409950.00 0 
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No relatório consta um detalhamento sobre os resultados e as conclusões, 
dos quais destacam-se: 

- o objetivo central associado a complementação educacional dos alunos 
participantes, foi atingido na sua plenitude, visto que o conjunto de 

disciplinas e respectivos conteúdos agregam um valor muito grande ao 
profissional/aluno, independentemente da sua área de formação e atuação; 

- os ganhos acadêmicos, advindos do curso, podem ser vistos como um 
crescimento científico/acadêmico, em especial para os alunos que 

concluíram todas as disciplinas e a monografia, que abrirá espaço para 
eventual carreira docente, se assim o desejarem; 

- em termos sociais, dada a diversidade de formação e atuação dos alunos, o 
intercâmbio de informações e atividades desenvolvidas em grupo, 

permitiram uma agregação de conhecimentos práticos que serão uteis nas 
futuras atuações no ambiente de trabalho de cada um; 

- para os docentes do curso, além da experiência adquirida em sala de aula, 
ministrando disciplinas para um conjunto de profissionais com diferentes 
formação e atuação, houve uma mescla de conhecimentos, teóricos da 

academia com conhecimentos da prática do mundo real, dos professores e 
alunos. 

 
A proposta previa 35 (trinta e cinco) vagas para alunos no referido curso, 

preenchidas parcialmente, com 23 (vinte e três) alunos matriculados. 
Houveram 20 (vinte) aprovações, de alunos que atingiram os requisitos 

mínimos para a obtenção do "Gestão Organizacional e de Pessoas - GOPe", e 
3 (nove) desistências e/ou reprovações por diversos motivos. 

 
Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 

execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à membros 
da equipe inicial proposta, com a troca de alguns docentes que não 

puderam ministrar a aula do seu respectivo módulo por motivo de agenda 
principalmente, mas que não prejudicaram a conclusão dos objetivos gerais 
e específicos estabelecidos na proposta original. Convém ressaltar que todas 

as alterações na equipe de trabalho foram devidamente solicitadas 
tramitadas pelo coordenador da proposta, e autorizadas pela ProEx/UFSCar. 

 
Também consta do relatório apresentado um extrato financeiro no padrão 
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elaborado pela fundação de apoio (FAI), no qual constata-se o uso dos 
recursos financeiros captados. Havia existência de um saldo residual (R$ 

55.773,44), e que foi devidamente solicitado e tramitado pelo coordenador, 
e autorizado para ser transferido para outro projeto pela ProEx no di 

22/02/2020, dentro do mesmo Programa de Extensão, em consonância com 
o artigo 28 da Resolução CoEx nº 03/2016: 

Do: 
Curso de Especialização em Gestão Organizacional e de Pessoas - GOPe 

2018/2019 (23112.003888/2017-27); 
Para: 

Projeto Workshops, Palestras e Atividades Integradoras para suporte e 
divulgação das ações de extensão, ensino e pesquisa do Departamento de 

Engenharia de Produção (23112.002411/2019-96), com protocolo FAI sob nº 
11841. 

obs: "em consonância com o Art. 28, da Resolução CoEx 03/16, importante 
que tenha ocorrido a apresentação de uma proposta fundamentada pelo 

coordenador da atividade quanto ao destino do saldo residual e que tenha 
sido aprovado pelo colegiado do seu departamento (Aprovado em reunião 

do Conselho Departamental n. 719 em 03/02/2020)". 
 

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

 
Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto 

Coordenação de Cursos ProEx/UFSCar 

23112.00158
9/2019-10 

Nesefi Convida 
- GEICT (Grupo 

de Estudos 
Interdisciplinar
es em Ciência e 

Tecnologia) 

Karina 
Gomes 
de Assis 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório mostrou que os objetivos propostos na atividade foram 
plenamente alcançados. 

Houve um público bem eclético envolvendo as mais diversas áreas de 
conhecimento mas o número de participantes foi baixo e contou com 16 

participantes. Quanto a relevância acadêmica e social não fica evidenciado 
no relatório. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00158
8/2019-75 

DESAFIOS E 
NECESSIDADES 

DE 
ESTUDANTES 

Luiz 
Antonio 

Tonin 
DEP 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “DESAFIOS E 
NECESSIDADES DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos 
que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

N 0.00 0.00 5 
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COM 
DEFICIÊNCIA 

NA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
SÃO CARLOS 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os principais resultados dessa atividade foram o conhecimento sobre as 

vivências de pessoas com deficiência dentro do espaço acadêmico, 
principalmente desde que há reserva de vagas para esse público, para 

melhor entender suas necessidades e desafios para a permanência neste 
espaço; e o conhecimento sobre a diferença entre o que é previsto para 
esses estudantes e o que lhes é fornecido para que se possa encontrar 
meios de aperfeiçoar a acessibilidade para as pessoas com deficiência 

dentro das universidades”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00210
0/2019-27 

Avaliação da 
utilização dos 
recursos de 

atendimento 
na recepção do 

Hospital 
Universitário 

Victor 
Claudio 

Bento de 
Camargo 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade de extensão “Avaliação da utilização dos recursos de 
atendimento na recepção do Hospital Universitário” teve como objetivo 

“...avaliar os recursos de atendimento na recepção do hospital através da 
técnica de simulação de eventos discretos, repassando a avaliação à equipe 

do Hospital Universitário da UFSCar.” 
A análise do relatório permite observar que os objetivos iniciais do projeto 

foram contemplados. 
Tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente 

atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 
Não houve captação de recursos. 

  

N 0.00 0.00 0 

23112.00266
5/2019-12 

Apoio às 
pesquisas 

colaborativas e 
à Rede de 
Cantinas e 

Miniusinas da 
Terra do Meio, 

Pará 

Silvio 
Eduardo 
Alvarez 
Candido 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

A análise do relatório da atividade “Apoio às pesquisas colaborativas e à 
Rede de Cantinas e Miniusinas da Terra do Meio, Pará“ demonstra que os 

objetivos propostos foram amplamente contemplados. 
Tendo em vista os ganhos sociais promovidos pela presente atividade de 

extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 
Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.10549
4/2019-74 

Produteca - 
Espaço 

dedicado à 
doação e 

compartilhame
nto de livros no 

DEP UFSCar 

Gilberto 
Miller 
Devos 
Ganga 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Produteca - 
Espaço dedicado à doação e compartilhamento de livros no DEP UFSCar” foi 
realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O projeto teve boa aceitação dos docentes que vêm utilizando tal espaço 
para compartilhar livros e outros materiais relativos não somente à 

engenharia de produção”. 
 

Recomendo aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00285
2/2019-98 

Melhoria das 
rotinas de 

planejamento e 
controle da 

produção na 
Volmed Brasil. 

Clarissa 
Fullin 

Barco de 
Camargo 

DEP 
Recomenda 

a 
aprovação 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
contemplados. 

Tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente 
atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00172
7/2019-61 

Desenvolvimen
to de Método 

Ativo de Ensino 
(MAE) de 
Gestão da 
Qualidade 

Miguel 
Angel 
Aires 

Borras 

DEP
-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Desenvolvimento de Método Ativo de Ensino (MAE) de Gestão da 

Qualidade” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender na prática, exigindo o 

aprofundamento teórico em conteúdos da empresa e da disciplina em 
questão. Trabalhos acadêmicos estão sendo produzidos baseados nos 

resultados desta atividade de extensão, para futura submissão a eventos”. 
 

Dessa forma, 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 
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23112.00172
9/2019-50 

Colaboração 
técnica em 

adaptação de 
barco a remo 

para paratletas 

Cleyton 
Fernande

s 
Ferrarini 

DEP
-So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade desenvolvida foi coordenada por professor do DEP-S UFSCar 
com ampla participação de docentes deste departamento e um aluno de 

graduação. Destaca-se que trata-se de uma temática de grande importância 
para a sociedade e com grande potencial de colaboração da engenharia de 

produção. O relatório aponta os resultados obtidos e evidencia os seguintes 
pontos: 

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

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

(d) apresenta uma metodologia condizente com os objetivos da atividade 
(QFD, por exemplo). 

 
Desta forma, recomenda-se a aprovação do relatório apresentado pelos 

méritos acadêmicos e sociais apresentados. 

S 0.00 3076.26 0 

23112.00006
4/2006-74 

Síntese e 
Propriedades 

da zeólita Beta 
e seus 

compósitos. 

Dilson 
Cardoso 

DEQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O projeto foi executado com cumprimento dos objetivos propostos no ato 
de sua criação, não cabendo nenhuma disposição contrária à sua aprovação. 

S 0.00 510465.25 0 

23112.00489
9/2010-65 

Otimização da 
Síntese das 

Zeólitas Beta e 
ZSM-12 

Dilson 
Cardoso 

DEQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O projeto foi executado com cumprimento dos objetivos propostos no ato 
de sua criação, não cabendo nenhuma disposição contrária à sua aprovação. 

S 0.00 1383036.62 0 

23112.00187
2/2011-24 

Secagem de gás 
natural 

contendo CO2 
usando 

peneiras 
moleculares 

nanocristalinas 
visando sua 
aplicação no 

Pré-Sal 

Dilson 
Cardoso 

DEQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

Os resultados esperados com o projeto são: - Sintetizar, modificar e 
caracterizar peneiras moleculares com propriedades adsortivas que 
possibilitem a redução das dimensões dos vasos adsorventes para a 

separação de compostos de uma corrente gasosa; - Pedido de privilégio de 
invenção dos materiais gerados; - Projeto e construção de um sistema de 

adsorção de gases em leito fixo, que permita realizar as pesquisas em escala 
de bancada, para a obtenção de metano, ou gás natural, com as 

especificações desejadas, tanto no grau de umidade como em vazões 
necessárias ao seu emprego como método auxiliar na extração de petróleo, 

escoamento e venda; - Informações necessárias para permitir o 

S 0.00 1377090.00 0 
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planejamento de testes do sistema de adsorção de gases em leito fixo, 
identificando as principais variáveis a serem manipuladas e as variáveis 

respostas a serem obtidas. Testes com materiais utilizados pela indústria e 
com materiais novos gerados no projeto. 

 
No relatório o coordenador detalhou os resultados alcançados e explicou as 

alterações de prazos solicitadas. 
Extrato FAI anexado. 

Recomendo a aprovação. 

23112.00217
3/2014-12 

Síntese e 
Modificação de 

Zeólitas por 
Tratamento 

Químico 

Dilson 
Cardoso 

DEQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O projeto foi executado com cumprimento dos objetivos propostos no ato 
de sua criação. Além disso todas as solicitações referentes à adequação do 

projeto também foram atendidas. Dessa forma não cabe nenhuma 
disposição contrária à sua aprovação. 

S 0.00 1099520.50 0 

23112.00176
6/2018-87 

XV Semana de 
Engenharia 
Química (XV 

SEQ) 

Rosineid
e Gomes 
da Silva 

Cruz 

DEQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

Estes eventos são importantes para na formação dos estudantes de 
graduação que participam das atividades além de estreitar os laços de 

amizade e colaboração. Destaco o fato da terem sido incluídas atividades 
adicionais além daquelas originalmente planejadas. Recomendo a 

APROVAÇÃO. 

S 0.00 3000.00 0 

23112.00061
2/2019-59 

2º Workshop 
PPGEQ-UFSCar 

Rodrigo 
Bettega DEQ 

Recomenda 
a 

aprovação 

O Evento ocorreu como planejado, tendo atendido cerca de 100 
participantes. Foram apresentados trabalhos científicos e palestras; 

Recomendo a APROVAÇÃO. 
S 0.00 8900.00 0 

23112.00159
6/2019-11 

Desenvolvimen
to de 

experimentos 
didáticos em 
escoabilidade 
de açúcares 

Maria do 
Carmo 

Ferreira 
DEQ 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório da atividade “Desenvolvimento de experimentos 
didáticos em escoabilidade de açúcares” permite observar que dos quatro 

tópicos experimentais propostos apenas o item 4 "Realização de ensaios de 
descarga a partir de reservatórios com diferentes configurações 

geométricas" não foi executado conforme o previsto mas, plenamente 
justificado pela coordenadora do projeto. 

O relatório do bolsista demonstra a contribuição na sua formação. 
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 5 
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23112.00369
0/2016-62 

Estilização de 
vídeos usando 
deep learning 

Rafael 
Izbicki 

DEs 
Recomenda 

a 
aprovação 

O projeto teve como proposta a criação de filtros de videos nas redes 
sociais. Tal ferramenta tem importante papel diante do aumento na 

utilização das redes sociais para diferentes fins. 
O aumento na circulação de vídeos, destacado pelo autor, traz consigo a 

necessidade de seu aprimoramento não só na qualidade, mas também na 
execução dos mesmos. Neste sentido, o projeto realizado vem ao encontro 

de uma necessidade crescente dada a importância das redes sociais na 
comunicação nos dias atuais. 

Neste trabalho, foi desenvolvidos métodos que permitiram otimizar a 
velocidade de reprodução, além da combinação de diferentes filtros 

artísticos, sendo os objetivos plenamente atingidos. 
Vale ressaltar que o projeto gerou conteúdo para uma dissertação de 
mestrado, destacando a interação do tema com a área de pesquisa. 

Neste sentido, encaminho parecer para a aprovação do relatório. 

S 0.00 35640.00 0 

23112.00051
6/2019-19 

Análise de 
Dados: Teste 

de Resistência 
Muscular 

Respiratória 

Marcio 
Luis 

Lanfredi 
Viola 

DEs 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Análise de 
Dados: Teste de Resistência Muscular Respiratória” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“O objetivo dessa atividade foi plenamente alcançado, obtendo-se modelos 
estatísticos envolvendo variáveis relacionadas com a resistência muscular 

inspiratória de um indivíduo e características como gênero, massa corporal, 
idade, além de intervalos que permitem caracterizar algum problema com a 
resistência muscular inspiratória de um indivíduo. Isso possibilitou um social 
pois permitiu a obtenção de um método para avaliar a resistência muscular 

inspiratória de indivíduos, o qual envolve características como gênero, 
massa corporal, idade e não envolve equipamentos sofisticados, facilitando, 

assim, a aplicação nos sistemas de saúde”. 
 

Dessa forma, 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 
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23112.00138
4/2019-34 

Perfil dos 
Alunos da 

Escola Estadual 
Dr. Alvaro 

Guião 

Pedro 
Ferreira 

Filho 
DEs 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Perfil dos 
Alunos da Escola Estadual Dr. Alvaro Guião" foi realizada com êxito, 

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

Importante salientar que resultados parciais do projeto foram apresentados 
na forma de poster no XXIV Encontro Nacional dos Grupos PET na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte em julho de 2019. 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
Obs: Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00289
4/2019-29 

Construção de 
um sistema de 
avaliação On-

line 

Marcio 
Luis 

Lanfredi 
Viola 

DEs 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Construção 
de um sistema de avaliação On-line” foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“isso possibilita um ganho social pois o sistema de avaliação pode ser usado 
por qualquer pessoa interessada em obtenção de dados por meio de um 
questionário. Também, a atividade possibilita um ganho acadêmico, pois 

envolve uma forma de obtenção de dados para a posterior análise através 
da utilização de métodos estatísticos”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00450
5/2018-19 

Caracterização 
acústica de 
placas de 

resíduos de 
madeira e 

plástico 

Claudio 
Antonio 
Cardoso 

DF 
Recomenda 

a 
aprovação 

O projeto teve como objetivo a realização de medidas do coeficiente de 
absorção acústica no desenvolvimento de placas de partículas de resíduos 

de madeira e plástico, para utilização na construção civil, numa possível 
aplicação mais nobre deste material 

O trabalho tem relevâncias acadêmica e social comprovadas já que o tema 
faz parte de uma disciplina de graduação além de ter sido utilizado em 

projetos de iniciação científica e em dissertações de mestrado. A relevância 
social se faz presente devido à sua aplicação na construção civil, dando 

destino sustentável aos resíduos plásticos e de madeira. 

S 0.00 1200.00 0 
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Considerando o exposto e dado que os objetivos do projeto foram 
alcançados com sucesso, encaminho pela aprovação do relatório. 

23112.00330
3/2018-50 

Desenvolvimen
to de produtos 
de Divulgação 
Científica para 

Fino Trato 
Eventos 

Adilson 
Jesus 

Aparecid
o de 

Oliveira 

DF 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade de extensão em tela, "Desenvolvimento de produtos de 
Divulgação Científica para Fino Trato Eventos", consistiu na produção de 

vídeos de divulgação científica produzidos com financiamento externo. Os 
vídeos são de curta duração e o LABI conta com expertise e equipamentos 

necessários para a realização da atividade. 
Foram produzidos os dois vídeos de animação, tal como estava no 

planejamento. Como a divulgação científica é importante para que a 
universidade extrapole seus muros e que os objetivos da atividade foram 

atendidos, recomendo a aprovação do presente relatório. 

S 0.00 30000.00 0 

23112.00123
7/2019-64 

XV Semana de 
Física da 
UFSCar 

Marcio 
Peron 
Franco 

de 
Godoy 

DF 
Recomenda 

a 
aprovação 

Recomendo a aprovação. O Projeto foi executado conforme previsto, 
mesmo com falta de recursos financeiros. O público alvo foi atingido e a 

atividade envolveu membros de toda a comunidade acadêmica. 
N 0.00 0.00 0 

23112.00127
2/2019-83 

Atividades do 
Laboratório 
Aberto de 

Interatividade 
para a 

Disseminação 
do 

Conhecimento 
Científico e 
Tecnológico 

(LAbI) 

Adilson 
Jesus 

Aparecid
o de 

Oliveira 

DF 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Atividades 
do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do 

Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI)” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Promoção da disseminação de conhecimentos científicos associados à 

temática da luz junto a crianças de 7 a 10 anos de idade e professores dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental”. 

 
Dessa forma, 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 5 
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23112.00156
2/2018-46 

Quartas-feiras 
de filosofia e 
psicanálise 

Janaina 
Namba 

DFil 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Quartas-
feiras de filosofia e psicanálise” foi realizada com êxito, cumprindo os 
objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas 

especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ Ampla divulgação da área de psicanálise, o primeiro dia foi comunicado na 

rádio UFSCar. 
Envolvimento de alunos e professores alcançados com êxito”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00037
0/2020-37 

Psicanálise e 
questões da 
atualidade 

Ana 
Carolina 

Soliva 
Soria 

DFil 
Recomenda 

a 
aprovação 

Houve alteração na data do evento que ocorreu no dia 19 de dezembro de 
2019 e não no dia 06/01/2020 como previsto na proposta inicial. 

A atividade cumpriu com o objetivo proposto que foi “Pensar alguns aspetos 
da política atual brasileira à luz dos textos de Sigmund Freud.” No relatório a 
proponente relata que o professor Vilmar ressaltou os aspectos da filosofia 
schopenhaueriana relacionados aos do pensamento de Freud e ainda fez a 
relação desses com as questões políticas do Brasil contemporâneo. O prof. 
Eduardo ressaltou aspectos da pulsão de morte em Freud e suas relações 

com as referidas questões. A atividade previa um público alvo de 15 
pessoas, mas esse público foi superado sendo 14 alunos de graduação e pós-

graduação, 2 professores e 2 interessados externos à UFSCar. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00438
3/2018-61 

Capacitação 
para avaliação 

dos 
comportament
os espontâneos 
de lactentes de 

risco: 
Assessement of 

General 
Movements e o 

Eloisa 
Tudella 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de capacitação 
profissional intitulado "Capacitação para avaliação dos comportamentos 

espontâneos de lactentes de risco: Assessement of General Movements e o 
Infant Motor Profile" (Proc. No.: 23112.004383/2018-61), realizada no 

âmbito do Departamento de Fisioterapia, Campus São Carlos 
(DFisio/UFSCar) e vinculado ao Programa de Extensão "Acompanhamento e 

Intervenção Precoce em bebês de Risco nos Três Primeiros Anos de Vida" 
(23112.000836/2000-16), foi concluído com êxito, cumprindo os objetivos 

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

 

S 0.00 73689.73 0 
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Infant Motor 
Profile 

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

- relevância acadêmica, pois muitos dos alunos que realizaram os cursos 
atuam como docentes em outras universidades. Assim, estes poderão 

compartilhar os conhecimentos obtidos nos cursos aos alunos de graduação 
e pós-graduação stricto e lato sensu, além de empregar os instrumentos nas 

metodologias de pesquisa; 
- relevância social: os profissionais que realizaram os cursos estão 

capacitados a avaliar o comportamento motor espontâneo de lactentes da 
comunidade por meio de instrumentos confiáveis e sensíveis, com intuito de 

detectar precocemente possíveis alterações no desenvolvimento 
neurosensóriomotor. 

A proposta previa 50 (cinquenta) vagas para alunos no referido curso, 
preenchidas parcialmente, com 33 alunos matriculados. Todos os alunos 

matriculados foram aprovados no curso. 
 

Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 
execução da atividade de extensão, principalmente relacionadas à: 

- alteração em membros da equipe inicial proposta e alguns docentes que 
não puderam ministrar as aulas dos seus respectivos módulos e foram 

prontamente substituídos mediante autorização da ProEx, mas que não 
prejudicaram a conclusão dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na 

proposta original; 
- alteração no local da atividade: para a sala de vídeo do DFisio no dia 

10/10/2019; 
- Inclusão de atividade extra: a Profa. Dra. Mijna Hadders-Algra ministrou a 

palestra intitulada “Principles and Practice in Typical and Atypical Motor 
Development” no dia 11 de outubro de 2019, entre 07:45 e 10:30, no 

auditório do bloco da Enfermagem, área Norte. 
 

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$ 9,30), a ser transferido para a FAI, pois o coordenador não indicou outro 

projeto para a transferência do saldo, em acordo com o parágrafo 3o. do 
artigo 28 da Resolução CoEx 03/2016. 
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Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 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. 

§ 3º. Não tendo sido indicado pelo coordenador o projeto de extensão 
regularmente aprovado, o saldo financeiro será recolhido incontinenti pela 
Fundação de Apoio à Conta Única do Tesouro Nacional vinculada à UFSCar. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00124
7/2019-08 

Transição do 
cuidado em 
saúde para 

indivíduos com 
necessidades 
especiais: da 

infância para a 
adolescência e 

vida adulta 

Ana 
Carolina 

de 
Campos 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Transição do 
cuidado em saúde para indivíduos com necessidades especiais: da infância 

para a adolescência e vida adulta” foi realizada com êxito, cumprindo os 
objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas 

especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Do ponto de vista acadêmico, o projeto forneceu informações que guiarão 

futuros estudos com a população adolescente e adulta com desordens 
neuromotoras, em especial por permitir vislumbrar as dificuldades 

cotidianas (mais acentuadas no quesito participação social) enfrentadas por 
esta população, que merecem ações especificas ainda pouco exploradas no 

contexto do cuidado em saúde”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00135
4/2019-28 

Atendimento 
fisioterapêutico 
a pessoas com 

Mariana 
Arias 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Atendimento fisioterapêutico a pessoas com dor 
lombar crônica” teve como objetivo principal "atender à demanda de 

atendimento de pacientes com dor lombar crônica obedecendo aos critérios 
N 0.00 0.00 5 
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dor lombar 
crônica 

Avila 
Vera 

de inclusão propostos por Van Erp et al". 
A análise do relatório revela que o objetivo foi realizado com êxito mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

O relatório da bolsista demonstra a contribuição na sua formação. 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00124
5/2019-19 

Revitalização 
geriátrica 

Anielle 
Cristhine 

de 
Medeiros 
Takahash

i 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Revitalização geriátrica” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos 
que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os objetivos do projeto foram alcançados com sucesso. Destaca-se que 

foram atendidos pelo projeto 80 idosos. Estes idosos foram atendidos nas 
dependências da FESC campus 2, por 2 profissionais da área de Educação 

Física, contratados da Prefeitura do município de São Carlos, conforme 
previsto no convenio entre UFSCar e FESC, o qual foi renovado no ano de 

2017 e tem vigência até 2020. A realização de exercício físico seguiu as 
recomendações proposta pelo ACSM 2009 (American College of Sports and 

Medicine) para a população idosa. Foram ministradas sessões de 
treinamento 3x ou 2x por semana com duração de 50 minutos, envolvendo 

diversos componentes da capacidade física, como força, equilíbrio, 
coordenação, agilidade e condicionamento cardiorrespiratório”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00146
7/2019-23 

Fortalecimento 
da 

integralidade 
nas ações da 

Fisioterapia na 

Cristiane 
Shinohar

a 
Moriguch

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Fortalecimento da integralidade nas ações da Fisioterapia na Atenção 

Básica: Lombalgia” foi realizada 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 5 
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Atenção Básica: 
Lombalgia 

i de 
Castro 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O projeto permitiu também a aproximação da Universidade a profissionais 
da Rede Municipal de Saúde e a colaboração ensino-serviço. 

O projeto foi bem avaliado pelos seus participantes”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00135
2/2019-39 

Educação em 
saúde: uso da 
cartilha para 
continuidade 

de tratamento 
à pacientes 

geriátricos após 
alta 

fisioterapêutica 

Larissa 
Pires de 
Andrade 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Educação 
em saúde: uso da cartilha para continuidade de tratamento à pacientes 

geriátricos após alta fisioterapêutica” foi realizada com êxito, cumprindo os 
objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas 

especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os objetivos principais do projeto foram atingidos, proporcionando a 

capacitação de estudantes e profissionais acerca do acompanhamento dos 
pacientes atendidos no setor de fisioterapia em Geriatria. Foram também 

reforçadas e aproximadas as relações entre USE e Unidades Básicas da 
Saúde, proporcionando continuidade do cuidado e integração entre os 

pontos da rede de atenção a saúdes”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00188
5/2019-11 

Ambulatório de 
Fisioterapia em 
Uroginecologia 

Patricia 
Driusso 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Ambulatório 
de Fisioterapia em Uroginecologia” foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os objetivos do projeto foram atingidos. A aluna do Programa de Pós-
Graduação em Fisioterapia Jordana Barbosa da Silva obteve conhecimento 

da prática médica e foi possível atendimento interdisciplinas (médico e 

N 0.00 0.00 0 
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fisioterapeuta) às mulheres com disfunções uroginecológicas atendidas no 
ambulatório”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00270
3/2019-29 

Outubro Rosa: 
contribuições 
da fisioterapia 
na prevenção e 
tratamento do 

câncer de 
mama 

Ana 
Carolina 

Sartorato 
Beleza 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Outubro 
Rosa: contribuições da fisioterapia na prevenção e tratamento do câncer de 

mama” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“As ações foram realizadas em locais de grande circulação de pessoas, 
sendo estes e ele foi atingido a Biblioteca Comunitária da UFSCar e o 

Restaurante Universitário. Foi possível perceber que as pessoas abordadas 
realmente se sentiram intimidadas e preocupadas com a doença”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.10672
9/2019-45 

Ciclo de 
Palestras I 
Jornada de 
Fisioterapia 

UFSCar 

Mariana 
Arias 
Avila 
Vera 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório, a atividade foi desenvolvida de acordo com o 
planejado. Nesse sentido, recomendo a aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00047
2/2020-52 

Semana de 
Abertura do 
Programa de 

Pós-Graduação 
em Fisioterapia 

- 2020 

Patricia 
Driusso 

DFis
io 

Recomenda 
a 

aprovação 
A proposta alcançou os objetivos inicialmente propostos. N 0.00 0.00 0 
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23112.00441
1/2014-16 

Nucleo de 
Desenvolvimen

to Cientifico 
(NDC) - Capão 

Bonito 

Fabio de 
Lima 
Leite 

DFQ
M-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

Atividade muito importante, que foi realizada com sucesso. Recomendo 
aprovação do relatório. S 0.00 21000.00 0 

23112.00054
9/2018-70 

Aproximação 
da escola com a 

universidade: 
conhecendo 

um "cientista". 

Marystel
a 

Ferreira 

DFQ
M-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Aproximação da escola com a universidade: conhecendo um "cientista"” foi 
realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante 

a comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os objetivos foram atendidos no que consistiam em proporcionar as 
crianças do Ensino Básico e Fundamental a possibilidade de conhecer a 

universidade Federal de São Carlos/Sorocaba, entrar num laboratório de 
ensino de Química, ver alguns experimentos básicos e até participarem de 

alguns experimentos. As atividades foram realizadas com escolas públicas e 
particulares”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00219
4/2019-34 

Pequenas 
Cientistas 

Adriana 
de 

Oliveira 
Delgado 

Silva 

DFQ
M-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
contemplados. 

Tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente 
atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00193
6/2015-81 

Análises e 
treinamento 

em técnicas de 
genotipagem, 

sequenciament
o, 

metagenoma, 

Anderso
n 

Ferreira 
da Cunha 

DGE 
Recomenda 

a 
aprovação 

Relatório descreve que a atividade foi desenvolvida, apesar de não atingir 
público-alvo esperado, nem mesmo número de laudos/exames previstos. 
Tem-se em anexo um modelo do laudo desenvolvido. Equipe de trabalho 

adequada. Recomenda-se a aprovação na expectativa de reoferta da 
atividade e novas estratégias para atingirem o público-alvo previsto, haja 

vista a relevância da atividade. 

S 0.00 200000.00 0 
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expressão 
gênica e 

microbiologia 

23112.00422
3/2018-11 

Consultoria em 
Psicogerontolo

gia e 
Psicogeriatria 

Marcos 
Hortes 

Nisihara 
Chagas 

DGe
ro 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Consultoria 
em Psicogerontologia e Psicogeriatria” foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“A equipe de trabalho realizou atendimento qualificado em saúde mental 
para os idosos da comunidade local, destacando-se aqui o ganho social 
proporcionado pela atividade. A equipe de trabalho realizou a gestão 

individual dos casos em seguimento, o que proporcionou a integração de 
atividades de avaliação entre alunos de graduação e pós-graduação. Entre 
as atividades oferecidas, destacam-se também a estimulação cognitiva, os 

atendimentos psiquiátricos e as avaliações neuropsicológicas”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00128
8/2019-96 

Dia Mundial do 
Diabetes 

Fabiana 
de Souza 
Orlandi 

DGe
ro 

Recomenda 
a 

aprovação 

As atividades propostas foram planejadas e executadas. Envolvendo alunos 
da graduação e a população de São Carlos. Tiveram atividades na praça do 
Mercado Municipal de São Carlos, aferiram glicemia capilar e verificaram a 
pressão arterial, além do Índice de Massa Corporal, informando as medidas 

preventivas ou de controle do diabetes e hipertensão. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00131
0/2019-06 

Dia Mundial da 
Doença de 
Alzheimer 

Aline 
Cristina 
Martins 
Gratao 

DGe
ro 

Recomenda 
a 

aprovação 

No relatório a atividade "Dia Mundial da Doença de Alzheimer", apresenta 
resultados positivos e objetivos alcançados. 

Houve participação de alunos e apesar de não ter atingido o número 
esperado de público todo o material preparado foi entregue e a população 

esclarecida. 
Recomendo a aprovação 

N 0.00 0.00 0 

23112.00128
5/2019-52 

Idoso cuidador: 
você sabe 

como está a 

Keika 
Inouye 

DGe
ro 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Idoso 
cuidador: você sabe como está a qualidade do seu sono?” foi realizada com 

êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
N 0.00 0.00 5 
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qualidade do 
seu sono? 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Conclui-se que esta atividade de extensão atingiu seus objetivos, 
aproximou os estudantes da UFSCar de uma população de idosos residentes 

em região de alta vulnerabilidade do município de São Carlos, bem como 
proporcionou avaliação do sono dos idosos (o que não é comum em 

consultas de rotina na atenção básica). As equipes das Unidades de Saúde 
da Família receberam bem a atividade e se mostraram receptivas à 

continuidade do trabalho”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00129
9/2019-76 

Ampliação e 
fortalecimento 

da rede de 
parceiros nos 
cenários de 

prática 

Marisa 
Silvana 

Zazzetta 

DGe
ro 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Ampliação e fortalecimento da rede de parceiros 
nos cenários de prática” teve como objetivo geral: 

”Fortalecer e ampliar a rede de parceiros de instituições dos setores público 
e privado, atuando desde os cenários de prática da rede municipal de saúde 
e assistência, visando a melhoria do apoio ao segmento populacional idoso e 

a qualificação dos serviços institucionais oferecidos”. 
 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
amplamente contemplados. O relatório da bolsista revela a contribuição na 

sua formação. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00111
0/2019-45 

Cine com Elas 
Neusa de 

Fatima 
Mariano 

DGT
H-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

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

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

N 0.00 0.00 0 
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“Cine com Elas conseguiu divulgação junto à CCS da UFSCar, além de 
convites e cartazes distribuídos pelo campus de Sorocaba e pelas redes 
sociais. Houve debate após exibição dos filmes e uma confraternização 

entre os participantes. 
Foi criada uma página no Face book: 

https://www.facebook.com/cinecomelas/ para divulgar as atividades”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00173
9/2019-95 

X Semana de 
Estudos da 
Geografia - 

UFSCar 
Sorocaba 
(Edição 

Comemorativa) 

Rosalina 
Burgos 

DGT
H-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O objetivo da atividade foi plenamente atingido com a participação 230 
participantes.A relevância acadêmica foi plenamente atingida com uma 

programação rica voltada para os participantes. 
N 750.00 0.00 0 

23112.00238
9/2019-84 

Ensino-
aprendizagem 

dialógico 
interdisciplinar 

sobre temas 
transversais em 

contexto de 
sociedade da 
informação 

Marcio 
Fernando 

Gomes 

DGT
H-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

 
Trata-se de um ciclo de encontros para promover a reflexão, por meio de 

teorias e práticas superadoras de desigualdades, sobre o ensino-
aprendizagem dialógico interdisciplinar sobre temas transversais em 

contexto da sociedade da informação. O objetivo é atingir estudantes dos 
anos iniciais e docentes (em formação ou não), complementando o 

desenvolvimento acadêmico através da reflexão dos seguintes temas 
transversais: meio ambiente; classe; trabalho; geração; informação; étnico-

racial; gênero e sexualidade. 
A atividade teve como público alvo principal a comunidade interna, mas 

também estava aberta a professores das redes públicas de ensino. Cumpriu 
os objetivos propostos, na medida em que os encontros previstos 

aconteceram e cada um deles tratou dos temas transversais indicados 
acima. Os encontros contaram com público interno e externo à universidade 

e foram conduzidos por um docente especialista no tema, que orientava o 
debate a partir de texto previamente indicado aos participantes. 

Do ponto de vista acadêmico, a atividade fortaleceu as ações da formação 
docente inicial e continuada na perspectiva da transformação igualitária na 

N 0.00 0.00 0 
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educação e da educação como potência transformadora das desigualdades 
sociais. Ao contar com professores da rede pública de ensino, o caráter de 
extensão ficou ainda mais evidente, na medida em que estreitou a relação 

entre a escola e a universidade. 

23112.00289
7/2019-62 

Exposição 
Fotográfica 

Multicultural 
"We are More 

Similar than 
Different" 

(Somos mais 
similares que 

diferentes) - na 
Galeria 

Consigo, em 
São Paulo. 

Cesar 
Alves 

Ferragi 

DGT
H-
So 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Exposição 
Fotográfica Multicultural "We are More Similar than Different" (Somos mais 
similares que diferentes) - na Galeria Consigo, em São Paulo” foi realizada 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Calcula-se que cerca de 15 pessoas visitaram a exposição por dia; por estar 

quase 60 dias exposta, o número chega a 900 visitas, servindo assim para 
divulgar o curso de Turismo da UFScar na capital paulista”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00219
3/2019-90 

Tardes de 
charla 

Anton 
Castro 
Miguez 

DL 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade "Tardes de charla" propoe como objetivo " promover outros 
espaços em que o estudante possa estreitar seu contato com o universo 

linguístico-cultural do mundo hispânico e interagir em discussões e debates 
na língua meta, de modo a ampliar seu conhecimento linguístico e 

sociocultural. Preferencialmente, esses encontros serão mediados por 
voluntários da comunidade de estudantes e pesquisadores estrangeiros de 

língua espanhola da universidade". O relatório mostra ter atingido seu 
objetivo. Alcançou também majoritariamente o público: de 20 previsto, 15 

participaram da atividade. Não há recurso financeiro nem bolsista solicitado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00285
8/2019-65 

Literatices e 
outras 

conversas 

Jorge 
Vicente 

Valentim 
DL 

Recomenda 
a 

aprovação 

A proposta da atividade era realizar encontros mensais com um escritor 
para realizar uma mesa de conversa com os alunos da UFSCar e com o 

público em geral sobre os seus projetos de escrita, escrita criativa, principais 
temas norteadores dos seus exercícios de criação. 

A atividade cumpriu seu objetivo de aproximar autores e estudantes, 
especialmente de graduação e pós-graduação. Foram aproximadamente 85 

N 0.00 0.00 0 
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pessoas envolvidas nessa atividade. Além disso, foram envolvidos na 
condução da atividade, pesquisadores de pós-doc, pós-graduação e 

graduação. 
Do ponto de vista acadêmico, a atividade foi exitosa, na medida em que, ao 
trazer autores externos à UFSCar, pode fomentar o debate sobre questões 

de pesquisa relevantes através de uma estratégia criativa, mais atrativa e de 
mais amplo alcance. 

23112.10550
4/2019-71 

Transmisión 
intergeneracion
al de prácticas 
comunicativas 

bilingües 
guaraní-

castellano: del 
estudio en la 

propia familia a 
un estudio 

colaborativo en 
una escuela 
secundaria 
rural de la 

provincia de 
Corrientes, 
Argentina 

Fernanda 
dos 

Santos 
Castelan

o 
Rodrigue

s 

DL 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade em questão foi executada conforme previsto no projeto, reuniu 
o público esperado e parece ter atingido os objetivos propostos. Sugiro a 

aprovação do relatório em questão. 
N 0.00 0.00 0 

23112.10745
2/2019-78 

Saussure, um 
linguista da 

comunicação?! 

Carlos 
Felix 

Piovezani 
Filho 

DL 
Recomenda 

a 
aprovação 

Trata-se de uma conferência “Saussure, um linguista da comunicação?!”. A 
conferência contribuiu para uma série de reflexões e análises sobre a 

constituição da Linguística como ciência e sobre as problemáticas da obra do 
linguista suíço Ferdinand de Saussure e sobre os diálogos que ele 

estabeleceu seus pares contemporâneos e com aqueles que o haviam 
precedido. Ainda que tenha atingido apenas os estudantes e pesquisadores 

da UFSCar, a atividade cumpriu seu papel de desenvolvimento e difusão 
científica. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.00429
7/2016-96 

Curso de 
Especialização 
em Ensino de 

Matemática no 
Ensino Médio - 
Matem@tica 
na Pr@tica 

Jose 
Antonio 
Salvador 

DM 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório da atividade de extensão demonstra que a RE-OFERTA do "Curso 
de Especialização em Ensino de Matemática no Ensino Médio - Matem@tica 
na Pr@tica" (Proc. No.: 23112.004297/2016-96), transcorrida no âmbito do 

Departamento de Matemática (DM/UFSCar) e vinculada ao Programa de 
Extensão "Educação Continuada" (23112.001661/2003-75), foi realizada 

com êxito, cumprindo o objeto que se propôs a fazer, mediante a 
comparação das metas especificadas inicialmente e os resultados 

alcançados. 
No relatório consta um detalhamento sobre os resultados, ressaltados como 

"ganhos acadêmicos e sociais proporcionados pela atividade", a saber: 
- produção e aplicação de atividades didática inovadora, pesquisa em sala de 

aula da prática docente o que proporcionou materiais e resultados para a 
linha de pesquisa do GIPEM (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino de 

Matemática); 
- relatórios técnicos, Trabalhos de Conclusão de Curso para os concluintes 

versando sobre a(s) aula(s) inédita(s) que propuseram sob a orientação 
acadêmica da equipe de professores especialistas; 

- o conhecimento adquirido, as experiências diferenciadas nas salas de aulas 
e reflexão da prática docente se tornaram disponíveis para os participantes 

e os cursistas foram e estão sendo encorajados a publicarem suas 
experiências. 

A proposta previa 150 (cento e cinquenta) vagas para alunos no referido 
curso, preenchidas um pouco acima do número máximo estipulado, com 

158 (cento e cinquenta e oito) alunos matriculados. Houveram 47 (quarenta 
e sete) aprovações, de alunos que atingiram os requisitos mínimos para a 
obtenção do título de especialista em "Ensino de Matemática no Ensino 

Médio - Matem@tica na Pr@tica", e 111 (cento e onze) desistências e/ou 
reprovações por diversos motivos. 

 
Há uma descrição minuciosa sobre as alterações realizadas ao longo da 

execução da atividade de extensão, mas que não prejudicaram a conclusão 
dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na proposta original, pois a 

equipe de trabalho proposta inicialmente não foi alterada. 
 

Também consta do relatório apresentado um extrato financeiro no padrão 
elaborado pela fundação de apoio (FAI), no qual constata-se o uso dos 

S 0.00 258480.00 0 
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recursos financeiros captados, bem como a existência de um saldo residual 
(R$ 207,82), devidamente tramitado e autorizado para ser transferido para a 

UFSCar, de acordo com parágrafo 2o. do artigo 28 da Resolução CoEx 
03/2016. 

Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 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. 
 
 

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

23112.00457
0/2017-63 

Aperfeiçoamen
to em 

Conteúdos do 
Ensino Médio 

de Matemática 

Paulo 
Antonio 
Silvani 

Caetano 

DM 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Aperfeiçoamento em Conteúdos do Ensino Médio de Matemática” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os objetivos foram atingidos através das quatro disciplinas de conteúdos 

em matemática oferecidas presencialmente, sendo uma oportunidade para 
o aprimoramento bem como para o redimensionamento da pratica docente 

nesses conteúdos por parte dos cursistas”. 
 

Dessa forma, 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 
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23112.00144
9/2019-41 

Material de 
Ensino de 

Matemática 
para 

deficientes 
visuais 

Yuriko 
Yamamo
to Baldin 

DM 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Material de 
Ensino de Matemática para deficientes visuais” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“ O relatório técnico oferece resultados que evidenciam a potencialidade 
deste projeto para os professores e futuros professores de matemática na 

escola inclusiva; a apresentação Poster do projeto na 2ª Semana de 
Matemática da UFSCar teve repercussão atraindo interesses de outros 

estudantes e também de professores em exercício para os problemas reais 
num ambiente de aprendizagem da Matemática em nível superior, a partir 

das dificuldades conceituais carregadas nos anos escolares anteriores. A 
divulgação do projeto sustenta a viabilidade para a continuidade das 

atividades de parceria em novo patamar, em 2020”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00124
9/2019-99 

II Encontro de 
Estágio nas 

licenciaturas 

Dijnane 
Fernanda 
Vedovatt

o 
Machado 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

Segundo a coordenadora da Atividade Encontro de Estágio nas 
Licenciaturas, que já se encontra em sua segunda edição, a mesma alcançou 

seus objetivos de: “fortalecer a parceria entre universidade, diretoria de 
ensino e escolas”; “propiciar reflexões sobre as experiências e saberes 

aprendidos por meio dos estágios”; “promover o compartilhamento dos 
saberes relacionadas às experiências de estágio;”, na medida em que 

possibilitou, segundo a Coordenadora: a apresentação de aproximadamente 
85 trabalhos, dando visibilidade ao que está sendo produzido pela parceria 
universidade e escola nos estágios supervisionados; o compartilhamento 
dos saberes relacionadas às experiências de estágio; o fortalecimento da 
parceria entre universidade, diretoria de ensino e escolas; a realização de 

reflexões sobre as experiências e saberes aprendidos nos estágios. Tais fatos 
demonstram a relevância social e acadêmica da Atividade. O evento previa 

um público de 200 pessoas e atendeu a um público de 300, conforme 
informação do relatório. Como anexo, traz o banner do evento e nos 

esclarecimentos indica dois links 1) 
https://estagionaslicencia.wixsite.com/encontroestagio/programacao-e-

N 0.00 0.00 0 
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informacoes , com a programação completa do evento; 2) 
https://www.facebook.com/2072291209663863/posts/2933316833561292
?sfns=moque , com um vídeo de filmagens feitas por TV UFSCar durante o 

evento. Com base nessas informações, sou favorável à aprovação do 
relatório. 

23112.00147
0/2019-47 

Formação 
Continuada de 
Professores de 

Música: 
Investindo no 

desenvolviment
o profissional 
de docentes 

em São Carlos 

Daniela 
Dotto 

Machado 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Formação 
Continuada de Professores de Música: Investindo no desenvolvimento 

profissional de docentes em São Carlos” foi realizada com êxito, cumprindo 
os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas 

especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“As tarefas desenvolvidas individualmente pelos professores à distância 

foram compartilhadas no ambiente virtual disponibilizado pelo Moodle da 
UFSCar. Essas nutriam as discussões e decisões coletivas das atividades 

realizadas nos encontros coletivos presenciais. 
Em 2019, os professores concluíram a elaboração e revisão do currículo do 
ensino de música para os anos iniciais do ensino fundamental do município 
de São Carlos, iniciada no ano de 2018. No ano de 2020, com a continuação 
da proposta, objetiva-se publicar o resultado obtido (proposta curricular ao 

ensino de música) com o apoio da secretaria municipal de educação”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00125
0/2019-13 

Violência de 
gênero na 

universidade: 
saindo da 

invisibilidade 

Aida 
Victoria 
Garcia 

Montron
e 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

A partir do relatório apresentado verifica-se que as atividades ocorreram 
conforme o previsto da proposta, com resultados muito satisfatórios. 

N 0.00 0.00 5 

23112.00139
0/2019-91 

Apoio à 
Publicação da 
Revista Latino-
Americana de 

Paulo 
Sergio 

Bretones 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Apoio à 
Publicação da Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia – 

RELEA (2019)” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs 
a fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

N 0.00 0.00 5 
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Educação em 
Astronomia – 
RELEA (2019) 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Esses dados confirmam o reconhecimento internacional que a RELEA 
possui frente a comunidade científica. Essa, como demais iniciativas de 
extensão por parte da universidade, são fundamentais para a formação 

profissional dos discentes envolvidos. O aprendizado adquirido foi 
incontestável, tanto no aspecto acadêmico quanto profissional”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00125
1/2019-68 

Formação 
profissional em 

saúde para o 
diálogo com 

práticas 
populares de 

saúde 

Maria 
Waldene

z de 
Oliveira 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Formação 
profissional em saúde para o diálogo com práticas populares de saúde” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ foi feita intermediação junto a SMS para compra de material de consumo 

para os terapeutas da Rede de Saúde. Foi organizada a IV Semana de 
Fitoterapia no dia 13 de novembro com participação de mais de 200 pessoas 

ao longo da semana, em atividades como Vivência de Florais, Exposição 
Científica sobre Plantas Medicinais (em parceria com o CDCC-USP), oficina 

de Aromoterapia e de Xarope. Houve também uma Mesa Redonda sobre os 
Rumos da Fitoterapia no Município. A semana foi aberta com a inauguração 
da Horta Municipal de Plantas Medicinais no espaço da Horta Municipal de 
São Carlos. Essa horta deverá atender ao Programa Farmácia Viva de São 

Carlos, que foi contemplado em edital do MS”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00125
3/2019-57 

Encontro de 
Práticas 

Maria 
Waldene

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi planejada e executada no dia 23 de novembro, envolveu 
varias oficinas, vivências com o público alvo e alunos da graduação. 

N 750.00 0.00 0 
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Populares de 
Saúde 

z de 
Oliveira 

23112.00125
2/2019-11 

Encontro de 
Iniciação à 

Docência: PIBID 
- parceria 

colaborativa 
entre 

universidade e 
escola 

Renata 
Prensttet
er Gama 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

Trata-se de relatório de evento, com um dia de duração, que reuniu alunos 
de graduação, docentes da UFSCar e professores da rede de ensino de 

diferentes municípios. 
É relatada participação significativa no evento, demonstrando seu sucesso. 

Portanto, sou de parecer favorável a aprovação do presente relatório. A 
atividade foi executada com sucesso, conforme planejamento. Recomendo 

a aprovação. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00149
6/2019-95 

I Encontro de 
Professores de 

Música da 
Educação 
Básica da 
UFSCar 

Daniela 
Dotto 

Machado 

DM
E 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade cumpriu com êxito os objetivos propostos visto que houve 
participação dos estudantes por meio da exposição de seus trabalhos e 

manuseio dos instrumentos musicais. O Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação sediou o evento e pelas fotos é notória a 

participação de público externo. Assim, a atividade alcançou a relevância 
prevista em sua proposta. Sugiro que o relatório seja aprovado. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00285
8/2017-01 

Matriciamento 
acadêmico-

assistencial e 
Cuidado 

Integral em 
Saúde no SUS 
de São Carlos, 

SP. 

Bernardi
no 

Geraldo 
Alves 
Souto 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório da atividade “Matriciamento acadêmico-assistencial e 
Cuidado Integral em Saúde no SUS de São Carlos, SP” permite observar que 
alguns objetivos não foram atingidos plenamente, dentre eles destacam-se: 
o treinamento dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

a elaboração de protocolos e diretrizes clínicos e epidemiológicos em 
serviço. 

A atividade realizou 430 atendimentos e envolveu, na equipe de trabalho, 
um número significativo de participantes (alunos de graduação, pós- 

graduação, docentes e técnicos administrativos). 
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 

23112.00170
5/2017-39 

Colaboração 
em Ensino, 
pesquisa e 

extensão junto 
ao Sistema 

Saúde Escola 
Comunidade da 

Gustavo 
Nunes de 
Oliveira 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Colaboração 
em Ensino, pesquisa e extensão junto ao Sistema Saúde Escola Comunidade 

da Faculdade de Ciências da Saúde e Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília” foi realizada 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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Faculdade de 
Ciências da 

Saúde e 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 

de Brasília 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Apoio Institucional ao Processo de Conversão do Modelo de Atenção Básica 

para Estratégia de Saúde da Família na Região de Saúde Leste do DF 
Pesquisa-Ação para apoio ao processo de implementação e qualificação das 

Linhas de Cuidado da Mulher, da Criança e Pessoas com Doenças 
Cardiológicas, na Região Leste do Distrito Federal e Hospital Universitário de 

Brasília (HUB – UnB)”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00069
0/2018-72 

Laboratório de 
Neurologia 
Cognitiva-

Comportament
al e 

Neuropsiquiatri
a Geriátrica da 

UFSCar 
(LNCCNP-
UFSCar) 

Francisco 
de Assis 
Carvalho 
do Vale 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O presente relatório descreve as atividades realizadas, com a a participação 
de 3 alunos de graduação do curso de Medicina. 

Considerando que os objetivos iniciais foram parcialmente alcançados, sou 
de parecer favorável a sua aprovação. 

N 0.00 2000.00 0 

23112.00100
3/2018-36 

Cuidado de 
Pacientes 

portadores de 
Hepatites Virais 

- Programa 
DST/AIDS de 
São Carlos 

Silvana 
Gama 

Florencio 
Chacha 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Cuidado de 
Pacientes portadores de Hepatites Virais - Programa DST/AIDS de São 

Carlos” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Entre os dias 01 de março de 2018 e 20 de dezembro de 2019, as 

atividades foram desenvolvidas ao longo de 88 semanas, já excluindo férias 
e feriados. Foram realizados cerca de 800 atendimentos médicos a 

pacientes portadores de hepatites virais de forma a promover o adequado 
seguimento e cuidado em saúde, sendo ofertados os tratamentos 

medicamentosos e não-medicamentosos necessários, de forma integrada ao 
Programa de Combate às Hepatites Virais, do Ministério da Saúde (MS), 

N 0.00 0.00 0 
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juntamente com a equipe multiprofissional do Centro de Atendimento de 
Infecções Crônicas (CAIC), serviço ligado à Prefeitura Municipal de São 

Carlos”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00115
8/2018-72 

Ambulatório 
para 

atendimento a 
pacientes 
adultos 

portadores de 
doenças 

respiratórias. 

Fabiola 
Paula 

Galhardo 
Rizzatti 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Ambulatório 
para atendimento a pacientes adultos portadores de doenças respiratórias” 

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

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Foram atendidos mais de 300 pacientes com doenças respiratórias e 
encaminhados para avaliação especializada ao longo do ano de 2018. 
Estudantes de Ligas Acadêmicas, estudantes de iniciação científica e 

estudantes voluntários que fizeram disciplinas optativa acompanharam o 
serviço e puderam apreender mais sobre o atendimento de pacientes, 

propedêutica pneumológica e doenças respiratórias”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00311
1/2018-43 

II JORNADA DE 
ÉTICA, 

HUMANIDADES 
E FORMAÇÃO 
EM SAÚDE DE 
SÃO CARLOS 

Geovani 
Gurgel 

Aciole da 
Silva 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

Evento realizado com êxito, as pequenas alterações na proposta inicial 
foram descritas. Apesar da redução do público-alvo esperado, a temática foi 

desenvolvida de forma pertinente. Mérito acadêmico. Recomenda-se a 
aprovação. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00046
7/2019-14 

Sessão Clínica - 
reflexão da 

prática 

Maria 
Paula 

Barbieri 
Delia 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Sessão 
Clínica - reflexão da prática profissional em Clínica Médica” foi realizada com 

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

N 0.00 0.00 0 
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profisional em 
Clínica Médica 

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Discutimos situações comuns na pratica clínica, possibilitando o 

aprimoramento dos processos assistenciais do HU-UFSCar, com atualização 
da equipe de saúde, além do ganho de conteúdo para estudantes e médicos 

residentes, bem como médicos e outros profissionais não médicos”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00069
2/2019-42 

"Grupo Apoio e 
Estímulo ao 

Parto Natural" 

Humbert
o 

Sadanob
u 

Hirakawa 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Grupo Apoio e Estímulo ao Parto Natural" teve 
como objetivo: “...desenvolver atividades que complementem a formação 

dos profissionais de saúde na área, desenvolver atividades em maternidades 
que favoreçam e estimulem o parto natural e realizar pesquisas científicas 

na área de assistência pré-natal e assistência intra-parto.” 
O relatório em análise demonstra que a atividade foi realizada com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs, mediante a compactação das metas 
especificadas e dos resultados alcançados. Relata o coordenador que: “Os 

alunos puderam vivenciar o dia-a-dia de uma maternidade que atende 
pacientes do Sistema Único de Saúde. auxiliarem na assistência ao trabalho 

de parto e ao parto e puderam oferecer suporte contínuo intraparto às 
gestantes.” 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00087
0/2019-35 

Linha de 
Cuidado do 

Planejamento 
Reprodutivo 

para 
Esterilização 
Cirúrgica no 

Maristela 
Carbol 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Linha de 
Cuidado do Planejamento Reprodutivo para Esterilização Cirúrgica no 

município de São Carlos” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos 
que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ Passaram pelo aconselhamento contraceptivo 156 usuários do SUS que 

N 0.00 0.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 147



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 92 de 124 
 

município de 
São Carlos. 

manifestaram vontade pela esterilização cirúrgica, desses 35 manifestaram 
por laqueadura tubária, 55 por vasectomia e 66 eram gestantes com desejo 

de realizar o procedimento na resolução da gestação”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00102
0/2019-54 

PRATICA DE 
NEUROLOGIA 
INFANTIL NO 

AMBULATORIO 
MEDICO DE 

ESPECIALIDADE
S (AME) DE SÃO 

CARLOS. 

Guillerm
o Andrey 

Ariza 
Traslavin

a 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “PRATICA DE 
NEUROLOGIA INFANTIL NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES 

(AME) DE SÃO CARLOS” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que 
se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“cada participante teve a oportunidade de acompanhar aproximadamente 

30 atendimentos com encaminhamento específico para avaliação pela 
neurologia infantil. As faixas etárias incluíram desde recém-nascidos até 

adolescentes”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00129
5/2019-98 

Obesidade no 
escolar: 

oerientações e 
diálogo com 

professores e 
alunos da 

primeira série 
do ensino 

básico 
municipal da 
cidade de São 

Carlos -SP. 

Ieda 
Regina 

Lopes del 
Ciampo 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Obesidade 
no escolar: orientações e diálogo com professores e alunos da primeira série 

do ensino básico municipal da cidade de São Carlos -SP” foi realizada com 
êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“A atividade proporcionou ganhos sociais, à medida que houve interação 
dos professores das escolas básicas com os alunos do curso de medicina. 
Além disso, a distribuição dos panfletos propiciou informações que foram 
veiculadas a professores e alunos das escolas básicas, sendo que por meio 

desses, 500 puderam ainda levar essas informações aos seus pais ou 

N 0.00 0.00 5 
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responsáveis”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00155
8/2019-69 

XI Simpósio de 
Atualização em 

Diabetes 
Mellitus 

Angela 
Merice 

de 
Oliveira 

Leal 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi concluída dentro do que era proposto, embora com público 
menor. 

As despesas foram indicadas e justificadas, bem como o preenchimento de 
horas e não há ressalvas a serem feitas. 

Dessa forma considero que o relatório está de acordo e pode ser aprovado. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00155
9/2019-11 

Educação para 
Prevenção e 

Tratamento do 
Diabetes 
Mellitus 

Angela 
Merice 

de 
Oliveira 

Leal 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Educação 
para Prevenção e Tratamento do Diabetes Mellitus” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Foram realizados: 

 
-Seminários e palestras ao longo do ano e capacitação prática para 

atendimento clínico ambulatorial. Os seminários e palestras abordaram 
desde a fisiopatologia até o tratamento farmacológico da doença. 

 
-Campanha de Prevenção e Orientação em Diabetes Mellitus com 

atendimento direto à população. Nesta ocasião os alunos realizaram 
aferição de peso, índice de massa corporal, pressão arterial e dosagem de 

glicemia capilar. Foram atendidos aproximadamente 400 pessoas. Os 
indivíduos, diabéticos ou não, receberam orientação para controle de peso 

corporal, pressão arterial, controle glicêmico e prevenção de Diabetes 
Mellitus. 

 
-Tutoria da Liga Acadêmica de Diabetes da UFSCar junto aos acadêmicos no 

desenvolvimento de todas atividades realizadas”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

N 0.00 0.00 5 
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pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00254
8/2019-41 

Ambulatório 
Extensionista 

de Infectologia 

Henrique 
Pott 

Junior 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Ambulatório 
Extensionista de Infectologia” foi realizada com êxito, cumprindo os 
objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas 

especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“No âmbito da extensão, foram realizadas 173 consultas ambulatoriais, por 
meio das quais se possibilitou a inter-relação entre o Hospital Universitário, 

a universidade e a comunidade local e regional”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00285
0/2019-07 

Simpósio de 
Dermatoinfecto

logia: 
Atualizações 

em IST's 

Maria 
Paula 

Barbieri 
Delia 

DM
ed 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Simpósio de 
Dermatoinfectologia: Atualizações em IST's," foi realizado com êxito, 

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

 
Dessa forma, recomendo a aprovação do relatório final. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00165
6/2018-15 

Anatomia 
Humana - Uma 

abordagem 
Teórico-Prática 
para o Ensino 

Fundamental e 
Médio. 

Maira 
Aparecid

a 
Stefanini 

DM
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão "Anatomia 
Humana - Uma abordagem Teórico-Prática para o Ensino Fundamental e 
Médio" foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
A importância da atividade na formação da bolsista é demonstrada tanto no 

relatório apresentado pela aluna, como também na avaliação da 
coordenadora do projeto, que destaca: 

"Deve ser ressaltada a importância da bolsa de extensão concedida, 
essencial no auxílio do desenvolvimento do projeto. Tal participação 

permite a integração do aluno de graduação em atividades que ultrapassam 
o cumprimento das rotinas acadêmicas, facilitando a consolidação dos 

N 0.00 0.00 5 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 150



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 95 de 124 
 

conhecimentos previamente adquiridos na disciplina de Anatomia, tão 
importantes para o profissional da Área de Saúde, como também 

propiciando um treinamento no trato com o público.". 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00181
1/2019-84 

Anatomia 
Humana - Uma 

abordagem 
Teórico-Prática 
para o Ensino 

Fundamental e 
Médio. 

Luiz 
Fernando 

Takase 

DM
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Anatomia 
Humana - Uma abordagem Teórico-Prática para o Ensino Fundamental e 
Médio” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os alunos da rede pública e particular puderam conhecer a Universidade e 
também aprofundar os conhecimentos sobre o corpo humano adquiridos na 

sala de aula”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00259
2/2013-65 

Otimização da 
comunicação 

inicial no 
autismo 

Deisy das 
Gracas 

de Souza 
DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

A coordenadora relata que o projeto foi desenvolvido de acordo com o 
previsto. Os objetivos principais foram atingidos, sendo eles: 1) Avaliar o 

potencial das crianças para aprender relações verdadeiramente simbólicas, 
definidas operacionalmente como relações de equivalência entre estímulos 

fisicamente dissimilares (e.g., entre símbolo e referente). 2) Analisar e 
gerenciar fontes de variabilidade comportamental na aquisição de relações 

simbólicas, que é pouco compreendida teoricamente e se mantém como um 
entrave significativo para a intervenção e a pesquisa. 

Também foram relatados que o público atendido foi de 93 pessoas, e 
ganhos acadêmicos por meio da publicação de artigos e tteses defendidas. 

Extrato FAI anexado e resíduo direcionado para o departaemnto. 

S 0.00 120000.00 0 
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23112.00177
3/2018-89 

PROGRAMA DE 
ENSINO DE 

COMPREENSÃO 
LEITORA PARA 
ALUNOS DO 5º 

ANO DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
DE UMA 
ESCOLA 
PÚBLICA 

Camila 
Domenic

oni 
DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “PROGRAMA 
DE ENSINO DE COMPREENSÃO LEITORA PARA ALUNOS DO 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA" foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a realizar, mediante a comparação 

das metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
O relatório da bolsista revela a contribuição na sua formação. 

Dessa forma, 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 5 

23112.00435
0/2018-11 

Assessoria 
formativa e 

prestação de 
serviços em 
tradução e 

interpretação 
da Libras e 

Língua 
Portuguesa em 

contextos 
comunitários, 
audiovisuais e 

de conferências 
nas esferas 
pública e 
privada 

Marcus 
Vinicius 
Batista 

Nascime
nto 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

A proposta de extensão apresentada se justifica pelo aumento da demanda 
de tradução em diferentes serviços da comunidade. Cumpre destacar que 

tal atividade contribui por um lado para a parceria universidade-
comunidade, e, por outro, para a formação de profissionais capacitados 

para atuar em diferentes contextos na tradução e interpretação de libras. 
Assim, além do mérito acadêmico a atividade tem mérito social de ampliar a 

oferta do serviço, desse modo, contribuir para a inclusão da população 
surda em diferentes esferas da comunidade. Iniciativa muito importante e 

meritosa. 

S 0.00 50000.00 0 

23112.00349
3/2018-13 

Curso de 
extensão para 

monitoria e 
acessibilidade 

em grande 
eventos 

Eniceia 
Goncalve

s 
Mendes 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Curso de 
extensão para monitoria e acessibilidade em grande evento” foi realizada 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“esta formação teve como ganho social a possibilidade de ampliação da 

N 0.00 0.00 0 
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participação de pessoas com necessidades especiais decorrentes de 
deficiências ou outras condições em grandes eventos acadêmicos. Tem-se 

ainda como ganho social a sensibilização dos participantes do curso para as 
questões de acessibilidade”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00114
1/2019-04 

Oficina para 
confecção de 

recurso de 
posicionament
o para crianças 
com deficiência 

Adriana 
Garcia 

Goncalve
s 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Oficina para 
confecção de recurso de posicionamento para crianças com deficiência” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“A oficina para confecção de recurso de posicionamento para crianças com 

deficiência teve como objetivo apresentar possibilidades de posicionamento 
para que a criança com deficiência tenha condições de brincar de forma 

mais independente e autônoma. 
Os participantes puderam construir o recurso e verificar as possibilidades de 

uso”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00060
3/2019-68 

3º SEMINÁRIO 
DE ALTAS 

HABILIDADES. 
"FORMAÇÃO, 

ATENDIMENTO 
E POLÍTICAS 
PÚBLICAS". 

Rosemeir
e de 

Araujo 
Rangni 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

Aprovo o relatório de atividades, pois os objetivos foram cumpridos, a 
saber, o estudo e debate das relações entre acadêmicos e educadores de 

pessoas com altas habilidades. A atividade está vinculada ao Grupo de 
Pesquisa para o Desenvolvimento do Potencial Humano (GRUPOH), o que 

fortalece a interação pesquisa/extensão. 

S 0.00 18500.00 0 

23112.00055
0/2019-85 

Intervenção em 
projeto social 

Sabrina 
Mazo D DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Intervenção 
em projeto social com crianças vulneráveis” foi realizada com êxito, N 0.00 0.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 153



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 98 de 124 
 

com crianças 
vulneráveis 

Affonsec
a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O rastreamento das crianças indicou um número considerável (cerca de 
80%) de exposição à violência em diferentes contextos, além de níveis 

clínicos de problemas de comportamento (hiperatividade, sintomas 
emocionais etc.). Os casos mais graves que foram avaliados, foram 

reportados à direção do projeto para realizar os devidos encaminhamentos 
para a rede de atenção do município”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00059
9/2019-38 

Programa de 
intervenção 

para crianças e 
adolescentes 

expostos à 
violência 

Sabrina 
Mazo D 

Affonsec
a 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Programa de 
intervenção para crianças e adolescentes expostos à violência” foi realizada 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“As crianças e adolescentes que foram encaminhados ao projeto foram 

avaliadas e, caso fosse necessário, foram realizadas sessões de intervenção 
individuais”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00086
0/2019-08 

O trabalho com 
narrativas 

digitais para o 
desenvolviment
o linguístico de 
crianças surdas 

Janaina 
Cabello 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “O trabalho 
com narrativas digitais para o desenvolvimento linguístico de crianças 

surdas” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 

N 0.00 0.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 154



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 99 de 124 
 

“foi elaborado um vídeo institucional do Programa Bilíngue, por iniciativa do 
Instrutor Surdo e com apoio do grupo de alunos do curso TILSP para as 

gravações e edições. 
Entendemos a importância de manter a formação continuada em serviço 
para reflexão da prática e aprimoramento em favor do desenvolvimento 

educacional dos alunos surdos”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00158
2/2019-06 

Capacitação 
para Altas 

habilidades ou 
Superdotação 
vai à escola. 

Rosemeir
e de 

Araujo 
Rangni 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Capacitação 
para Altas habilidades ou Superdotação vai à escola” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os objetivos foram atingidos, agregando a essa atividade de capacitação 

dois projetos de doutorado em andamento, havendo o envolvimento 
discente das pesquisadoras. Vê-se que o conhecimento tornado possível 

quanto à capacitação de educadores, assim como aprofundamento na área 
de altas habilidades causaram o impacto social ao público alvo,pois será 
possível que alunos que se destacam por potenciais nas escolas sejam 

visibilizados”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00166
1/2019-17 

Parto saudável 
: sustentação 
psicológica na 

gestação. 

Leonardo 
Cardoso 
Portela 
Camara 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

Mediante a relevância da proposta e sua efetiva execução recomendo que o 
presente relatório seja aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00114
3/2019-95 

ABC da inclusão 
para crianças e 
adolescentes 

Marcia 
Duarte 
Galvani 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “ABC da 
inclusão para crianças e adolescentes com síndrome de Down” foi realizada 

com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a 
N 0.00 0.00 0 
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com síndrome 
de Down 

comparação das metas especificadas inicialmente e dos resultados 
alcançados. 

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Orientou familiares das crianças e adolescentes com síndrome de Down, 
sobre seus direitos, bem como criou espaço de intervenção com atividades 

pedagógicas para seus filhos”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

23112.00166
4/2019-42 

O Direito à 
Participação 

Social de 
Jovens e 

Adultos com 
Síndrome de 

Down 

Marcia 
Duarte 
Galvani 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “O Direito à 
Participação Social de Jovens e Adultos com Síndrome de Down” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Com a atividade foi possível criar um espaço de encontros para jovens e 

adultos com síndrome de Down, promovendo vivências que permitiu esses 
jovens/adultos desenvolverem mais autonomia e comportamentos 

adequados as suas idades”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00169
0/2019-71 

“Ações 
Preventivas em 

Instituição 
Educacional no 
enfrentamento 

à Violência 
Escolar” 

Rachel 
de Faria 

Brino 
DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Ações 
Preventivas em Instituição Educacional no enfrentamento à Violência 

Escolar” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Considerando o caráter psicoeducativo e transformador dos grupos 

reflexivos (Szymanski & Szymanski, 2014), acreditamos esse ter sido um 

N 0.00 0.00 5 
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formato adequado e a se manter nas próximas intervenções em possíveis 
atuações da psicologia no contexto escolar”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00166
3/2019-06 

Grupo reflexivo 
sobre violência 

de gênero 

Sabrina 
Mazo D 

Affonsec
a 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Grupo 
reflexivo sobre violência de gênero” foi realizada com êxito, cumprindo os 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Durante as discussões as participantes sempre se mostraram abertas e 
extrovertidas quanto aos assuntos colocados, trazendo sempre vivências 

próprias como exemplo do que era tratado, o que tornava o debate muito 
enriquecedor e de certa forma reflexivo, conforme o objetivo do grupo”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00265
9/2019-57 

Plantão 
psicológico a 
partir de uma 

escuta 
psicanalítica 

Tais 
Bleicher 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Plantão 
psicológico a partir de uma escuta psicanalítica” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“O funcionamento do plantão psicanalítico pode acolher demandas diversas 
dos estudantes atendidos, identificando as mais urgentes e auxiliando na 
organização destas, ajudando os mesmos a possível visualização de seu 
protagonismo em relação a sua história, alcançando uma nova posição 

frente ao sofrimento”. 
 

Dessa forma, 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 
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23112.10672
8/2019-09 

Formação de 
professores 

para o 
atendimento 

educacional de 
alunos com 

desenvolviment
o atípico na 
educação 

básica 

Nassim 
Chamel 

Elias 
DPsi 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA do curso de extensão 
intitulado "Formação de professores para o atendimento educacional de 

alunos com desenvolvimento atípico na educação básica" (Proc. No.: 
23112.106728/2019-09), realizada no âmbito do Departamento de 

Psicologia, Campus São Carlos (DPsi/UFSCar) e vinculado ao Programa de 
Extensão "Educação Especial na perspectiva inclusiva: direitos sociais, 

escolarização e formação docente" (23112.000841/2014-69), 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: 

- Ao longo do curso, os professores e auxiliares aplicaram as propostas 
apresentadas em aula e o retorno era sempre positivo, tanto em relação à 
atuação dos profissionais quanto ao engajamento dos alunos da educação 

básica em sala de aula; 
- Algumas professoras relataram inclusive o uso de alguns métodos em casa, 

com seus próprios filhos, também com resultados positivos. 
 

A proposta previa 25 (vinte e cinco) vagas para alunos no referido curso, 
preenchidas em sua totalidade. Todos os alunos matriculados foram 

aprovados no curso. 
 

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

 
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$ 8,53), a ser transferido para a FAI, pois o coordenador não indicou outro 
projeto para a transferência do saldo, em acordo com o parágrafo 3o. do 

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

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

S 0.00 5000.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 158



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 103 de 124 
 

Fundação de Apoio à Conta Única do Tesouro Nacional vinculada à UFSCar. 
§ 3º. Não tendo sido indicado pelo coordenador o projeto de extensão 

regularmente aprovado, o saldo financeiro será recolhido incontinenti pela 
Fundação de Apoio à Conta Única do Tesouro Nacional vinculada à UFSCar. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.10461
1/2019-82 

SIMPÓSIO 
AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA E 
A PRÁTICA 
JURÍDICA 

Sabrina 
Mazo D 

Affonsec
a 

DPsi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a OFERTA da atividade de extensão 
intitulada "SIMPÓSIO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E A PRÁTICA JURÍDICA" 
(Proc. No.: 23112.104611/2019-82), vinculado ao Programa de Extensão 
"Juris: Liga de Psicologia Jurídica da UFSCar" (23112.002294/2019-61) 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: 
- A mesa redonda contou com a presença da psicóloga Mariana Sarmento, 
atuante no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz Daniel Borborema, com 

experiência no trabalho com a equipe técnica do fórum, e o psicólogo 
Ricardo Oliveira, mediador da mesa especializado na área forense; 

- O workshop contou com a presença de Carlos Nakamura, especialista em 
psicologia jurídica, e Lucas Perches, psicólogo clínico e neuropsicólogo. 

A atividade previa inicialmente 100 vagas, preenchidas parcialmente, com 
28 (vinte e oito) participantes inscritos. 

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

Todos os esclarecimentos e adequações solicitadas foram atendidas pela 
coordenadora da atividade, com a inclusão da lista de alunos na aba 

esclarecimentos. 
 

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 ProEx/UFSCar 

23112.00280
0/2013-26 

Química Verde 
e 

Sustentabilidad
e no Ensino 

Superior 

Vania 
Gomes 

Zuin 
DQ 

Recomenda 
a 

aprovação 

O projeto necessitou de vários esclarecimentos e readequações ao longo de 
sua execução e tramitação. Entretanto todas as solicitações foram atendidas 

pela coordenadora com subsequente aprovação dos respectivos 
pareceristas. O projeto foi executado com cumprimento dos objetivos 

propostos no ato de sua criação, não cabendo nenhuma disposição 
contrária à sua aprovação. 

S 0.00 37000.00 0 

23112.00434
6/2013-48 

Ouroboros 10 
anos: 

divulgando 
ciência e arte 

Andre 
Farias de 
Moura 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade gerenciou mais de 30 projetos e a Mostra de 2014, todos 
envolvendo Ciência e Arte. 

Após os esclarecimentos prestados pela coordenação em relação aos 
relatórios dos bolsistas, sugerimos aprovação da atividade. 

N 
6180.0

0 
0.00 18 

23112.00046
3/2015-02 

Consultoria 
Técnica no 

Desenvolvimen
to de 

Tecnologias e 
Processos para 

Produção de 
Baterias Lítio-

Ar 

Nerilso 
Bocchi 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório mostra que a atividade foi executada com sucesso e cumpriu os 
objetivos inicialmente propostos e houve só uma alteração na equipe de 

trabalho o que não prejudicou a atividade. Favorável a aprovação do 
relatório 

S 0.00 36000.00 0 

23112.00170
2/2017-03 

OUROBOROS: 
Entretenimento 

e Informação 
sobre o Mundo 

do Vidro 

Andre 
Farias de 
Moura 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“OUROBOROS: Entretenimento e Informação sobre o Mundo do Vidro” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Em 2017, o Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica realizou diferentes 

N 0.00 0.00 0 
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atividade envolvendo ciências, em particular, a química e materiais vítreos. 
Essas atividades aconteceram durante todo o ano de 2017, intensificando-se 

no segundo semestre, com a estreia dos espetáculos e a itinerância no 
grupo para realização de oficinas e exposições”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00270
6/2017-09 

Apoio em 
análises 

químicas em 
suporte ao 

desenvolviment
o de processo 

metalúrgico de 
produção de 

chumbo e uso 
de escória 

Joaquim 
de 

Araujo 
Nobrega 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Apoio em 
análises químicas em suporte ao desenvolvimento de processo metalúrgico 

de produção de chumbo e uso de escória” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“foi desenvolvido procedimento analítico usando preparo de amostra 
assistido por radiação micro-ondas e determinações elementares por 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente que 
possibilitou subsidiar o processo metalúrgico de produção de chumbo e uso 

da escória”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 

S 0.00 43308.35 0 

23112.00399
8/2017-99 

Químicos na 
cozinha: 

gastronomia 
molecular e 

aspectos 
científicos da 

arte de 
cozinhar. 

Andre 
Farias de 
Moura 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a RE-OFERTA (23112.003097/2014-
54) do curso de extensão intitulado "Químicos na cozinha: gastronomia 

molecular e aspectos científicos da arte de cozinhar" (Proc. No.: 
23112.003998/2017-99), vinculado ao Programa de Extensão "Núcleo 

Ouroboros de Divulgação Científica" (23112.004806/2010-23) e realizada no 
âmbito do Departamento de Química, Campus São Carlos (DQ/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 7780.00 0 
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- durante o evento foram abordados os temas: culinária molecular, sentidos 
e sabores, aromas, confeitaria, massas, café, vinho, culinária europeia, 

caipira, vegetariana e PANCs; 
- Além disso, uma visita à Embrapa Instrumentação também foi realizada 

para conhecer aspectos dos sensores língua e nariz eletrônico e filmes 
comestíveis. 

A atividade previa inicialmente 30 vagas, preenchidas parcialmente, com 20 
(vinte) alunos matriculados, todos 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. 

Todos os esclarecimentos e adequações solicitadas foram atendidas pelo 
coordenador da atividade, a saber: 

1) inclusão da lista de alunos e lista de presença no Relatório Final (inseridos 
no ProExWeb); 

2) dados sobre o curso informados e devidamente inseridos no ProExWeb; 
3) esclarecimentos sobre o custeio financeiro da atividade. 

 
Diante do exposto, recomendo a aprovação do relatório final da atividade 

de extensão. 
 

Att., 
 

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

23112.00407
8/2018-79 

XXXIX ESCOLA 
DE VERÃO EM 
QUÍMICA Prof. 
Dr. José Tércio 

B. Ferreira 
"Química e 

Qualidade de 
Vida" 

Fillipe 
Vieira 
Rocha 

DQ 
Recomenda 

a 
aprovação 

A Escola de Verão em Química da UFSCar é um dos principais e mais 
tradicional evento do tipo no Brasil. Praticamente metade dos alunos que 
participaram da EVQ em 2020 eram de outas instituições, sendo quase 2/3 
de graduação. Como vem ocorrendo há anos, a EVQ permitiu aos alunos de 
fora da instituição contato com os docentes do DQ/UFSCar e com o PPGQ. 

Recomendo a APROVAÇÃO do atividade. 

S 0.00 30000.00 0 

23112.00046
6/2017-08 

Prestação de 
serviços pelo 

Rubismar 
Stolf 

DR
NPA
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O projeto cumpriu com os objetivos propostos, dando suporte para as 
atividades de ensino e pesquisa de graduação e pós graduação da UFSCar, e 

também atendendo a comunidade agrícola como projeto de extensão. 
S 0.00 24000.00 0 
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laboratório de 
Física do Solo 

23112.00155
3/2019-36 

Seminário 
"Migrar é um 

direito". A 
semana 

internacional 
do migrante 

Svetlana 
Ruseishvi

li 
DS 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão em tela propunha a realização de um seminário 
com duas mesas redondas e uma feira de artesanato. 

O evento ocorreu e além das mesas redondas propostas originariamente 
houve um cine-debate. O público foi aquém do esperado, talvez devido a 

época do semestre letivo. O assunto do seminário é atual e deve ser tratado 
dentro e fora dos muros da universidade. Recomendo a aprovação, indico, 

como consta no relatório, que em uma nova possível oferta, seja promovido 
em outra época do semestre letivo. 

N 750.00 1000.00 0 

23112.00155
4/2019-81 

Seminário 
Violência e 

Administração 
de Conflitos 

Jacquelin
e 

Sinhorett
o 

DS 
Recomenda 

a 
aprovação 

Considero que o relatório deve ser aprovado, pois a atividade cumpriu com 
os objetivos previstos no detalhamento da proposta no qual se esclareceu 

sobre as características do grupo proponente; tendo completado 10 anos de 
trabalho no ano de 2019, se colocou a tarefa de organizar esse seminário 

internacional, no qual foram discutidos e avaliados os avanços científicos do 
grupo e das redes de pesquisa aos quais se associou, assim como foi 

promovido o intercâmbio com estudantes e pesquisadores de centros 
parceiros do Brasil e do exterior. Para o evento foram organizados Grupos 
de Trabalhos com as temáticas: Encarceramento e Prisões; Estratégias de 
controle do crime; Policiamento, desigualdades e relações raciais; Justiças 
alternativas; e Segurança pública e contexto político. O evento contou com 

cinco mesas redondas e a mesa de abertura que foi realizada pela 
Professora Doutora Jacqueline Sinhoretto. Ao final de cada dia houve uma 

conferência. Assim, o cronograma proposto se organizou com Mesa de 
Abertura com Profa. Dra. Jacqueline Sinhoretto (PPGs); Conferência de 

Abertura com Prof. Dr. Sérgio Kant de Lima (UFF - INEAC); Realização dos 
Grupos de Trabalho distribuídos ao longo dos dias; Conferência 

Internacional com Natalie Byfield (Departamento de Sociologia e 
Antropologia da Universidade de St. John) e Conferência de Fechamento 

com Prof. Dr. Sérgio Adorno (USP), contando com 367 
inscrições feitas no site e 189 participantes efetivos (certificados); 25 

convidados palestrantes; e 35 trabalhos inscritos apresentados por 36 
autores. Assim, as informações do relatório apresentam o cumprimento dos 

objetivos propostos, o envolvimento e a participação de público interno e 
externo, o que nos permite concluir sobre sua relevância acadêmica e social. 

N 750.00 0.00 0 
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23112.00383
6/2018-31 

Projeto 
Carreiras 

Jeronimo 
Alves dos 

Santos 

DTA
iSeR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Projeto 
Carreiras” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Os alunos participaram de diversas formas, como em organização de 

eventos, atividades diárias que incluem pesquisas e gerenciamento das 
redes sociais do projeto (Facebook, Instagram e 
website(http://www.ufscarreiras.ufscar.br/))”. 

 
Dessa forma, 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 

23112.00116
5/2019-55 

Boletim 
Informativo 

GEAgro 

Marta 
Cristina 

Marjotta 
Maistro 

DTA
iSeR
-Ar 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Boletim 
Informativo GEAgro” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“As informações econômicas levantadas são de suma importância para 
diagnosticar os gargalos nas áreas relacionadas a esses setores, como a 

comercialização e, se possível, propor soluções para os mesmos. Em termos 
de relevância social, o fato de saber onde buscar, divulgar, e realizar uma 
análise crítica das informações econômicas, propicia melhores subsídios 

para os tomadores de decisões no setor agropecuário. Além disso, o público, 
em geral, tem a oportunidade de apreender sobre questões que, de alguma 

forma, permeiam seu dia-a-dia”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00014
0/2018-53 

CENSO DA 
POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO 

Carla 
Regina 
Silva 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “CENSO DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE SÃO CARLOS” foi realizada. 

 
N 0.00 53704.12 0 
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DE RUA DE SÃO 
CARLOS 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ avaliamos que alguns processos importantes foram disparados e a 
sensibilização de gestores, trabalhadores e usuários realizada nesse 

processo inicial, foi um importante ativador de rede intersetorial que 
pretende ser retomada”. 

 
 

Recomendo aprovação 

23112.00176
4/2018-98 

Confecção de 
órteses para 

membros 
superiores em 
adultos com 
disfunções 

físicas 

Gisele 
Paiva 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Confecção 
de órteses para membros superiores em adultos com disfunções físicas” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Também foram perceptíveis os objetivos que as órteses atingiram nos 

pacientes: melhor posicionamento do membro superior, facilitando as AVDs 
e exercícios propostos; ganho de função e de movimentos, como flexão e 

extensão; descanso articular e diminuição da dor”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00135
6/2019-17 

Yoga no dia-a-
dia, cultivo das 
virtudes éticas 
e da felicidade 

Paula 
Giovana 
Furlan 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Yoga no dia-
a-dia, cultivo das virtudes éticas e da felicidade” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Os objetivos foram atingidos, a prática e estudo do yoga foram ofertados a 
comunidade interna e externa, divulgando o conhecimento acumulado 
desta filosofia milenar. 55% das pessoas nunca havia praticado yoga”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

N 0.00 0.00 0 

Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades (0167056)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 165



Anexo H - Deliberar sobre Relatórios de Atividades Cujos Pareceristas Recomendam Aprovação 
 
 

Página 110 de 124 
 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00167
4/2019-88 

Saúde mental 
no trabalho: a 
educação em 
saúde como 
estratégia de 
inserção da 

temática nas 
ações do 

Sindicato dos 
metalúrgicos 

Alana de 
Paiva 

Nogueira 
Forneret
o Gozzi 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Saúde 
mental no trabalho: a educação em saúde como estratégia de inserção da 
temática nas ações do Sindicato dos metalúrgicos” foi realizada com êxito, 
cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Em avaliação realizada no encontro de novembro, os participantes referem 

ter conseguido avançar na barreira do conhecimento a respeito do tema 
saúde mental na vida (não apenas no trabalho), identificando e cuidando 

melhor de algumas situações vividas na fábrica”. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00175
3/2019-99 

I Encontro de 
práticas da 

Terapia 
Ocupacional na 
Atenção Básica 

em Saúde 

Alana de 
Paiva 

Nogueira 
Forneret
o Gozzi 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório traz as informações necessárias e percebe-se que o evento 
ocorreu dentro dos objetivos e metas previstas; assim como, atendeu um 
quantitativo de público esperado. Parabenizo pelo cuidado em registrar 

documentalmente o evento e sugere-se que em próximos, a lista de 
presença identifique o tipo de público participante. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00175
7/2019-77 

Comunicação 
alternativa na 

atenção à 
criança com 
deficiência 

Gerusa 
Ferreira 

Lourenco 
DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Comunicação alternativa na atenção à criança com deficiência” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“avalia-se que a atividade de extensão atingiu os objetivos propostos na 
produção de conhecimentos teóricos e práticos na área a Comunicação 

Alternativa e Ampliada, contribuindo para a formação de futuros 
profissionais e colaborando com os serviços ofertados no município”. 

N 0.00 0.00 5 
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Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00175
6/2019-22 

Ciclo de 
Formação em 

Tecnologia 
Assistiva, 

Funcionalidade 
e Mobilidade 

Gerusa 
Ferreira 

Lourenco 
DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

 
A atividade de extensão “Ciclo de Formação em Tecnologia Assistiva, 

Funcionalidade e Mobilidade” teve como objetivo geral: “... promover ações 
de estudo e capacitação aos graduandos em terapia ocupacional e demais 

interessados acerca do processo de desenvolvimento e aplicação de 
recursos direcionados à ampliação da capacidade funcional de indivíduos 

com deficiência ou mobilidade reduzida”. 
A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 

amplamente contemplados. 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00175
2/2019-44 

Compartilhand
o e 

(re)construindo 
cotidianos: 

proposta de 
intervenção em 

terapia 
ocupacional 

junto às 
crianças e 

adolescentes 
com transtorno 

do espectro 
autista (TEA, 

suas famílias, e 
a formação dos 
profissionais da 

Amanda 
Dourado 

Souza 
Akahosi 

Fernande
s 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Compartilhando e (re)construindo cotidianos: proposta de intervenção em 

terapia ocupacional junto às crianças e adolescentes com transtorno do 
espectro autista (TEA, suas famílias, e a formação dos profissionais da rede 

de cuidado” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 
fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e dos 

resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“foram acompanhadas trinta (30) crianças e suas famílias, que foram 
traduzidos por 500 atendimentos sendo que, em torno de 40% destas 

intervenções implicaram em ações efetivadas junto à escolas, domicilio das 
famílias, reuniões interdisciplinares e intervenção na comunidade”. 

 
Dessa forma, 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 5 
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rede de 
cuidado. 

23112.00176
1/2019-35 

Promoção à 
saúde mental 
infantojuvenil 

em foco: 
oferecimento 

de suporte 
teórico-prático 
junto à equipes 

que assistem 
crianças e 

adolescentes 
em diferentes 

setores. 

Maria 
Fernanda 
Barboza 

Cid 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Promoção à 
saúde mental infantojuvenil em foco: oferecimento de suporte teórico-

prático junto à equipes que assistem crianças e adolescentes em diferentes 
setores” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Destaca-se o potencial desta atividade, na medida em que possibilita um 
espaço de reflexão e transformação de práticas individuais e coletivas, de 

forma participativa, ao mesmo tempo em que permite aproximação ensino-
serviço, fortalecendo o tripé pesquisa-ensino-extensão e ampliando os 

cenários de prática e pesquisa dos estudantes do curso de terapia 
ocupacional da UFSCar”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00175
4/2019-33 

Hip-hop em 
cena: redes 
conectivas 
entre artes, 
periferia e 

universidade 

Carla 
Regina 
Silva 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade foi efetivada com excelência, evidenciando sua potência em 
articular a produção de conhecimento acadêmico com temáticas 

emergentes da cultura popular. A equipe de trabalho demonstrou 
competência em todas as etapas de desenvolvimento da atividade, desde 

seu detalhamento estratégico no planejamento, passando pela formalização 
de parcerias e a execução do evento de forma brilhante, até a prestação de 

contas com relatórios bem circunstanciados e assertivos. Nesse sentido, 
além de favorável à aprovação aproveito para parabenizar a equipe de 
trabalho e recomendar que a atividade ganhe o status de programação 

cultural permanente na agenda cultural anual da universidade e da cidade 
de São Carlos. 

N 
1500.0

0 
0.00 5 

23112.00175
5/2019-88 

Congresso 
sobre a Política 
para População 

Carla 
Regina 
Silva 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade cumpriu plenamente com os objetivos propostos uma vez que 
fica claro no relatório elaborado a integração entre comunidade UFSCar, 
profissionais convidados, comunidade de cidades vizinhas, técnicos da 

N 750.00 0.00 0 
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em Situação de 
Rua: 

dez anos de 
construções, 

avanços e 
desafios 

prefeitura municipal, como é o caso dos presentes no evento como 
Terapeuta Ocupacional e Secretária Municipal da Cidadania e Assistência 

Social, Representante dos usuários dos serviços socioassistenciais, 
representantes da igreja católica, Diretor da Diretoria Regional da 

Assistência Social de Araraquara, Agente da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo em debates extremamente profícuos. A atividade atingiu bem 

mais pessoas do que era previsto (era previsto cerca de 80 pessoas), muito 
provavelmente pela relevância do tema debatido e pela seleção de 

profissionais convidados, o que considero tenha sido excelente trabalho da 
coordenadora da atividade. No relatório, é mencionado a presença de 200 
pessoas, de diversas cidade da região como profissionais de Araraquara, 
Araras, Descalvado, Ibaté, Ibitinga, Jaboticabal, Piracicaba, Por Ferreira, 

Ribeirão Preto, Sorocaba, Taquaritinga, São Paulo, além da própria cidade 
de São Carlos, indicando evento com enorme abrangência na região. Pelas 

fotos apresentadas no relatório (em doc anexo) podemos verificar o 
auditório lotado durante algumas sessões. A atividade alcançou ainda, 

enorme relevância acadêmica e social uma vez que possibilitou debates, 
apresentações e demais produtos compartilhados pelos participantes, que 

poderão compor documento síntese do 1º Censo da população em situação 
de rua da cidade de São Carlos. O evento foi uma das primeiras iniciativas do 
país em focar na análise dos 10 anos da política pública para população em 

situação de rua no Brasil. Por tudo que mencionei a coordenadora e sua 
equipe devem ser parabenizados. 

23112.00174
8/2019-86 

Terapia 
Ocupacional 

Social e Escola 
Pública: um 
espaço de 

(re)significação 
e (re)criação 

para juventude 

Roseli 
Esquerdo 

Lopes 
DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório da atividade “Terapia Ocupacional Social e Escola 
Pública: um espaço de (re)significação e (re)criação para juventude” 

demonstra que os objetivos propostos foram amplamente contemplados. 
 

O relatório da bolsista revela a contribuição na sua formação. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00174
5/2019-42 

ArticulAÇÃO 
com Jovens no 

Ana 
Paula 

Serrata 
DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “ArticulAÇÃO 
com Jovens no Território do Jardim Gonzaga” foi realizada com êxito, 

cumprindo os objetivos que se propôs a fazer, mediante a comparação das 
N 0.00 0.00 5 
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Território do 
Jardim Gonzaga 

Malfitan
o 

metas especificadas inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“ Este conjunto de atividades se faz possível devido as ações integrarem a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na medida em que as 
atividades têm se constituído também como local de realização de ensino 

prático para os alunos em terapia ocupacional de graduação ligados às 
disciplinas Prática Supervisionada e Estágio Profissionalizante”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00175
9/2019-66 

Terapia 
Ocupacional, 

Escola e 
Juventude: 

Conhecendo as 
Práticas e 

Reconhecendo 
os Saberes 

Roseli 
Esquerdo 

Lopes 
DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade alcançou os objetivos propostos; e, foram esclarecidas as 
alterações que foram necessárias. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00174
4/2019-06 

OFICINA DA 
FELICIDADE - 
ATIVIDADES 

PARA IDOSOS 

Claudia 
Aline 

Valente 
Santos 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “OFICINA DA 
FELICIDADE - ATIVIDADES PARA IDOSOS” foi realizada com êxito, cumprindo 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“a atividade viabilizou que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão fosse alcançada de modo satisfatório”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00176
5/2019-13 

Coletivo de 
Cuidados 

Juliana 
Morais DTO 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Coletivo de Cuidados Paliativos - São Carlos” teve 
como proposta “... sensibilizar e expandir o conhecimento dos cuidados N 0.00 0.00 0 
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Paliativos - São 
Carlos 

Menegus
si 

paliativos.”. 
A análise do relatório demonstra que os objetivos foram alcançados. 

Tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos pela presente 
atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório final. 

Não houve captação de recursos. 

23112.00295
5/2019-58 

Juventude 
universitária e 
processos de 
assistência 
estudantil: 

discutindo o 
programa de 

acompanhame
nto estudantil 

Ana 
Paula 

Serrata 
Malfitan

o 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

A atividade de extensão “Juventude universitária e processos de assistência 
estudantil: discutindo o programa de acompanhamento estudantil" teve 
como objetivo: “...desenvolver atividades de facilitação de processos de 

trabalho junto às equipes responsáveis por assistência estudantil nos campi 
São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino.” 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
contemplados 

Importante salientar que a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 
Estudantis (ProACE) foi responsável pelo financiamento das quatro bolsistas 

participantes da atividade. 
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 

23112.00274
2/2019-26 

WORKSHOP DO 
PROGRAMA 

PERSONALIZAD
O DE 

ATIVIDADES 
(TAP-BR) 

Claudia 
Aline 

Valente 
Santos 

DTO 
Recomenda 

a 
aprovação 

Mediante os dados e argumentos da coordenadora, considero o presente 
relatório aprovado. 

S 0.00 10000.00 0 

23112.00122
1/2019-51 

Projeto 
Formação 
Lúdica de 

Professores: 
construindo 

saberes e 
fazeres da 

prática 
pedagógica 

Aline 
Sommer
halder 

DTP
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório descreve em detalhes todos os aspectos da atividade e os 
objetivos propostos foram plenamente atingidos. 

S 0.00 1492.37 5 
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23112.00125
7/2019-35 

Programa de 
Apoio aos 

Educadores: 
Espaço de 

Desenvolvimen
to Profissional 

Aline 
Maria de 
Medeiros 
Rodrigue

s Reali 

DTP
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
amplamente contemplados. O relatório da bolsista mostra a contribuição na 

sua formação. 
 

Dessa forma, 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 5 

23112.00126
2/2019-48 

Tecnologias na 
Educação de 

Jovens e 
Adultos: 

sentidos e 
caminhos 

Jarina 
Rodrigue

s 
Fernande

s 

DTP
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Tecnologias 
na Educação de Jovens e Adultos: sentidos e caminhos” foi realizada com 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“foram desenvolvidas atividades voltadas à integração das TIC ao currículo, 
a fim de favorecer a alfabetização, o aprimoramento dos conhecimentos de 

leitura e escrita, bem como apoiar a abordagem de conteúdos voltados à 
formação crítica, criativa e cidadã dos estudantes da EJA”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00130
3/2019-04 

Plenária do 
Fórum Estadual 

Paulista de 
Educação de 

Jovens e 
Adultos 

Jarina 
Rodrigue

s 
Fernande

s 

DTP
P 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade foi realizada de acordo com a proposta inicial. Recomendo a 
aprovação. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00269
6/2017-01 

Feira 
Internacional 

Flavia 
Bezerra 

de 
Menezes 

Hirata 
Vale 

IL 
Recomenda 

a 
aprovação 

O proponente anexou fotos que comprovam que a atividade foi realizada. 
Não consta relatório textual. A relevância e pertinência da atividade é 

notória e atestada pelas diferentes instâncias que apreciaram a atividade de 
extensão antes do envio a esta avaliadora. Sugiro aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 
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23112.00121
5/2018-13 

I Seminário de 
Acolhimento de 
Estrangeiros na 
UFSCar/Progra

ma Orbis 

Anton 
Castro 
Miguez 

IL 
Recomenda 

a 
aprovação 

Segundo o coordenador da Atividade I Seminário de Acolhimento de 
Estrangeiros na UFSCar/Programa Orbis, a mesma alcançou seus objetivos 

de “prover estudantes e pesquisadores estrangeiros de informações acerca 
da estrutura da universidade e das oportunidades de estreitamento de 

relações interculturais”; “contribuir para o fomento de políticas de 
acolhimento que ajudem na integração desses estudantes e pesquisadores à 

comunidade acadêmica”, na medida em que possibilitou que: as Pró-
Reitorias (Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa) e a Secretaria de 

Relações Internacionais apresentassem informações relevantes para a 
comunidade de estudantes e pesquisadores estrangeiros em mobilidade de 

curta e longa duração; outras instâncias da universidade (Instituto de 
Línguas, agência Enactus e a Atlética) apresentassem suas ações de 

acolhimento de estudantes e pesquisadores; os estudantes e pesquisadores 
participantes pudessem esclarecer dúvidas na ocasião do evento sobre o 
tema. Tais fatos, segundo ele, em seus esclarecimentos, demonstram sua 
relevância social e acadêmica. Consta que a atividade não teve alterações 

em sua proposta original. O evento previa 100 vagas e atendeu a um público 
de 50 pessoas, conforme informação do relatório. Como anexo, o relatório 
traz três fotos da equipe e do evento, bem como um anexo com o folder do 
mesmo, testificando a realização do mesmo. Com base nessas informações, 

sou favorável à aprovação do relatório. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00267
4/2019-03 

I Simpósio 
Internacional 
de Português 

Língua 
Estrangeira na 
República da 

Coreia - Ensino. 
Usos. 

Recepções 

Aline 
Fraiha 
Paiva 

IL 
Recomenda 

a 
aprovação 

Trata-se de evento extremamente relevante e bem sucedido, que fortalece 
significativamente a atuação da área de Português como língua estrangeira 

na UFSCar, muito bem especificadas pelo relatório, em virtude disso, 
aprovo. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00089
1/2017-99 

Brinquedoteca: 
espaço de 

aprendizagem 
lúdica e de 

Marcia 
Regina 
Onofre 

NFP 
Recomenda 

a 
aprovação 

Esclarecimento foi dado pelo coordenador N 0.00 0.00 6 
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formação 
profissional 

23112.00086
5/2019-22 

Tertúlias 
Dialógicas: 

literária, 
musical e de 

artes plásticas. 

Roseli 
Rodrigue

s de 
Mello 

NIA
SE 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Tertúlias 
Dialógicas: literária, musical e de artes plásticas” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Durante os encontros semanais, em cada um dos seis grupos de Tertúlias 
Dialógicas, foram lidas obras da literatura clássica universal, apreciadas 

músicas clássicas ou apreciadas obras de arte, por meio do diálogo 
igualitário entre os integrantes, moderado por uma pessoa mais experiente, 

pertencente ao NIASE/UFSCar, ou sob a nossa supervisão”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00266
0/2019-81 

Comunidades 
de 

Aprendizagem: 
tecendo redes 

e 
conhecimentos 

Roseli 
Rodrigue

s de 
Mello 

NIA
SE 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão 
“Comunidades de Aprendizagem: tecendo redes e conhecimentos” foi 

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

alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Acompanhamos as práticas da Escolas Arthur Natalino Derigge, cujo 

segmento de EJA é Comunidade de Aprendizagem, difundimos o projeto na 
Escola Tecnológica de Ibaté, para docentes e estudantes. Difundimos o 

projeto para docentes da Educação de Adultos de São Carlos. Difundimos o 
projeto para docentes da Escola Estadual Conde do Pinhal”. 

 
Dessa forma, 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 
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23112.00075
1/2019-82 

Ciclo de 
Palestras do 
Programa de 

Pós Graduação 
em Fisioterapia 

da UFSCar - 
2019 

Patricia 
Driusso 

PPG
Ft 

Recomenda 
a 

aprovação 

Aprovado. O relatório apresentado mostra que as atividades desenvolvidas 
alcançaram os objetivos propostos. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00178
7/2018-01 

Tutoria de 
Estágio na UAC 

Maria 
Jose da 

Silva 
Rocha 

Pro
ACE 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Tutoria de 
Estágio na UAC” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Foi possível refletir sobre as aprendizagens que os estagiários trazem da 
sua formação inicial, do curso de pedagogia, e as práticas educativas 

vivenciadas junto com as professoras e crianças. Como resultado 
elaboramos com os estagiários um guia de Orientações para realização de 

estágio na UAC”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00178
6/2018-58 

Estudo em 
serviço na UAC 

Maria 
Jose da 

Silva 
Rocha 

Pro
ACE 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Estudo em 
serviço na UAC” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“As reflexões sobre a ações educativas realizadas na unidade embasadas em 
referenciais teóricos, realizadas nos encontros, levaram a um 

aprofundamento dos estudos e a um refinamento das ações cotidianas com 
as crianças”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

N 0.00 0.00 0 
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pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

23112.00131
8/2019-64 

Clube de Futsal 
Feminino 

Geraldo 
Costa 
Dias 

Junior 

Pro
ACE 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Clube de 
Futsal Feminino” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Com número significativo de participantes, melhoria da prática da 
modalidade e tendo em vista o interesse demonstrado, abriu-se a 

possibilidade de acrescentar atividades de "treinamentos" para goleiras às 
segundas feiras das 18h às 19h. Também a reciprocidade social entre o 

grupo ficou muito fortalecido, fato este denotado pelo contato em três dias 
semanais, inúmeras manifestações pelas redes sociais (grupo whatsapp) e 

em atividades externas à Universidade”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00127
5/2019-17 

Saúde e 
qualidade de 

vida no 
Trabalho 

Monica 
Jordao 

de Souza 
Pinto 

Pro
GPe 

Recomenda 
a 

aprovação 

A atividade de extensão “Saúde e qualidade de vida no Trabalho" teve como 
objetivo principal: ”... realizar o levantamento das necessidades de saúde e 

qualidade de vida no trabalho dos servidores da UFSCar.”. 
A análise do relatório permite observar que os objetivos iniciais do projeto 

foram contemplados. 
Não houve captação de recursos. 

Relatório aprovado. 

N 0.00 0.00 0 

23112.00154
6/2019-34 

Ciclo de 
Debates: 

Avanços e 
retrocessos na 
assistência e 

pesquisas com 
Pré-natal 

Marcia 
Regina 

Cangiani 
Fabbro 

Pro
GPe 

Recomenda 
a 

aprovação 

De acordo com o relatório, o evento foi realizado conforme programado. 
Dessa forma, recomendo aprovação. 

N 750.00 0.00 0 
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23112.00159
4/2019-22 

Gestão por 
processos no 

Serviço de 
Perícias 

Médicas(SerPM
) e Serviço de 
Medicina do 

Trabalho 
(SerMT)da 

UFSCar 

Meliza 
Cristina 
da Silva 

Pro
GPe
Adj 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Gestão por 
processos no Serviço de Perícias Médicas(SerPM) e Serviço de Medicina do 

Trabalho (SerMT)da UFSCar” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos 
que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas 

inicialmente e dos resultados alcançados. 
 

No relatório também podemos ressaltar: 
“Acreditamos que este projeto contribui com a organização do SerPM e 

SerMT, melhoria da qualidade dos serviços que é refletida no atendimento 
aos servidores da UFSCar e outras instituições que buscam colaboração dos 

nossos serviços”. 
 

Dessa forma, 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 

23112.00128
0/2019-20 

CICLO DE 
OFICINAS EM 

METODOLOGIA
S ATIVAS E 

ESTRATÉGIAS 
DE AVALIAÇÃO 

Ester 
Almeida 
Helmer 

Pro
Gra

d 

Recomenda 
a 

aprovação 

Avalio que a atividade "CICLO DE OFICINAS EM METODOLOGIAS ATIVAS E 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO" ofereceu uma importante contribuição para a 
Universidade, com mérito acadêmico e de integração entre ensino, pesquisa 

e extensão. As atividades realizadas atingiram os objetivos inicialmente 
apresentados: aprofundar estudos sobre metodologias ativas e oferecer 

oficinas de formação aos docentes da UFSCar. 
 

Apesar da proposta inicial prever um público-alvo de 80 pessoas, o relatório 
informa que o público atendido foi de 40 indivíduos, pois “foram ofertadas 

40 vagas aos docentes dos cursos de graduação da UFSCar, 
respectivamente, às coordenações dos cursos, aos docentes participantes 

do Núcleo Docente Estruturante e, por último, aos demais docentes”. 
 

Finalmente, recomendo a aprovação da atividade. 

N 750.00 0.00 0 

23112.00292
6/2017-24 

Tutoria no 
Programa Mais 
Médicos para o 

Brasil. 

Bernardi
no 

Geraldo 
Alves 
Souto 

R 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório esclarece claramente o atendimento dos objetivos propostos. 
Sugere somente, maior número de fotos e imagens das atividades realizadas 

e inclusive, das listas de presença, os quais são importantes em caso de 
auditoria. 

N 0.00 1170000.00 0 
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23112.00434
0/2011-07 

Rádio UFSCar 
Mariana 
Rodrigue
s Pezzo 

Radi
o 

Recomenda 
a 

aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Rádio 
UFSCar” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“A Rádio UFSCar esteve no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo 
de todo o ano de 2012, com programação musical e jornalística produzida 

por sua própria equipe e, muito especialmente, com cerca de 30 "programas 
especiais" realizados pela comunidade da UFSCar e/ou por habitantes da 

cidade de São Carlos e região, concretizando assim seus objetivos de difusão 
do conhecimento e da cultura e de democratização do acesso à 

comunicação e à cultura”. 
 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
 

Obs.: Segundo a Coordenadora, "Devido às dificuldades encontradas na 
gestão da Rádio UFSCar até sua plena institucionalização em 2015 - que 
envolveram alterações na sua direção e o acompanhamento apenas à 

distância da proponente deste projeto de extensão, já que não havia, na 
equipe da Rádio, servidor do quadro da UFSCar que pudesse assumir essa 
responsabilidade no cotidiano da emissora - os relatórios da atividade não 
foram preenchidos no momento devido e, assim, não foi identificado o não 
preenchimento do relatório pela bolsista. Dado o tempo transcorrido desde 
então, não é possível detalhar neste momento as atividades desenvolvidas. 

No entanto, assim como registrado no próprio relatório da atividade, a 
Rádio UFSCar manteve-se no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana ao 

longo do ano de 2012, com produções próprias e mais de 30 "programas 
especiais" desenvolvidos pela comunidade de São Carlos e região, sendo 
que, para tanto, foi fundamental a participação de todos os bolsistas e 
estagiários envolvidos na atividade, que sempre demonstraram grande 

dedicação ao projeto, além de relatarem os ganhos advindos da 
possibilidade de colocarem em prática, no cotidiano de um veículo de 

N 0.00 0.00 18 
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comunicação, conhecimentos com os quais tinham contato em seus cursos 
de graduação". 

23112.00113
9/2017-65 

Natal com a 
Orquestra 

Experimental 
da UFSCar 
Sorocaba 

Gisele 
Rosa de 
Oliveira 

SIBi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Natal com a 
Orquestra Experimental da UFSCar Sorocaba” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Com as atividades culturais realizadas na biblioteca, esse setor da 
universidade no campus Sorocaba está se firmando cada vez mais como um 
espaço aberto a comunidade e ao município de Sorocaba de arte e cultura, 

ajudando na integração e divulgação da UFSCar para a comunidade 
externa”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

N 180.00 0.00 0 

23112.00124
1/2019-22 

Oficina de 
Origami 3D 

Elza 
Naomi 

Kawaguc
hi 

SIBi 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “Oficina de 
Origami 3D” foi realizada com êxito, cumprindo os objetivos que se propôs a 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“As duas oficinas acolheram diferentes categorias de participantes, sendo 
estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e pessoas da 

comunidades externa, todos conseguiram concluir o objeto proposto na 
oficina e também todos puderam levar o que foi produzido”. 

 
Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 

pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 
final. 

N 717.65 0.00 0 

23112.00129
1/2019-18 

Apoio na 
criação do 
Museu do 

Alini 
Cristiani 
de Carli 

SIBi 
Recomenda 

a 
aprovação 

Todas as atividades desenvolvidas foram detalhadas. Os objetivos, de modo 
geral, foram cumpridos e as ações do bolsista foram suficientemente 

apresentadas. Destaca-se a importância de continuidade na iniciativa uma 
N 

1750.0
0 

0.00 5 
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Instituto do 
Açúcar e Álcool 

- Campus de 
Araras 

Demarch
i 

vez que configura-se como uma ação muito relevante para produção do 
conhecimento, divulgação e popularização do mesmo, no contexto da 

produção de Açucar e Álcool no Brasil. 

23112.00145
6/2019-43 

USE sua Horta: 
ciranda dos 

sabores, 
aromas e cores 

Tania 
Cristina 
Fascina 

Sega 
Rossetto 

USE 
Recomenda 

a 
aprovação 

O relatório em análise demonstra que a atividade de extensão “USE sua 
Horta: ciranda dos sabores, aromas e cores” foi realizada com êxito, 

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

 
No relatório também podemos ressaltar: 

“Foi possível observar um contínuo interesse dos usuários atendidos nos 
arredores da Horta (salas com vista para o espaço da Horta e pista de 

caminhada ao redor deste) com relação às diversas ervas e temperos, o que 
mobilizou também um interesse dos alunos/estagiários que os atendiam, 

levando ao desenvolvimento de atividades de cuidado utilizando os recursos 
da Horta. Foi desenvolvido um formulário para anotação da crescente 

demanda por visitas e atividades relacionadas à Horta, a fim de organizar as 
mesmas de forma a atender toda a procura”. 

 
Dessa forma, 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 5 

23112.00241
2/2019-31 

Promoção da 
Saúde Baseada 

em 
Mindfulness 
(MBHP) para 
mulheres que 
sobreviveram 

ao câncer 

Daniela 
Maria 

Xavier de 
Souza 

USE 
Recomenda 

a 
aprovação 

A análise do relatório demonstra que os objetivos propostos foram 
contemplados. 

Dessa forma, tendo em vista os ganhos acadêmicos e sociais promovidos 
pela presente atividade de extensão, recomendo a aprovação do relatório 

final. 
Não houve captação de recursos. 

N 0.00 0.00 0 

Total: 305 
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Processo Título Coordenador Depto Parecerista Considerações 

23112.004975/2010-
99 

Programa de 
Assistência 

Fisioterapêutica 
Hospitalar 

Adriana Sanches Garcia 
de Araujo 

DFisio Recomenda 
a aprovação 

Programa iniciou em abril de 2011. O relatório se refere a 2011/2012. No período não 
houve atividades e a coordenadora solicitou continuidade do programa e alteração na 

coordenação. 
Programa em Experiência. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 0 

Envolvimento Discente = 0 
Produção Científica dos Docentes = 0 

Frequência de Realização = 0 
Mérito Acadêmico das Atividades = 0 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 0.00 
Avaliação Global = 0 

23112.001657/2016-
06 

Processo 
Organizativo e 

Gestão de 
Assentamentos 

Rurais e 
Comunidades 
Tradicionais 

Rosemeire Aparecida 
Scopinho 

DPsi 
Recomenda 
a aprovação 

Considerando que a coordenação do programa respondeu satisfatoriamente ao pedido 
de esclarecimento de parecerista durante o processo de análise do relatório final; 

Considerando que houve mérito acadêmico das atividades desenvolvidas e envolvimento 
discente ao longo de todo o processo; 

Considerando que a produção científica e extensionista dos docentes envolvidos no 
âmbito deste programa comprovando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 
Recomendo a aprovação do relatório tal como se apresenta, ad referendum da Câmara 

de Atividades de Extensão e encaminho para homologação. 
Em 29/05/2019. 

Prof. Dr. José Marques Novo Jr. 
---------------------------------- 

Pró-Reitor de Extensão Adjunto 
ProEx/UFSCar 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 2 

Envolvimento Discente = 3 
Produção Científica dos Docentes = 3 

Frequência de Realização = 2 
Mérito Acadêmico das Atividades = 3 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.60 
Avaliação Global = 3 
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23112.000133/2016-
90 

Liga Acadêmica 
de Saúde 
Mental 

Jair Borges Barbosa 
Neto 

DMed 
Recomenda 
a aprovação 

Trata-se de um programa em fase inicial de implantação mas que possui condições de 
avançar em qualidade conforme as atividades de extensão a ele agregadas forem sendo 

executadas. A realização de ACIEPE's e cursos são bons exemplos de atividades 
extensionistas que com certeza fortalecerão o programa com esse perfil proposto. Tem 

mérito acadêmico e cumpre com as normas vigentes. pelo exposto sou de parecer 
favorável à aprovação do presente relatório. 

Em 29/05/2019 
Prof.Dr. José Marques Novo Jr. 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 2 

Envolvimento Discente = 2 
Produção Científica dos Docentes = 0 

Frequência de Realização = 2 
Mérito Acadêmico das Atividades = 2 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 1.60 
Avaliação Global = 2 

23112.000158/2015-
11 

Liga de 
Infectologia da 

UFSCar 

Sigrid de Sousa dos 
Santos 

DMed Recomenda 
a aprovação 

O relatório mostra-se satisfatório, demonstrando o mérito acadêmico do programa, 
cumprindo com as normas vigentes. Pelo exposto sou de parecer favorável à aprovação 

do presente relatório. 
Em 29/05/2019 

Prof.Dr. José Marques Novo Jr. 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 3 

Envolvimento Discente = 3 
Produção Científica dos Docentes = 3 

Frequência de Realização = 2 
Mérito Acadêmico das Atividades = 3 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.80 
Avaliação Global = 3 

 
 
  

23112.001267/2016-
28 

Hepatites Virais 
em São Carlos 

Silvana Gama Florencio 
Chacha 

DMed 
Recomenda 
a aprovação 

Não há dúvida a respeito da importância de um programa nessa temática. Sugere-se que 
nas próximas atividades haja maior engajamento de alunos de graduação e participação 
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docente na orientação das atividades extensionistas mas também na produção de 
conhecimento científico a partir da prática profissional e ações desenvolvidas. O relatório 

evidencia o comprometimento e mérito acadêmico, estando em consonância com as 
normas vigentes. Sou de parecer favorável à aprovação deste relatório. 

Em 30/05/2019. 
Prof. Dr. José Marques Novo Jr. 

---------------------------------- 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

ProEx/UFSCar 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Ganhos Acadêmicos = 2 
Envolvimento Discente = 2 

Produção Científica dos Docentes = 3 
Frequência de Realização = 2 

Mérito Acadêmico das Atividades = 3 
Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.40 

Avaliação Global = 2 

23112.001959/2016-
76 

LAEP - Liga 
Acadêmica de 

Atividades 
Pediátricas 

Ieda Regina Lopes del 
Ciampo 

DMed 
Recomenda 
a aprovação 

Nota-se que o programa está em fase de consolidação e no entanto tem sido realizadas 
atividades muito comprometidas com a extensão universitária e integração com ensino e 
pesquisa. Com certeza o oferecimento de ACIEPEs e cursos de extensão, aperfeiçoamento 

ou mesmo de especialização, darão maior consistência à proposta e ampliando os 
horizontes da atuação da equipe na temática proposta. Ressalta-se também o cuidado da 
coordenação do programa em inserir o máximo de informações a respeito das atividades 

desenvolvidas. Nesse sentido, sou de parecer favorável à aprovação do relatório 
apresentado. 

Em 30/05/2019. 
Prof. Dr. José Marques Novo Jr. 

---------------------------------- 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

ProEx/UFSCar 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Ganhos Acadêmicos = 3 
Envolvimento Discente = 2 

Produção Científica dos Docentes = 3 
Frequência de Realização = 2 

Mérito Acadêmico das Atividades = 3 
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Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.60 
Avaliação Global = 3 

23112.002722/2016-
11 

Liga Acadêmica 
de Terapia 
Antálgica e 
Cuidados 
Paliativos 
(LATACP) 

Esther Angelica Luiz 
Ferreira 

DMed Recomenda 
a aprovação 

Programa com relevância acadêmica, em fase de consolidação, mas que já apresentou 
resultados relevantes na integração entre extensão e pesquisa científica. Ressalta-se a 

importância de investimento de esforços no oferecimento de ACIEPEs e cursos o que com 
certeza ajudaria na expansão de suas atividades com maior participação discente. O 

relatório deve ser mais detalhado mas nesse momento cumpre com o seu objetivo. O 
programa contempla os requisitos exigidos, estando em consonância com as normas 
vigentes e revestido de mérito acadêmico. Pelo exposto, sou de parecer favorável à 

aprovação do relatório. 
 

Em 30/05/2019. 
Prof. Dr. José Marques Novo Jr. 

---------------------------------- 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

ProEx/UFSCar 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 2 

Envolvimento Discente = 1 
Produção Científica dos Docentes = 3 

Frequência de Realização = 1 
Mérito Acadêmico das Atividades = 3 

 
Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.00 

Avaliação Global = 2 

23112.002253/2015-
41 

ProViVe - 
Programa Viva 
bem a Velhice 

Marcos Hortes Nisihara 
Chagas 

DGero 
Recomenda 
a aprovação 

O programa está em fase de consolidação mas já demonstra grande potencial para se 
efetivar na nucleação de futuras atividades extensionistas. O coordenador se preocupou 

em detalhar alguns pontos considerados relevantes para o curto período de 
funcionamento do programa comprometendo-se com a continuidade do mesmo. O 

relatório está em consonância com as normas vigentes e revestido de mérito acadêmico. 
Pelo exposto, sou de parecer favorável à aprovação do relatório. 

 
Em 30/05/2019. 

Prof. Dr. José Marques Novo Jr. 
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---------------------------------- 
Pró-Reitor de Extensão Adjunto 

ProEx/UFSCar 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 3 

Envolvimento Discente = 3 
Produção Científica dos Docentes = 3 

Frequência de Realização = 2 
Mérito Acadêmico das Atividades = 3 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.80 
Avaliação Global = 3 

23112.000855/2014-
82 

Do DNA à 
Biologia 
Sintética 

Francis de Morais 
Franco Nunes DGE 

Recomenda 
a aprovação 

O programa “Do DNA à Biologia Sintética “ tem como objetivo principal criar e executar 
atividades que aliem a produção do conhecimento, parcerias público-privadas e 

popularização da Ciência, de forma a integrar as interfaces Clássicas e Modernas da 
Genética e teve início em 2014. Foram realizadas duas atividades durante o período com 
o envolvimento 15 discentes nas equipes de trabalho. O relatório lista dois capítulos de 

livros editados, um resumo em Congresso Científico Internacional e dois resumos em 
Congressos Científicos Nacionais. O coordenador afirma que “ Por vocação, a Extensão 

praticada no presente Programa tem baixo custo, não exigindo recursos que vão além de 
condições pré-existentes. Também não se vincula diretamente à Pesquisa, mas aos 

poucos tem contribuído para as ações sociais ligadas ao PPGGEv.”. 
Programa em Consolidação 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 
Ganhos Acadêmicos = 2 

Envolvimento Discente = 3 
Produção Científica dos Docentes = 3 

Frequência de Realização = 2 
Mérito Acadêmico das Atividades = 3 

Pontuação Final (Média Ponderada) = 2.60 
Avaliação Global = 2 

Total: 9 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - ProEx

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518112 - http://www.ufscar.br

PARECER Nº 2/2020/PROEX
PROCESSO Nº 23112.001163/2015-32

INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CONSELHO DE EXTENSÃO (COEX), NÚCLEO UFSCAR-
EMPRESA (NUEMP)

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre Associação ENACTUS UFSCar
  

 

Ao Conselho de Extensão - CoEx
 
 
I. RELATÓRIO
1. Trata-se aqui, da apreciação de minuta de resolução que estabelece os procedimentos que dispõe sobre a regulamentação para a
criação, organização e funcionamento de Associação ANACTUS UFSCar, Processo SEI No. 23112.001163/2015-32. Os documentos
e suas respectivas folhas citados na fundamentação que se segue, a menos de outra indicação, referem-se ao documento SEI
No.0044549.
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
2. A proposta de parceria com a ENACTUS Brasil tem sido um pleito legítimo desde o ano de 2015, conforme solicitação à
Procuradoria Federal por meio do Ofício 31/2015 (fl.2), de 07 de abril de 2015, seguido de outros documentos que fundamentam tal
pedido (fls.3-50).
3. A solicitação a que se refere o Ofício 31/2015 no item 2, é importante ressaltar, foi realizada pela Pró-Reitora de Extensão da
UFSCar, Profa.Dra. Cláudia Maria Simões Martinez à então Procuradora Federal Dra. Patrícia Ruy Vieira.
4. A Agência de Inovação da UFSCar também manifestou-se à Procuradoria Federal (fls.48-50) com sua “ análise acerca dos aspectos
de Propriedade Intelectual referente à proposta de reconhecimento de Associação ENACTUS”.
5. A Procuradoria Federal emitiu o PARECER No.224/2016/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fls.51-53), de 31 de julho de 2017, opinando
“pela necessidade de elaboração e aprovação de plano acadêmico da ENACTUS pelo COEx, nos termos da lei”, o qual foi aprovado
conforme DESPACHO No.023/2017/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fl.54).
6. A Procuradoria Federal também anexou ao processo o PARECER No.237/2017/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fls.55-58) seguido da
minuta de resolução (fls.59-68).
7. A Procuradoria Federal foi novamente acionada, apresentando-se a minuta com as devidas adequações, por meio do Ofício
029/2019 (fls.69-70) de 28 de fevereiro de 2019, o que originou as NOTAS No.060/2019/ CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 02 de
outubro de 2019, fls.71-72 e No.059/2019/ CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 02 de outubro de 2019, fls.73-74 que trazem em suas
conclusões:

a) que se decida pela modificação ou não de algum ponto da proposta de norma tratada nestes autos valendo-se da colaboração
da Coordenação do NUEmp e de representantes das empresas juniores;

b) que poderá haver a inclusão do assunto na pauta de deliberações do Conselho de Extensão.
8. A Coordenação do NUEmp foi demandada por meio do Ofício No.079/2019 (SEI No. 0080163) para “proceder à análise do
presente processo e que, juntamente com os representantes da Associação ENACTUS-UFSCar, emita seu parecer à luz das Notas
No.00060/2019/CONS/PFFUFSCar/PGF/AGU de 02/10/2019 (fls.71-72) e No.00059/2019/CONS/PFFUFSCar/PGF/AGU
de 02/10/2019 (fls.73-74), para posterior apreciação do Conselho de Extensão”.
9. A Coordenadora do NUEmp, cumprindo com as determinações da Procuradoria Federal, reúne-se com os grupos estudantis
organizados como Empresa Júnior e como time ENACTUS, e emite parecer em 02 de abril de 2020 entendendo “que a Resolução
CoEx 08/2019 de 11/12/2019, serviu de referência para a redação de uma minuta específica para os times ENACTUS vinculados à
UFSCar“ (Ofício No.97/2020 – SEI No.0154644)  e encaminha a referida minuta já com todas as adequações (SEI No. 0154651) para
apreciação.
10. A proposta de minuta deste processo está em consonância com a mesma solicitação e os mesmos encaminhamentos da
Procuradoria Federal em outro processo, a saber, Processo SEI No. 23112.003317/2015-21.
11. As minutas anexadas a este processo como também ao Processo No.23112.003317/2015-21, possuem a mesma forma e conteúdo,
uma vez que foram pacificadas as proposições originais após as reuniões da Coordenadora do NUEmp com os representantes das
Empresas Juniores e ENACTUS, conforme orientação da Procuradoria Federal.
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 III. CONCLUSÃO
12. Constata-se que a minuta de resolução em epígrafe contempla todas as características fundamentais da Associação ENACTUS.
13. Pelo exposto, s.m.j., sou de parecer favorável à aprovação da minuta de resolução (SEI No.0154651) que estabelece os
procedimentos que dispõe sobre a regulamentação para a criação, organização e funcionamento de Associação ANACTUS UFSCar.
 
Ao Conselho de Extensão (CoEx) para apreciação.
 
São Carlos, 09 de abril de 2020.
 
Prof.Dr. José Marques Novo Júnior
Pró-Reitor de Extensão Adjunto

Documento assinado eletronicamente por Jose Marques Novo Junior, Pró-Reitor(a) Adjunto(a), em 09/04/2020, às 15:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0158775 e o código CRC 48E124EC.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.001163/2015-32 SEI nº 0158775 
Modelo de Documento:  Parecer, versão de 02/Agosto/2019  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - ProEx

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518112 - http://www.ufscar.br

PARECER Nº 3/2020/PROEX
PROCESSO Nº 23112.003317/2015-21

INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, DIRETORIA DO CAMPUS SOROCABA, CONSELHO DE
EXTENSÃO (COEX), NÚCLEO UFSCAR-EMPRESA (NUEMP)

ASSUNTO: Minuta de resolução Associação ENACTUS UFSCar
  

  
Ao Conselho de Extensão (CoEx)
 
I. RELATÓRIO
1. Trata-se aqui, da apreciação de minuta de resolução que estabelece os procedimentos que dispõe sobre a regulamentação para a
criação, organização e funcionamento de Associação ENACTUS UFSCar, Processo SEI No.23112.003317/2015-21. Os documentos e
suas respectivas folhas citados na fundamentação que se segue, a menos de outra indicação, referem-se ao documento SEI
No.0044513.
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
2. A proposta de parceria com a ENACTUS Brasil tem sido um pleito legítimo desde o ano de 2015, conforme solicitação à Reitoria
da UFSCar por meio do Ofício 14/2015 (fl.2), de 06 de outubro de 2015, seguido de outros documentos que fundamentam tal pedido
(fls.3-20).
3. A solicitação a que se refere o Ofício 14/2015 no item 2, é importante ressaltar, foi realizada pela Diretora do Campus UFSCar-
Sorocaba, Profa.Dra. Eli Angela Vitor Toso ao então Reitor Prof.Dr. Targino de Araújo Filho.
4. A Procuradoria Federal emitiu o PARECER No.131/2016/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fls.21-24) de 17 de março de 2016, entendendo
que as ações propostas pela Associação ENACTUS tinham relação direta com as características dos curso oferecidos pela UFSCar e,
por consequência, vínculo com a Pró-Reitoria de Graduação.
5. A Coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar-Empresa (NUEMp) esclarece que “ não se trata de formalização de cooperação
com a entidade ENACTUS, mas sim de uma consulta sobre o reconhecimento do grupo que atua no campus” e por isso solicita auxílio
da Procuradoria Federal “no sentido de alternativas que nos aponte como proceder para a existência e atuação desse(s) grupo(s)
junto à universidade”, conforme Ofício 06/2017 (fl.25) de 16 de março de 2017.
6. O processo retornou à Procuradoria Federal, a partir da solicitação da PROEX (Ofício 33/2017 de 31 de março de 2017, fls.26-27)
culminando com a publicação do PARECER No.231/2017/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fls.28-30); do DESPACHO No.025/2017/ PF-
UFSCar/PGF/AGU (fl.31) de 09 de agosto de 2017 e do PARECER No.237/2017/ PF-UFSCar/PGF/AGU (fls.32-35) frente ao texto
da minuta de resolução proposta (fls.36-45).
7. A Procuradoria Federal foi novamente acionada, apresentando-se a minuta com as devidas adequações, por meio do Ofício
028/2019 (fls.46-47) de 28 de fevereiro de 2019, o que originou as NOTAS No.061/2019/ CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 02 de
outubro de 2019 (fls.48-49) e No.059/2019/ CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 02 de outubro de 2019 (fls.50-51) que trazem em suas
conclusões:

a) que se decida pela modificação ou não de algum ponto da proposta de norma tratada nestes autos valendo-se da colaboração
da Coordenação do NUEmp e de representantes das empresas juniores

b) que poderá haver a inclusão do assunto na pauta de deliberações do Conselho de Extensão.
8. A Coordenação do NUEmp foi demandada por meio do Ofício No.078/2019 (SEI No. 0080148) para “proceder à análise do
presente processo e que, juntamente com os representantes da Associação ENACTUS-UFSCar, emita seu parecer à luz das Notas
No.00061/2019/CONS/PFFUFSCar/PGF/AGU de 02/10/2019 (fls.48-49) e No.00059/2019/CONS/PFFUFSCar/PGF/AGU
de 02/10/2019 (fls.50-51), para posterior apreciação do Conselho de Extensão”.
9. A Coordenadora do NUEmp, cumprindo com as determinações da Procuradoria Federal, reúne-se com os grupos estudantis
organizados como Empresa Júnior e como time ENACTUS, e emite parecer em 02 de abril de 2020 entendendo “que a Resolução
CoEx 08/2019 de 11/12/2019, serviu de referência para a redação de uma minuta específica para os times ENACTUS vinculados à
UFSCar“ (Ofício No.96/2020 – SEI No.0154621)  e encaminha a referida minuta já com todas as adequações (SEI No.0154639) para
apreciação.
10. A proposta de minuta deste processo está em consonância com a mesma solicitação e os mesmos encaminhamentos da
Procuradoria Federal em outro processo, a saber, Processo SEI No. 23112.001163/2015-32.
11. As minutas anexadas a este processo como também ao Processo No.23112.001163/2015-32, possuem a mesma forma e conteúdo,
uma vez que foram pacificadas as proposições originais após as reuniões da Coordenadora do NUEmp com os representantes das
Empresas Juniores e ENACTUS, conforme orientação da Procuradoria Federal.
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 III. CONCLUSÃO
12. Constata-se que a minuta de resolução em epígrafe contempla todas as características fundamentais da Associação ENACTUS.
13. Pelo exposto, s.m.j., sou de parecer favorável à aprovação da minuta de resolução (SEI No.0154639) que estabelece os
procedimentos que dispõe sobre a regulamentação para a criação, organização e funcionamento de Associação ENACTUS UFSCar.
 
Ao Conselho de Extensão (CoEx) para apreciação.
 
São Carlos, 09 de abril de 2020.
Prof.Dr. José Marques Novo Júnior
Pró-Reitor de Extensão Adjunto

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Marques Novo Junior, Pró-Reitor(a) Adjunto(a), em 09/04/2020, às 16:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0158817 e o código CRC 9A1B34D5.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.003317/2015-21 SEI nº 0158817 
Modelo de Documento:  Parecer, versão de 02/Agosto/2019  
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Enactus no mundo

Presente 
em mais 

de 37 países

72.000 
estudantes, 
professores

e executivos

3.800
projetos 

desenvolvidos
por ano

1.300.000
pessoas 

impactadas
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Enactus no 

Brasil

120 Times

+2800 Estudantes

20.000 Vidas 
Impactadas
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ENACTUS NOS CAMPUS DA UFSCAR

São CarlosSão Carlos
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SorocabaSorocaba

ENACTUS NOS CAMPUS DA UFSCAR
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Lagoa do 
Sino

Lagoa do 
Sino

ENACTUS NOS CAMPUS DA UFSCAR
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São CarlosSão Carlos SorocabaSorocaba Lagoa do SinoLagoa do Sino

ENACTUS NOS CAMPUS DA UFSCAR
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Projetos 
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Nossos números

181
Estudantes

22
Cursos

154
Inscritos no 
Psel 2020.1

Sendo XX em 2019 e 
191 em 2018.

Atualmente 33 membros, 
6 conselheiros e 
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MINUTA 

 

São Carlos, >> de >>>>> de >>>>. 

 

RESOLUÇÃO CoEx nº xx/2020 

 

Estabelece os procedimentos que dispõe sobre a regulamentação para a 

criação, organização e funcionamento de Associação ENACTUS UFSCar. 

 

 

A Presidência do Conselho de Extensão (CoEx) da Universidade Federal de São 

Carlos, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 

necessidade de regulamentar a criação, organização e funcionamento da 

Associação ENACTUS UFSCar 

 

RESOLVE aprovar a criação de normas e procedimentos para a regulamentação 

e para a criação, organização e funcionamento de Associação ENACTUS na 

UFSCar, revogando as disposições em contrário, com a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO ENACTUS NA UFSCar 

 

Artigo 1º - A Associação ENACTUS UFSCar será organizada nos termos da 

Organização Enactus Brasil e desta, constituída única e exclusivamente por 

estudantes matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação da UFSCar, 

sendo caracterizada como associação civil com fins educacionais e não 

lucrativos, de direito privado, com registro próprio no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, com o propósito de realizar 

projetos e serviços que contribuam especificamente para o desenvolvimento 

acadêmico, intelectual e profissional dos associados ajudando os alunos a o tipo 

de talento e perspectiva que são essenciais para se tornar bem sucedido em um 

mundo cada vez mais desafiador e complexo. 
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Artigo 2º - A Associação ENACTUS UFSCar visa ampliar o relacionamento dos 

estudantes da UFSCar com o mercado de trabalho, por meio da prática do 

Empreendedorismo Social e da cultura empreendedora, possibilitando o 

estreitamento acadêmico com o setor produtivo e a comunidade atendida, 

realizando trabalhos de criação, implementação, assessoria, apoio técnico e 

desenvolvimento de projetos que visam a capacitação dos alunos e das 

comunidades atendidas. 

 

Artigo 3º - A Associação ENACTUS UFSCar deve ter suas atividades voltadas 

para o desenvolvimento de projetos de caráter social, que sejam compatíveis 

com a necessidade de suas comunidades e façam parte de seus objetivos 

específicos, sendo vedado propagar qualquer forma de ideologia ou pensamento 

político-partidário. 

 

 

Artigo 4º - São objetivos específicos da Associação ENACTUS UFSCar: 

I - proporcionar a seus membros a oportunidade de participar de programas e 

projetos voltados para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural 

da sociedade, aguçando o espírito crítico, analítico e empreendedor do 

estudante; 

II - estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento intelectual, 

acadêmico, técnico, pessoal e profissional de seus membros, por meio de 

contato direto com a realidade das comunidades, desenvolvendo projetos 

empreendedores para atender as necessidades das comunidades atendidas, 

empoderando as e capacitando as, com a orientação de professores (Artigo 14); 

III - intensificar o relacionamento entre a Universidade, o meio empresarial e a 

comunidade; 

IV - promover ações que contribuam para o desenvolvimento econômico e social 

da comunidade; 

V - promover o treinamento, a capacitação e o aprimoramento de graduandos 

participantes da Associação ENACTUS UFSCar. 

 

CAPÍTULO II 
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DA CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENACTUS NA 

UFSCar 

 

Artigo 5º - Para solicitação de autorização de funcionamento e reconhecimento 

pleno de suas atividades institucionais perante a UFSCar, os proponentes da 

Associação ENACTUS UFSCar deverão apresentar os seguintes documentos: 

I - Ata de Eleição e Posse aprovada em Assembleia Geral dos estudantes 

participantes da Associação ENACTUS; 

II - Regimento Interno; 

III - Estatuto Social; 

IV - Plano Acadêmico, contendo, entre outros que lhe forem próprios: 

a) objetivos, finalidades e metas da Associação ENACTUS UFSCar; 

b) estratégias para fomentar a relação da Associação ENACTUS UFSCar com 

as comunidades; 

c) carga horária dedicada pelo(s) estudante(s), e docentes, sejam eles 

Conselheiros, Conselheiros Adjuntos e/ou professor(es) orientador(es) de 

projetos específicos; 

d) suporte institucional, técnico e material necessário ao início das atividades da 

Associação ENACTUS UFSCar; 

e) minuta de termo de voluntariado. 

V – Solicitação prévia, referendada pelo docente interessado em atuar como 

Conselheiro da Associação ENACTUS UFSCar, do uso do nome “UFSCar” na 

designação social da Associação, sendo tal pedido dirigido ao Conselho de 

Extensão (conforme competência dada pelo art. 23, V. do Estatuto da UFSCar), 

podendo tal requerimento ser decidido, em casos urgentes, pela presidência do 

colegiado “ad referendum” do conselho pleno, conforme preceito do art. 8º, IV, 

do Regimento Interno do Conselho de Extensão. 

VI  - Solicitação prévia aos responsáveis diretos pelo espaço, referendada pelo 

docente interessado em atuar como supervisor da Associação, pelo uso de 

espaço físico (exclusivamente ou em caráter de condomínio), na universidade, 

para fins de sede da entidade (Artigo 19). 

 

Parágrafo Único - A solicitação deverá ser e submetida através do sistema 

online de cadastramento das atividades de extensão da UFSCar para análise e 
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aprovação por parte da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), da Câmara de 

Atividades de Extensão (CaEx) e do Conselho de Extensão (CoEx).  

 

 

Artigo 6º - Os recursos obtidos com os projetos e serviços prestados pela 

Associação ENACTUS UFSCar deverão ser revertidos exclusivamente para sua 

manutenção e o incremento de seus objetivos e de suas atividades fins. 

§1º - É vedado à Associação ENACTUS UFSCar captar recursos financeiros de 

qualquer natureza para seus membros, independentemente do seu cargo na 

Associação ENACTUS UFSCar 

§2º - As despesas decorrentes dos projetos e serviços prestados poderão ser 

ressarcidas, com os recursos advindos dos projetos, aos estudantes e docentes 

responsáveis. 

 

 

§3º - Os equipamentos que vierem a ser adquiridos serão de uso e 

responsabilidade da Associação ENACTUS UFSCar; no caso de desconstituição 

da referida Associação: 

a) Caso o time da Associação referida seja considerado uma Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público, seu patrimônio líquido deverá ser 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 

9.790/99. Tal pessoa jurídica não necessita possuir vínculo direto com a 

UFSCar. 

b) Caso o time da Associação referida não seja considerado uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, seus bens deverão 

ser doados para o campus da UFSCar no qual ela está inserida. 

 

Artigo 7º - A Associação ENACTUS UFSCar deverá comprometer-se com os 

seguintes princípios: 

I - exercer suas atividades zelando pelo nome da Universidade; 

II - exercer suas atividades segundo o regimento interno da Associação; 

III - promover, com outras Associações Enactus, o intercâmbio de informações 

de natureza comercial, profissional e técnica de suas atividades; 
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IV - integrar os novos membros por meio de uma política previamente definida, 

com períodos destinados à qualificação e capacitação. 

 

Artigo 8º - Na eventualidade dos trabalhos desenvolvidos na Associação 

ENACTUS UFSCAR resultarem em propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia, a Associação deverá consultar a Agência de Inovação da UFSCar. 

Tal consulta, sem ônus para a associação, deverá ser realizada no momento em 

que o contrato de prestação de serviço estiver sendo elaborado, entre a 

associação e o cliente. Deve-se ressaltar que, neste contrato devem constar as 

especificidades de cada prestação de serviço.  

Artigo 9º - A Associação ENACTUS UFSCar deve cumprir as exigências legais 

e administrativas dos órgãos da União, Estado e Municípios que lhes forem 

afeitas. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS MEMBROS DISCENTES 

 

Artigo 10º - Para ser membro da Associação ENACTUS UFSCar o estudante 

deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou pós-

graduação do campus em que um grupo ENACTUS atua.  

 

Parágrafo único - A Associação ENACTUS UFSCar deve estabelecer em seu 

Estatuto Social ou Regimento Interno os procedimentos para a admissão dos 

membros 

 

Artigo 11º - Os membros da Associação ENACTUS UFSCar devem exercer 

trabalho voluntário, conforme a Lei nº 9.608/1998. 

 

Parágrafo Único - Os membros discentes deverão possuir o vínculo firmado em 

Termo de Voluntário. 
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Artigo 12º - A Associação ENACTUS UFSCar realizará, de forma autônoma, 

processo seletivo para admissão de novos membros, de acordo com seu 

regimento interno, devendo os critérios serem amplamente divulgados. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA DIRETORIA 

 

Artigo 13º - A Associação ENACTUS UFSCar deve ser composta por uma 

Diretoria Executiva, conforme estabelecido em seu Estatuto, proporcionando aos 

discentes membros o exercício de cargos executivos. 

 

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva é responsável pela gestão e 

representatividade da Associação ENACTUS UFSCAR, devendo arcar com os 

atos e consequências provenientes de suas decisões. Nenhum docente, seja ele 

Conselheiro ou orientador fará parte desta Diretoria. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DA PARTICIPAÇÃO DOCENTE 

 

Artigo 14º – A participação de docentes da UFSCar junto à Associação 

ENACTUS UFSCar poderá ser na forma do exercício das seguintes funções: 

Conselheiro, Conselheiro Adjunto e/ou Orientador de projetos específicos, se 

necessário.  

 

§1º - A indicação e a aprovação do docente Conselheiro, dos docentes 

Conselheiros Adjuntos e dos docentes orientadores de projetos específicos 

serão feitas pelo(s) respectivo(s) Departamentos(s) dos docentes e deverão ser 

comunicadas à CaEx. 
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§2º - O exercício do docente Conselheiro e dos docentes Conselheiros Adjuntos 

será de dois anos, podendo haver apenas uma recondução por igual período.  E 

o tempo de orientação será de acordo com cada projeto específico. 

 

§3º - O docente Conselheiro e Conselheiro Adjunto possui como 

responsabilidade o fornecimento de mentoria para os associados da ENACTUS 

UFSCAR em questões pertinentes a projetos, negócios e empreendedorismo.  

 

§4º - O docente Conselheiro possui como responsabilidade a representação a 

Associação perante a universidade e o Enactus Brasil. 

 

Artigo 15º - Cabe ao professor Conselheiro e Adjunto indicar docentes da 

UFSCar para a orientação de projetos, em comum acordo com o docente 

indicado e com a Associação ENACTUS UFSCar. 

 

Artigo 16º - O docente da UFSCar que orientar e fizer parte da execução de 

projeto(s) desenvolvido(s) pela Associação ENACTUS UFSCar deverá atender 

às normas específicas de prestação de serviço da Universidade, relativas ao 

trabalho docente. Dessa forma, a atuação do docente esta restrita a orientação 

do projeto, sem o envolvimento de recursos financeiros da Associação. 

 

Artigo 17º - O docente Conselheiro e Conselheiro Adjunto poderá participar das 

reuniões e assembleias com a Associação ENACTUS UFSCar, conforme plano 

acadêmico, visando à integração da UFSCar com a Associação ENACTUS 

UFSCar. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO USO DOS RECURSOS DA UFSCar 

 

Artigo 18º - As Unidades da UFSCar poderão permitir o uso de espaço físico, a 

título gratuito, dentro da própria instituição, que servirá de sede para a 

Associação ENACTUS UFSCar. 
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Artigo 19º - O uso de espaços físicos, instalações e mobiliário da UFSCar pela 

Associação ENACTUS UFSCar estará condicionado à prévia autorização pelos 

responsáveis diretos pelo espaço. 

 

§1º - A utilização de laboratórios e equipamentos também fica condicionada à 

expressa autorização prévia do docente responsável por estes e do respectivo 

Departamento. 

 

Artigo 20º - A autorização para uso do nome e dos símbolos da UFSCar estará 

condicionada à observância do disposto no Regimento Geral da Universidade e 

às normas de criação e funcionamento da Associação ENACTUS UFSCar  

prevista nesta Resolução. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENACTUS  NA UFSCar 

 

Artigo 21º - A Associação ENACTUS UFSCAR será avaliada anualmente pela 

Pró-Reitoria de Extensão (ProEx),  através da análise dos relatórios enviados, 

os quais serão submetidos a aprovação da CaEx e do CoEx.. Os relatórios 

devem ser submetidos via sistema on line de cadastramento das atividades de 

extensão. 

 

Artigo 22º - A Associação ENACTUS UFSCAR  deverá submeter anualmente, 

para o docente Conselheiro e Adjunto, para tramitação através do sistema online 

de cadastramento das atividades de extensão e até o final do primeiro trimestre 

do ano seguinte um Relatório que contenha informações relativas a: 

I - descritivo de todas as atividades realizadas pela Associação ENACTUS 

UFSCar; 

II - cenário Atual (Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades); 

IV - previsão de Próximas Atividades; 

V - manifestação do docente Conselheiro e Adjunto? sobre o desempenho 

acadêmico dos membros discentes. 
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§1º - Paralelamente à submissão dos seus relatórios de atividades, a  

Associação ENACTUS UFSCar deverá apresentar à ProEx relatórios financeiros 

circunstanciados e de regularidade fiscal referente ao ano imediatamente 

anterior, devendo obrigatoriamente estar acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

1 - Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ). 

2 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

3 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais. 

4 - Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) ou Declaração de Isenção de Emissão de Certificado de FGTS. 

6 - Comprovação de Conta Bancária Ativa. 

7 - Livro Diário ou Demonstrativo de Fluxo de Caixa. 

8 - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS Negativa). 

 

§2º - Os relatórios e documentos previstos no §1º devem ser elaborados e 

assinados por Contador, com registro no Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC); 

 

§3º - Os relatórios e documentos que tratam este Artigo devem ser analisados e 

aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), Câmara de Atividades de 

Extensão (CaEx) e finalmente pelo Conselho de Extensão (CoEx). 

 

Artigo 23º - A Associação ENACTUS UFSCar que tiver seu relatório anual 

reprovado deverá apresentar novo relatório, com justificativas e complementos, 

no prazo de até 60 dias. 

 

Parágrafo único - mantendo-se a reprovação do relatório, a Associação 

ENACTUS UFSCar perderá a autorização de funcionamento perante a UFSCar. 

 

Artigo 24º - A ProEx certificará a carga horária de estudantes, professores 

orientadores, docentes Conselheiros e docentes Conselheiros Adjuntos, de 
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acordo com o Plano Acadêmico e com os relatórios anuais aprovados no sistema 

online de cadastramento das atividades de extensão da UFSCar.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 25º - As Associações ENACTUS UFSCar atualmente existentes terão o 

prazo de 12 (doze) meses para adequação a esta  Resolução , a partir da data 

de sua publicação. 

 

Artigo 26º - A Associação ENACTUS UFSCar que descumprir esta  Resolução  

perderá o reconhecimento institucional da UFSCar. 

 

Artigo 27º - Casos omissos a esta Resolução serão definidos pelo Conselho de 

Extensão, após parecer da ProEx e apreciação pela CaEx. 
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Anexo L1 
 

Alterações Regimentais que serão Apreciadas pelo Conselho de Extensão 
- CoEx no dia 28 de maio de 2020 

 
 
 
 
1- Contextualização e Justificativas 
 
No tocante ao pagamento de Bolsas PIDICT pela FAI-UFSCar, há anos as seguintes 
situações vinham sendo permitidas: 
 

a) acúmulo de recursos (valores de bolsas) em “contas temporárias” associadas a cada 
beneficiário que fizesse jus a mais que uma bolsa mensalmente, por atuar em mais que 
um projeto concomitantemente;  

 
b) pagamento de bolsas a pós-doutorandos e pesquisadores visitantes. 

 
Recentemente a FAI-UFSCar identificou risco jurídico e suspendeu ações baseadas nessas 
situações (a) e (b), o que causou, de imediato, dificuldades e apreensão a diversos 
coordenadores de projetos de extensão e também a beneficiários das Bolsas PIDICT.  
 
Após conversas com diversos coordenadores de projetos de extensão, e análise dos 
regimentos, estão sendo propostos ajustes nas Resoluções 3 e 4 do Conselho de Extensão, 
com o propósito de eliminar o risco jurídico identificado pela FAI-UFSCar, e ao mesmo tempo 
oferecer um serviço análogo ao que vinha sendo prestado anteriormente; atendendo as 
necessidades dos projetos de extensão, porém com segurança jurídica. 
 
 
2- Resumo das Alterações Propostas 
 
As propostas de alteração nas Resoluções 03 e 04 do CoEx referem-se a: 
 

I. Minuta de Resolução CoEx 1-A/2020: concede prazo de 90 dias a projetos já 
encerrados, para indicação explícita do destino do saldo de projetos – conta única da 
união ou transferência a outro projeto, dado que com aprovação do Conselho do 
Departamento e do CoEx; 
 

II. Minuta de Resolução CoEx 1-B/2020: possibilita o pagamento de mais de uma bolsa 
de extensão por mês a um mesmo beneficiário, dado que este participe 
concomitantemente de distintos projetos ou atividades de extensão, e dado que seja 
respeitado o teto do funcionalismo público; 
 

III. Minuta de Resolução CoEx 1-C/2020: possibilita a concessão de bolsas PIDICT a pós-
doutorandos e pesquisadores visitantes. 

 
 
3- Detalhamento das Alterações 
 
A Minuta de Resolução foi separada em 3 partes (A, B e C) apenas para fins de melhor 
compreensão de seus propósitos. As 3 partes seguem em anexo, bem como os regimentos 
citados. 
 

Anexo L1 - Alterações Regimentais (0167065)         SEI 23112.008741/2020-29 / pg. 217



Anexo L2 
 

Minuta de RESOLUÇÃO COEX nº 001-A/2020, de 28 de maio de 2020 
 
 

Altera dispositivos da Resolução CoEx nº 03/2016, de 
17 de março de 2016, da Resolução CoEX nº 04/2016, 
de 20 de maio de 2016, e dá outras providências. 
 
 

Art. 1º O artigo 28 da Resolução CoEx nº 03/2016, de 17 de março de 2016, passa a contar com 
a seguinte redação: 
 

Art. 28. O saldo de recursos privados eventualmente apurado ao final 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 após a indicação expressa do coordenador do 
projeto nesse sentido por ocasião da informação de que trata o §2º deste artigo. 
 
§ 1º. Alternativamente, por proposta fundamentada pelo coordenador do projeto e 
aprovada pelo colegiado do seu departamento e pelo CoEx, o eventual saldo financeiro 
poderá ser destinado:  
 

a) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão aprovado dentro do 
mesmo Programa de Extensão.  
 
b) ao custeio parcial ou integral de outro projeto de extensão regularmente 
aprovado em outro Programa de Extensão vinculado ao mesmo departamento 
ou unidade multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão. 

 
§ 2º. Na prestação de contas, a ser realizada no prazo estabelecido no inc. V do art. 49, 
o coordenador deverá informar expressamente se o eventual saldo será recolhido à 
UFSCar nos termos do caput deste artigo ou se será aplicado em outro projeto de 
extensão por ele indicado, observado o disposto no parágrafo anterior.  
 
§ 3º. Não tendo sido prestada pelo coordenador a informação indicada no parágrafo 
anterior, a ProEx o instará a suprir a falha, ficando obstada a aprovação de suas contas 
até que ele o faça. 

 
 
Art. 2º Em relação aos projetos ou atividades de extensão que, custeados com recursos privados, 
ainda tenham saldos remanescentes sem indicação de destino após o término de seus prazos 
de execução ou cumprimento integral de seus objetos; a ProEx instará seus coordenadores a 
prestar a informação de que trata o §2º do art. 28 da Resolução CoEx nº 03/2016 na redação 
dada por esta resolução, informação essa que deverá ser fornecida pelos coordenadores no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar do momento em que forem demandados 
oficialmente quanto ao pormenor. 
 
§1º. Nos projetos em que a informação não for prestada no período apontado no caput deste 
artigo, os saldos remanescentes serão incontinenti recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional vinculada à UFSCar. 
 
 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior 
Presidente do Conselho de Extensão 
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Anexo L3 
 

Minuta de RESOLUÇÃO COEX nº 001-B/2020, de 28 de maio de 2020 
 
 

Altera dispositivos da Resolução CoEx nº 03/2016, de 
17 de março de 2016, da Resolução CoEX nº 04/2016, 
de 20 de maio de 2016, e dá outras providências. 
 
 

Art. 1º O inciso III do artigo 31 da Resolução CoEx nº 03/2016, de 17 de março de 2016, passa 
a contar com a seguinte redação: 
 

III – possibilidade de recebimento de mais de uma bolsa de extensão por mês, 
observado, contudo, o limite estabelecido no art. 33.  

 
 
Art. 2º O §1º do artigo 33 da Resolução CoEx nº 03/2016, de 17 de março de 2016, passa a 
contar com a seguinte redação: 
 

§ 1º. O limite de remuneração deve ser verificado pela UFSCar mês a mês considerando-
se o regime de competência, devendo a fundação de apoio, de ofício e em todos os 
meses, fornecer as informações quanto às bolsas pagas aos servidores da UFSCar, 
docentes e técnicos-administrativos, ativos e inativos, por projeto ou atividade de 
extensão.  

 
 
Art. 3º O artigo 5º da Resolução CoEX nº 04/2016, de 20 de maio de 2016, passa a contar com 
a seguinte redação: 
 

Art. 5º - Poderá haver o pagamento de mais de uma bolsa de extensão por mês a um 
mesmo beneficiário que participe de distintos projetos ou atividades de extensão, ficando 
cada uma dessas bolsas limitada ao valor da faixa mais alta da categoria do beneficiário, 
conforme tabela do art. 1º desta Resolução. 

 
 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 

 
Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior 
Presidente do Conselho de Extensão 
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Anexo L4 
 

Minuta de RESOLUÇÃO COEX nº 1-C/2020, de 28 de maio de 2020 
 
 
Altera dispositivos da Resolução CoEx nº 03/2016, de 
17 de março de 2016, da Resolução CoEX nº 04/2016, 
de 20 de maio de 2016, e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º O artigo 29 da Resolução CoEx nº 03/2016, de 17 de março de 2016, passa a contar com 
a seguinte redação: 
 

Art. 29. A participação de servidores docentes e técnico-administrativos, de estudantes 
de graduação e de pós-graduação strictu sensu, nos projetos e atividades de extensão 
no âmbito de Programas de Extensão, poderá ensejar a concessão de bolsas de 
extensão. 
 
Parágrafo primeiro. A participação de Pesquisadores Visitantes em projetos e 
atividades de extensão, no âmbito de programas de extensão, poderá ensejar a 
concessão de bolsas de extensão desde que o vínculo com a UFSCar tiver sido 
aprovado e formalizado de acordo com o previsto na Resolução ConsUni 786/2014; 
 
Parágrafo segundo. A participação de Pós-doutorandos em projetos e atividades de 
extensão, no âmbito de programas de extensão, poderá ensejar a concessão de bolsas 
de extensão desde que o vínculo com a UFSCar tiver sido aprovado e formalizado de 
acordo com o previsto na Resolução ConsUni 787/2014. 

 
 
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do artigo 01 da Resolução CoEx nº 04/2016, de 20 de 
maio de 2016. 
 
 
Art. 3º O caput artigo 01 da Resolução CoEx nº 04/2016, de 20 de maio de 2016, passa a contar 
com a seguinte redação: 
 

 Art. 1º - Fixar os seguintes valores das bolsas de extensão quando da captação de 
recursos externos à UFSCar, de fonte governamental ou privada, considerando os 
critérios estabelecidos no Capítulo VI do Regimento Geral da Extensão. 

 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior 
Presidente do Conselho de Extensão 
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