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ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO - CoEx  DA UFSCar. 1 
Processo Eletrônico SEI nº 23112.014991/2020-06 2 

 3 
No vigésimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e nove minutos, na 4 
sala virtual https://meet.google.com/aki-zcqv-vas, teve início a centésima décima sétima reunião 5 
ordinária do Conselho de Extensão, Reunião nº 06/2020, sob a Presidência do Prof. Dr. Roberto Ferrari 6 
Júnior, Pró-Reitor de Extensão, com o quórum de maioria absoluta dos membros votantes. Estiveram 7 
presentes nesta reunião os membros indicados na lista de presença, constante ao final desta ata.   8 
 9 
O presidente da reunião cumprimentou e agradeceu aos conselheiros presentes, dando início a 10 
reunião, abordando os itens constantes na pauta.  11 
 12 
1. EXPEDIENTE 13 
 14 
1.1. Comunicações da Presidência  15 

 16 
O presidente da reunião deu a posse para os novos membros do Conselho de Extensão, conforme a 17 
indicação das respectivas unidades, sendo:  18 
 19 

a) Departamento de Morfologia e Patologia – DMP: Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto como 20 
membro titular e Profa. Dra. Karina Nogueira Zambone Pinto Rossi como membro suplente.  21 

b) Centro de Ciências Agrárias – CCA: Profa. Dra. Fernanda Vilhena Mafra como membro titular, 22 
em substituição a Profa. Dra. Maria Tereza Mendes Ribeiro Borges, que se aposentou.  23 

c) Departamento de Ciência da Informação - DCI: Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria, 24 
como membro titular e Profa. Dra. Paula Regina Dal'Evedove como membro suplente. 25 

d) Departamento de Letras – DL: Prof. Dr. Antón Castro Míguez, como membro titular, em 26 
substituição do Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra. 27 

e) Centro de Educação e Ciências Humanas – CECH: Profa. Dra. Ana Paula Gestoso de Souza, como 28 
membro titular, em substituição a Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha. 29 

f) Departamento de Ciências Ambientais – DCAm: Prof. Dr. Celso Maran de Oliveira como 30 
suplente, em substituição Prof. Dr. Juliano Costa Gonçalves. 31 

 32 
Proferida com a posse dos novos conselheiros o presidente da reunião agradeceu ao trabalho daqueles 33 
membros que deixaram o conselho, seja em virtude de aposentadoria ou de substituição, e deu as 34 
boas-vindas aos novos conselheiros por iniciarem a atuação junto ao CoEx. 14m21s 35 
 36 
1.2.  Comunicações dos Membros 37 
 38 
Foi aberta a palavra ao Prof. José Marques Novo Júnior, para as comunicações da Pró-Reitoria de 39 
Extensão Adjunta. E este se pronunciou informando não haver quaisquer comunicações  a serem feitas 40 
naquele momento e na sequência foi aberta a palavra aos membros.  41 
 42 
O Coordenador da ProEx, Prof. Dr. Victor Lopez Richard, solicitou no chat e justificou verbalmente, a 43 
necessidade de excluir o item 2.5 do item da pauta, pois a Coordenação do Projeto nº 44 
23112.111150/2019-02, título “Programa de Mentoria e Cooperação em Gestão Escolar: gestor 45 
mentor”, enviou-lhe um e-mail, na noite do dia anterior, com o pedido de retirada.  46 
 47 
E diante da ausência de outros informes e comunicações por parte dos demais membros, foi dada a 48 
sequência na reunião, com a abordagem dos itens constantes na “Ordem do Dia”.  49 

 50 
2. ORDEM DO DIA 51 

 52 
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2.1. Referendar aprovações dadas Ad Referendum do CoEx, sendo 7 (sete) transferências de saldo, 53 
4 (quatro) prorrogações de prazo, 1 (um) equipe de trabalho com menos de 2/3 UFSCar, constantes 54 
no Anexo B – Documento SEI nº 0225743. 55 
 56 
Foi aberta a palavra aos conselheiros para considerações acerca destes pedidos. Não houveram 57 
manifestações e as solicitações foram colocadas em apreciação. O presidente da reunião solicitou aos 58 
conselheiros que fossem contrários ao referendo e que desejassem se abster da apreciação,  para 59 
manifestarem no chat.   60 
 61 
Houve o registro de uma abstenção.  62 
 63 
E diante da ausência de outras manifestações em contrário, o presidente da reunião considerou que 64 
os demais conselheiros presentes estavam de acordo e declarou aprovado o item 2.1, referendando 65 
as aprovações realizadas Ad Referendum, constantes no Anexo B. 18m20s 66 
 67 
2.2. Referendar aprovações dadas ad referendum do CoEx, sendo 9 (nove) convênios, termos de 68 
cooperação, aditivos e/ou planos de trabalho, constantes nos Anexos C1 ao C9, Documentos SEI de 69 
números: 0225748, 0225751, 0225760, 0225763, 0225764, 0225767, 0225772, 0225775 e 0225778. 70 
 71 
O presidente da reunião explicou que os nove casos do item 2.2, que foram subdivididos entre os 72 
tópicos de 2.2.1 ao 2.2.9, também constavam de aprovações realizadas Ad Referendum do Conselho 73 
de Extensão e abriu a palavra para que os conselheiros pudessem tirar suas dúvidas ou realizar 74 
quaisquer outras considerações.  75 
 76 
Não houve manifestações por parte dos conselheiros e , com isto, os subitens 2.2.1 ao 2.2.9 foram 77 
colocados em deliberação. O presidente da reunião solicitou aos conselheiros que fossem contrários 78 
ao referendo ou que desejassem se abster da apreciação, para se manifestarem no chat.   79 
 80 
E diante da ausência de manifestações em contrário e de abstenções, o presidente da reunião 81 
considerou que os conselheiros presentes estavam de acordo e declarou aprovados os subitens 2.2.1 82 
ao 2.2.9, referendando os itens aprovados Ad Referendum do CoEx, constantes nos Anexos C1 ao C9. 83 
20m23s 84 
 85 
2.3. Diretrizes orçamentárias – Orçamento ProEx 2020 86 
 87 
O presidente da reunião explicou que o item 2.3 trata das Diretrizes Orçamentárias, referente ao 88 
Orçamento ProEx de 2020, o qual foi subdividido nos tópicos 2.3.1 ao 2.3.4.  89 
 90 
2.3.1. Deliberar sobre a utilização dos recursos aprovados para as ACIEPES do período 2020-1 para a 91 
oferta destas atividades no ENPE (Ensino Não Presencial Emergencial), blocos A, B e C; deliberar 92 
sobre a manutenção ou não do número de 4 bolsas por ACIEPE. 93 
 94 
Com o intuito de dar maior visibilidade e proporcionar uma melhor compreensão pelos conselheiros, 95 
o presidente da reunião compartilhou a tela da reunião, a qual apresentava a pauta da reunião, e 96 
explicou que no final do ano de 2019 foi elaborado um Edital de ACIEPEs para o primeiro período de 97 
2020, para o qual foram aprovados cerca de 21 projetos com concessão de recursos. Como as ACIEPEs 98 
precisam ser ofertadas dentro de um período letivo vigente na graduação, elas foram suspensas em 99 
virtude da suspensão do semestre regular 2020, não tendo ocorrido a concessão de bolsas. Como 100 
houve um semestre suplementar, um pouco mais curto, e com o advento do ENPE – Ensino não 101 
presencial emergencial, que acontecerá de Agosto/2020 a Janeiro/2021, surgiu a proposta de permitir 102 
que os coordenadores optem por executarem (ou não) suas respectivas ACIEPEs ao longo do período 103 
de vigência do ENPE, inclusive com concessões de bolsas, uma vez que as ACIEPEs já foram aprovadas 104 
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anteriormente. 105 
 106 
Na sequência foi aberta a palavra para que os conselheiros pudessem tirar suas dúvidas.  107 
 108 
O conselheiro Prof. Wagner de Souza Leite Molina, perguntou se os coordenadores terão um prazo 109 
para se manifestarem.  110 
 111 
O Coordenador da ProEx responsável pelas ACIEPEs, Prof. Luiz Fernando Takase, fez um breve resumo 112 
sobre a situação das mesmas e respondeu a dúvida do Prof. Wagner, de que as ACIEPES ofertadas nos 113 
blocos A e C, devem ser inseridas até o dia 24. Já as ACIEPEs ofertadas no bloco B, poderão ser inseridas 114 
posteriormente. Quanto o uso das bolsas, como o período do ENPE se estenderá até janeiro de 2021, 115 
ele considerou necessário existir uma deliberação pelo CoEx, para evitar quaisquer problemas de 116 
ordem legal e financeira. 25m53s 117 
 118 
Não houve outras manifestações por parte dos conselheiros e com isto o presidente da reunião 119 
ratificou as propostas de deliberações, constantes no subitem 2.3.1, colando-as em apreciação. Para 120 
tal, o presidente da reunião solicitou aos conselheiros que fossem contrários à aprovação e que 121 
desejassem se abster da apreciação, para manifestarem no chat.   122 
 123 
E diante da ausência de manifestações em contrário e de abstenções, o presidente da reunião 124 
considerou que os conselheiros presentes estavam de acordo e declarou aprovado o subitem 2.3.1, 125 
pertinente a utilização dos recursos aprovados para as ACIEPES do período 2020-1 para a oferta destas 126 
atividades no ENPE (blocos A, B e C) e com a possível manutenção do número de 4 bolsas por ACIEPE. 127 
27m14s 128 
 129 
2.3.2. Deliberar sobre a utilização dos recursos aprovados para os editais 2020 até o final dos Blocos 130 
A, B e C do ENPE. 131 
 132 
O presidente da reunião explicou que ao final do ano de 2019 foram lançados os editais, os quais foram 133 
apreciados e os resultados aprovados em reunião do CoEx, realizada em 02 de abril de 2020, já no 134 
período de isolamento social. Alguns coordenadores de atividades optaram por ajustar seus projetos 135 
e dar continuidade aos mesmos, e outros, sendo estes a grande maioria, optaram por aguardar.  136 
  137 
Como o ENPE vai até o mês de janeiro de 2021, a proposta é de que o CoEx autorize a utilização dos 138 
recursos, já aprovados, tendo como limite o final do ENPE.  139 
 140 
Foi aberta a palavra para manifestação dos conselheiros e diante da ausência de apontamentos, foi 141 
colocado em deliberação a proposta do item 2.3.2, para a qual o presidente da reunião solicitou aos 142 
conselheiros que fossem contrários a aprovação ou que desejassem se abster da deliberação, para 143 
manifestarem no chat.   144 
 145 
Não houve manifestações e em razão disto, o presidente da reunião considerou aprovado o item 2.3.2, 146 
referente ao uso dos recursos aprovados para os editais 2020 até o final dos Blocos A, B e C do ENPE.  147 
30m05s 148 
 149 
2.3.3. Deliberar sobre a manutenção dos valores do orçamento 2019 no orçamento 2020. 150 
 151 
O presidente da reunião compartilhou na tela da reunião, um quadro com a evolução dos orçamentos 152 
da ProEx, desde o ano de 2017 e teceu as explicações sobre eles.  153 
 154 
Sobre o orçamento de 2020, com o advento da pandemia, a princípio a FAI teve uma redução de 155 
receitas, mas a ProEx não teve reduções. Acredita-se que os efeitos da redução terão impactos a longo 156 
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prazo, a partir de 2021 e em 2022. Pois as receitas (recursos públicos) não chegam à ProEx de imediato, 157 
mas sim ao final dos projetos. Por isto, as receitas previstas para 2020 se concretizaram. O que houve, 158 
foi uma redução nos gastos dos projetos.  159 
 160 
O presidente da reunião explicou que os recursos para os editais de  2020 foram aprovados com um 161 
valor menor que os valores aprovados para os editais no ano de 2019 e dentre vários apontamentos, 162 
indicou que é plausível manter a distribuição dos valores do orçamento de 2019 para o orçamento de 163 
2020 e abriu a palavra para eventuais dúvidas e observações dos conselheiros.  164 
 165 
E diante da ausência de manifestações, o presidente da reunião propôs a aprovação do item 2.3.3, 166 
com a manutenção dos valores do orçamento 2019 para o orçamento 2020. E alertou que 167 
provavelmente não será possível utilizar todos os recursos, uma vez que houve a desistência da 168 
execução de alguns projetos. Houve o pedido para que os conselheiros que fossem contrários a 169 
aprovação para se manifestarem no chat, assim como aqueles que desejassem se abster da 170 
deliberação.  171 
 172 
Como não houve quaisquer apontamentos, o presidente da reunião considerou aprovado o item 2.3.3, 173 
pertinente a manutenção dos valores do orçamento 2019 no orçamento 2020. 37m18s.  174 
 175 
2.3.4. Deliberar sobre o uso de recursos não utilizados, para atender solicitações de 176 
complementação orçamentária feitas por Projetos Especiais. 177 
 178 
O presidente da reunião compartilhou a tela, apresentando as situações que desencadearam a 179 
proposta da deliberação do item 2.3.4. Ele explicou a planilha que demonstrou o uso de recursos pelos 180 
projetos especiais, e apontou que alguns deles não conseguirão usar os valores até o final do ano.   181 
 182 
Feitas as considerações, foi aberta a palavra para manifestações dos conselheiros.  183 
 184 
A conselheira Profa. Claudia Aparecida Stefane, perguntou se os recursos destes projetos seriam 185 
utilizados nos próprios projetos especiais e qual seria o montante. O presidente da reunião explicou 186 
que não há uma proposta objetiva e que não houve diminuição de receitas e sim de gastos, nos editais 187 
e nos projetos especiais. E apresentou alguns pontos positivos e outros negativos acerca de realizar 188 
estas complementações.  189 
 190 
O conselheiro Prof. Luiz Carlos de Faria, perguntou no chat, “qual a posição dos coordenadores dos 191 
projetos, sobre o uso dos recursos em outros projetos?”. O presidente da reunião esclareceu que não 192 
foi feita esta consulta aos coordenadores e que poderão fazer se este for o entendimento do CoEx.   193 
 194 
A conselheira Profa. Ana Claudia Lessinger, perguntou no chat, se “os projetos de onde "vão sair" os 195 
recursos para complementação serão consultados?” O presidente da reunião respondeu que poderão 196 
fazer esta consulta. E explicou que, como é certo de que não terão o Projeto Rondon, a destinação do 197 
valor destinado a ele, de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais), poderá ser objeto de deliberação neste 198 
momento. E quanto aos outros recursos, poderão fazer estas consultas.  199 
 200 
A conselheira Profa. Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira Pazelli, perguntou se estes recursos 201 
estariam saindo apenas da alínea de projetos especiais ou de todos os recursos que estão sobrando. E 202 
além disto, caso estes recursos não sejam utilizados, eles ficarão em caixa para o próprio projeto ou 203 
devem ser remanejados para outros fins.  204 
 205 
O conselheiro Prof. Henrique Carmona Duval, questionou se os recursos não forem utilizados até o 206 
término deste ano, se caberão ser devolvidos ou se poderão ser reaproveitados nos anos seguintes. E 207 
fez algumas considerações sobre a importância social do projeto do “Cursinho de Lagoa do Sino”, para 208 
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região do campus. E também sobre a necessidade de garantir o pagamento das bolsas, aos bolsistas, 209 
até o final deste ano.  210 
 211 
A conselheira Profa. Natalia Burigo Severino, questionou no chat “Qual seria a outra destinação do 212 
recurso, se não for a esses projetos que estão solicitando?” e com a palavra ela manifestou a 213 
preocupação com a forma que serão tratados os projetos em 2021, por não utilizarem todos os 214 
recursos disponíveis para o ano de 2020, como o caso da “Orquestra São Carlos”.  215 
 216 
Diante de todos os apontamentos feitos pelos conselheiros, o presidente da reunião esclareceu que 217 
no caso dos recursos não utilizados, eles não serão perdidos. Que é feito um gerenciamento dos 218 
recursos e há dois caixas onde podem ser mantidos de um ano para o outro. Um deles trata-se do caixa 219 
destinado ao empenho de bolsas, que podem ser usados no ano subsequente. E o outro caixa é 220 
referente ao ProDIn – Projeto de Desenvolvimento Institucional, que a ProEx mantém com a FAI, o 221 
qual tendo um saldo, poderá ser mantido para o ano subsequente. Assim não há um risco de não uso 222 
destes recursos.  223 
 224 
O presidente da reunião considerou ainda ser pertinente restringir a discussão aos projetos especiais. 225 
Para ele, não há impedimentos para uso dos recursos não utilizados do Projeto Rondon e dos demais 226 
projetos, mediante consulta e autorização dos respectivos coordenadores. E quanto aos recursos da 227 
Orquestra São Carlos, questionados pela conselheira Natália, é possível manter a mesma porcentagem 228 
dos recursos destinados em um ano para o outro, não levando em consideração para definição do 229 
orçamento de 2021, o uso ou não dos recursos em 2020.  230 
 231 
Feitas estas considerações, o Sr. Felipe Ribeiro da Silva, servidor membro do Departamento de 232 
Administração, Finanças de Contratos – DeAFC/Ex, fez alguns comentários sobre o pagamento 233 
excepcional das bolsas aos bolsistas do Cursinho de Lagoa do Sino, uma vez que o Enem deste ano teve 234 
a data alterada e, com isto, o cursinho irá se estender por um certo período. E sobre o trabalho de 235 
curadoria realizado pelo Cine UFSCar e dos trabalhos do Ecofalante.  236 
 237 
O presidente da reunião comentou que a conselheira Profa. Maria Bernadete Silva de Campos, 238 
comentou no chat: “Acho que os coordenadores deveriam ser consultados antes dessa aprovação”.  239 
 240 
Para o conselheiro Prof. Fábio Gonçalves Pinto, o remanejamento dos recursos para projetos especiais 241 
deverá estar condicionada a necessidade, devidamente justificativa, e a uma proposta de como estes 242 
recursos serão aplicados nestes projetos.  243 
 244 
Após estes apontamentos, o presidente da reunião fez a proposta para que os conselheiros 245 
deliberassem pela aprovação ou não, da alocação dos recursos não utilizados pelo Projeto Rondon 246 
para o Cine UFSCar e para o Cursinho de Lagoa do Sino e uma consulta aos projetos especiais sobre 247 
suas pretensões quanto ao uso dos recursos disponíveis, até o final deste ano.  248 
 249 
Houve outras colocações feitas pelo conselheiro Prof. Fábio Gonçalves Pinto, sobre os recursos que 250 
possivelmente serão disponibilizados no ano de 2021 e, na sequência, o presidente da reunião ratificou 251 
a proposta de deliberação, pedindo aos conselheiros para se manifestarem no chat quando fossem 252 
contrários com o uso da palavra “NÃO”, as abstenções com a palavra “Abstenção” e aqueles que 253 
aprovam a deliberação, com a palavra “SIM”.  254 
 255 
Houve 01 (um) voto contrário e 50 (cinquenta) votos favoráveis a proposta de deliberação.  256 
 257 
E por estas razões, o presidente da reunião considerou aprovado, por este Conselho de Extensão, o 258 
item 2.3.4, pertinente ao uso de recursos não utilizados pelo Projeto Rondon,  de aproximadamente 259 
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para atender as solicitações de complementação orçamentária feitas por 260 

Anexo L1 - Ata da 117ª Reunião do CoEx de 27/08/2020 (0266940)         SEI 23112.019217/2020-83 / pg. 5



6 
 

Projetos Especiais e que o uso de recursos não utilizados em outros projetos ficará condicionado à 261 
consulta prévia de seus respectivos coordenadores.  262 
 263 
2.4. Apreciação da Minuta de Edital Simplificado ACIEPE - Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE) 264 
2020, para a realização de Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão – 265 
ACIEPEs, a serem realizadas no novo período letivo para oferta de atividades regulares dos cursos 266 
presenciais de graduação da UFSCar exclusivamente por meios virtuais, de acordo com as Resoluções 267 
COG n. 329, n. 330, no 331 e n. 332, de acordo com o Anexo D – Documento SEI nº 0225784.  268 
 269 
O presidente da reunião convidou o Coordenador da ProEx, Prof. Luiz Fernando Takase, para tecer suas 270 
considerações. O Prof. Luiz Fernando Takase explicou que foi elaborado um novo edital para ser 271 
ofertado durante este período do ENPE e que esta minuta foi apreciada na última reunião da Câmara 272 
de Atividade de Extensão – CAEx.  A minuta é bem similar ao edital de ACIEPEs complementares que 273 
foi elaborado no começo do ano, não havendo recursos financeiros ou bolsas para este edital, devendo 274 
ser distribuídas em blocos de acordo com cada campi da Universidade e as datas estipuladas.  275 
 276 
O Prof. Luiz Fernando Takase compartilhou na tela da reunião duas propostas de cronogramas e fez 277 
explicações sobre cada uma delas, uma com um tempo maior de tramitação e outra com um tempo 278 
maior de submissão.  279 
 280 
O conselheiro Prof. Fábio Gonçalves Pinto acredita ser cabível divulgar e esclarecer que durante o 281 
período do ENPE vão acontecer ACIEPEs com recursos (que eram do edital do primeiro semestre) e 282 
ACIEPES que não terão recursos (referentes a este edital). E ele considera que a primeira proposta de 283 
cronograma é mais segura que a segunda.   284 
 285 
O Prof. Luiz Fernando Takase, complementou suas explicações, informando que junto com o edital 286 
haverá um checklist das ACIEPEs, para ajudar os proponentes e evitar atrasos na tramitação.  287 
 288 
A conselheira Profa. Ana Claudia Lessinger pediu para confirmar a questão estrutural, pois a ACIEPE só 289 
poderá ser ofertada junto com as atividades de ENPE, uma vez que  não é possível caminhar de forma 290 
independente ao calendário da ProGrad. E o Prof. Luiz Fernando Takase, confirmou que é exatamente 291 
isto.  292 
 293 
A conselheira Profa. Claudia Aparecida Stefane, perguntou no chat: “Quem não teve aprovação de 294 
recursos no primeiro Edital, poderá concorrer novamente? ”. O presidente da reunião, comentou que 295 
este edital, a princípio não está prevendo a concessão de recursos. Isto porque a concessão de recursos 296 
acontece mediante a análise e emissão de pareceres, pelos pareceristas externos, membros do 297 
Conselho de Extensão ou outros. E isto leva um certo tempo. E como estes casos referem-se ao Ensino 298 
Emergencial, a princípio optou-se em não ofertar os recursos, porque os prazos para os 299 
processamentos destes editais são reduzidos.  300 
 301 
Não houveram outras manifestações e o presidente da reunião colocou em deliberação o item 2.4, 302 
pertinente a Minuta de Edital Simplificado ACIEPE - Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE) 2020, 303 
com a primeira proposta de calendário. Assim, pediu-se aos conselheiros para manifestarem no chat, 304 
com “SIM” em caso de serem favoráveis à aprovação. As manifestações no chat foram apenas 305 
favoráveis e por estas razões o presidente da reunião considerou aprovado, por este Conselho de 306 
Extensão, o item 2.4, constante no anexo D.  307 
 308 
Na sequência o Prof. Luiz Fernando Takase agradeceu todos os servidores da ProEx que contribuíram 309 
para com a elaboração dos editais e ao Sr. Augusto da DiGra, pela grande ajuda. Agradecimentos estes 310 
que foram ratificados pelo presidente da reunião. 1h18m30s 311 
 312 
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2.5. Deliberar sobre ajustes solicitados no plano de trabalho – produtos a serem entregues nas 313 
etapas restantes do plano de trabalho, do contrato administrativo 23112.111530/2019-39, que visa 314 
operacionalizar o projeto de extensão 23112.111150/2019-02 – “Programa de Mentoria e 315 
Cooperação em Gestão Escolar: gestor mentor”, sob coordenação da Profa. Dra. Maria Cecília Luiz, 316 
do DEd UFSCar. Em anexo: ofício detalhando os ajustes propostos e outros documentos, conforme 317 
Anexo E – Documento SEI nº 0225800.  318 
 319 
O presidente da reunião explicou que sobre este item da pauta, no início da reunião o Coordenador 320 
da ProEx, Prof. Victor Lopez Richard, indicou que a coordenadora do projeto, a Profa. Maria Cecília 321 
Luiz, do DEd – Departamento de Educação, solicitou a retirada do item da pauta. O Prof. Roberto 322 
Ferrari Júnior está de acordo com a retirada e explicou que se trata de um projeto já em execução e 323 
financiado pelo Governo Federal e em execução via FAI. E que em virtude do isolamento social, foram 324 
solicitadas algumas mudanças na metodologia deste projeto e, por isto, a coordenadora elaborou um 325 
termo aditivo, o qual seria apreciado pelo CoEx.   326 
 327 
Feitas estas considerações o presidente da reunião solicitou aos conselheiros para que, caso fossem 328 
contrários à exclusão deste item da pauta, para se manifestarem no chat, assim como as abstenções. 329 
Isto não significa que o projeto não será realizado, mas sim que o CoEx não estará aprovando o aditivo.  330 
 331 
Houve o registro de duas abstenções.  332 
 333 
E diante da ausência de outras manifestações em contrário, o presidente da reunião considerou que 334 
os demais conselheiros presentes estavam de acordo e declarou aprovado por este Conselho de 335 
Extensão a retirada do item 2.5 da pauta desta reunião.  336 
 337 
2.6. Deliberar sobre programas de extensão, constantes no Anexo F, Documento SEI nº 0225804.  338 
 339 
Dando sequência à reunião, o presidente da reunião compartilhou o Anexo F na tela e fez uma breve 340 
explicação sobre cada uma das três propostas de programas constantes no Anexo F do ofício de 341 
convocação, todas com pareceres elaborados pelo Prof. José Marques Novo Júnior, com 342 
recomendação de aprovação.  343 
 344 
Após seus comentários, passou a palavra aos membros que, por ventura, desejassem se manifestar. 345 
Como não houve quaisquer apontamentos, o presidente da reunião colocou o item 2.6 em deliberação 346 
e solicitou aos presentes que desejassem se abster da deliberação ou fossem contrários à aprovação 347 
dos programas, para que se pronunciarem no chat. E diante da ausência de quaisquer 348 
posicionamentos, o presidente considerou aprovadas, por este Conselho de Extensão, as três 349 
propostas de programas de extensão constantes no Anexo F. 1h23m50s 350 
 351 
2.7. Indicação de representante do CoEx junto ao Conselho de Administração – CoAd. 352 
 353 
O presidente da reunião explicou que será necessário indicar ao Conselho de Administração – CoAd, 354 
um representante titular e um suplente, visto que o mandato do Prof. Luiz Fernando Takase está 355 
vencido e que a Profa. Sônia não é mais membro do CoEx. 356 
 357 
Foi aberta a palavra para que os conselheiros que desejassem realizar indicações de membros ou se 358 
auto indicarem. Com isto, no chat, a conselheira Sra. Claudete Schiabel indicou a conselheira Profa. 359 
Ana Claudia G.O. Duarte e o conselheiro Prof. Fernando Augusto Vasilceac se auto indicou. Houve um 360 
consenso entre os mesmos para que a conselheira Profa. Ana Claudia G. O. Duarte seja a representante 361 
titular e o conselheiro Prof. Fernando Augusto Vasilceac, o representante suplente. 362 
 363 
O presidente da reunião colocou esta proposta em deliberação, pedindo aos demais conselheiros para 364 
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que se manifestassem no chat em caso de serem contrários ou quando desejassem se abster. E diante 365 
da ausência de manifestações, foi considerada a aprovada pelo Conselho de Extensão, a indicação da 366 
conselheira Profa. Ana Claudia G. O. Duarte como representante titular e do conselheiro Prof. 367 
Fernando Augusto Vasilceac, como representante suplente, junto ao Conselho de Administração – 368 
CoAd desta universidade.  369 
 370 
O presidente da reunião agradeceu aos conselheiros pela disponibilidade em exercer a 371 
representatividade.  372 
 373 
2.8. Indicação de membros do CoEx para compor a CAEx. 374 
 375 
Foi compartilhada na tela da reunião a atual composição da Câmara de Atividade de Extensão – CAEx, 376 
com os membros com direito a voto, das quais 4 (quatro) representações em aberto. 377 
 378 
Como representante do Centro de Educação e Ciências Humanas – CECH, poderão ser indicados os 379 
seus membros do CoEx: a Profa. Dra. Ana Paula Gestoso de Souza, que é a membro titular e o Prof. Dr. 380 
Marcus Vinícius Batista, que é o membro suplente. Diante da ausência do Prof. Marcus Vinícius  na 381 
reunião, a Profa. Ana Paula foi consultada sobre a sua disponibilidade em compor a CAEx, como 382 
membro representante do CECH. De antemão o presidente da reunião fez um breve comentário sobre 383 
as atribuições e funcionalidade da CAEx. A conselheira Profa. Ana Paula, perguntou sobre as datas em 384 
que as reuniões acontecem e diante da resposta, concordou com a indicação.  385 
 386 
Feito isto, o presidente da reunião colocou a indicação em deliberação, pedindo aos demais 387 
conselheiros para que se manifestassem no chat em caso de serem contrários ou quando desejassem 388 
se abster. E diante da ausência de manifestações, foi considerada a aprovada pelo Conselho de 389 
Extensão, a indicação da conselheira Profa. Ana Paula Gestoso de Souza, como membro do Centro de 390 
Educação e Ciências Humanas – CECH, junto à Câmara de Atividade de Extensão – CAEx.  391 
 392 
O Centro de Ciências Agrárias – CCA, o Centro de Ciências Humanas E Biológicas – CCHB e o Centro de 393 
Ciências da Natureza – CCN, por não estarem com os todos os seus representantes do CoEx presentes 394 
na reunião, optaram por realizar uma consulta junto a suas unidades e com isto fazerem a indicação e 395 
deliberação na próxima reunião do CoEx. 1h37m05s 396 
 397 
Foram feitas algumas considerações pelo conselheiro Prof. Fábio Gonçalves Pinto e pelo presidente da 398 
reunião, sobre a necessidade de consultar os centros diante das indicações e das disposições 399 
regimentais da CAEx sobre este ponto. O conselheiro Prof. Carlos Ventura D’Alkaine fez apontamentos 400 
sobre a importância de incentivar a participação para estes cargos representativos na universidade.  401 
 402 
2.9. Aprovação da ata da 115ª Reunião Ordinária do CoEx, realizada em 28/05/2020, conforme o 403 
Anexo G – Documento SEI nº 0225810.  404 
 405 
O presidente da reunião compartilhou na tela da reunião o teor da ata da 115ª Reunião Ordinária do 406 
CoEx, realizada em 28/05/2020 e abriu a palavra para os membros que tivessem dúvidas ou pedidos 407 
de correções e de alterações.  408 
 409 
Diante da ausência de apontamentos, a ata foi colocada em apreciação. Como de praxe foi solicitado 410 
aos membros para se manifestarem em caso de serem contrários à aprovação ou desejassem se 411 
abster, com as palavras “contrários” e “abstenção” no chat.  412 
  413 
Houve o registro de duas abstenções.  414 
 415 
E diante da ausência de outras manifestações em contrário, o presidente da reunião considerou que 416 
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os demais conselheiros presentes estavam de acordo e declarou aprovada por este Conselho de 417 
Extensão a ata da 115ª Reunião Ordinária do CoEx, realizada em 28/05/2020, conforme o Anexo G. 418 
 419 
2.10. Aprovação da ata da 116ª Reunião Ordinária do CoEx, realizada em 02/07/2020, conforme o 420 
Anexo H – Documento SEI nº 0225813. 421 
 422 
Da mesma forma, o presidente da reunião compartilhou na tela da reunião o teor da ata da 116ª 423 
Reunião Ordinária do CoEx, realizada em 02/07/2020. E abriu a palavra para que os conselheiros 424 
pudessem manifestar suas dúvidas ou realizar pedidos de correções e de alterações.  425 
 426 
Diante da ausência de quaisquer destaques e do registro de quatro abstenções, o presidente da 427 
reunião considerou aprovada por este Conselho de Extensão a ata da 116ª Reunião Ordinária do CoEx, 428 
realizada em 28/05/2020, conforme o Anexo H.  429 
 430 
3. APRESENTAÇÕES (sem deliberação) 431 
 432 
3.1. Apreciação da Minuta de Resolução CoEx XXX/2020, que estabelecerá a criação e a 433 
regulamentação do registro das Atividades Curriculares de Extensão (ACE) nos currículos dos Cursos 434 
de Graduação Presenciais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) a Curricularização da 435 
Extensão da UFSCar, conforme o Anexo I – Documento SEI nº 0225824. 436 
 437 
Encerrados os itens da ordem do dia, passou-se a palavra ao Prof. José Marques Novo Júnior, para 438 
apresentar a Minuta de Resolução do CoEx, em conformidade com o item 3.1. 1h50m35s 439 
 440 
O Prof. José Marques Novo Júnior compartilhou na tela da reunião o texto da referida minuta e  441 
primeiramente teceu um breve comentário sobre os dados históricos que levaram a elaboração da 442 
mesma. E comentou que elaboração final da minuta contou com as contribuições do Prof. Fábio 443 
Gonçalves Pinto, do Prof. Murilo Rodrigo Petrucello Homem e da Sra. Sandra Maria Navascues, que fez 444 
um levantamento minucioso de todos os projetos pedagógicos da universidade.  445 
 446 
Na sequência o Prof. José Marques Novo Júnior explicou sobre a inserção das considerações elencadas 447 
na minuta, pressupostos estes imprescindíveis aos seus objetivos e falou sobre o que ela se trata, ou 448 
seja, sobre a ACE - Atividades Curriculares de Extensão e dos demais tópicos que a compõem.  449 
 450 
Após as colocações do Prof. José Marques Novo Júnior, abriu-se a palavra para os demais conselheiros, 451 
os quais contribuíram com diversos apontamentos e sugestões de ajustes. Em síntese destacam os 452 
apontamentos acerca da(o): inclusão do relatório da comissão na parte inicial da minuta, junto das 453 
demais considerações; supressão do termo “programas” uma vez que suas ações não são passíveis de 454 
serem quantificadas; aprovação da resolução além do âmbito do Conselho de Extensão, pois o assunto 455 
envolve outras unidades da universidade evitando, inclusive, conflitos regimentais; alinhamento com 456 
as resoluções aprovadas relativas aos programas de Empresas Juniores e do Enactus (Resoluções 457 
08/2019 e 09/2020); análise mais minuciosa acerca da supressão do termo programa do Art. 6º da 458 
minuta, umas vez que as ligas universitárias, assim como as Empresas Juniores e o Enactus, também 459 
são programas de extensão, e a supressão deste termo implicará em não contemplá-los; 460 
esclarecimentos sobre os objetivos de apresentar a minuta neste momento, os quais são de gerar uma 461 
discussão, para o apontamento das correções cabíveis; existência de riscos de uma resolução da ProEx 462 
interferir na autonomia dos cursos para o oferecimento de suas atividades obrigatórias; necessidade 463 
de esclarecimentos sobre se a participação do aluno ser na organização da atividade ou como receptor 464 
da mesma.  465 
 466 
Registra-se que estas manifestações foram feitas pelos conselheiros e coordenadores da ProEx: Prof. 467 
Murilo Rodrigo Petrucelli Homem, Prof. Fabio Goncalves Pinto, Profa. Marta Cristina Marjotta Maistro, 468 
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Profa. Ana Carolina Sartorato Beleza, Sra. Sandra Maria Navascues, Prof. Henrique Carmona Duval e 469 
Profa. Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira Pazelli. 470 
 471 
O Prof. José Marques Novo Júnior concordou com a inserção de texto pertinentes as sugestões e 472 
finalizou comentando que a minuta será encaminhada à ProGrad, para que eles também possam 473 
colher informações relativas ao assunto, pois certamente caberá outras discussões sobre este tema e 474 
agradeceu pelas contribuições de cada um.  475 
 476 
E nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião agradeceu a presença de todos e a declarou 477 
encerrada por volta das dezesseis horas e quarenta e nove minutos, na qual, eu, Mariana Góis, na 478 
qualidade de secretária desta reunião, lavrei a presente Ata, a qual assino após ser assinada pelo Prof. 479 
Roberto Ferrari Júnior.  480 
 481 

LISTA DE PRESENÇA 482 
 483 
De acordo com o registro no chat, participaram da reunião, os seguintes membros do Conselho de 484 
Extensão e demais representantes externos:  485 
 486 
Presidente do Conselho de Extensão:  487 
1 -  Professor Dr. Roberto Ferrari Júnior, Pró-Reitor de Extensão. 488 
 489 
Os representantes do Campus São Carlos, com direito ao voto, foram:   490 
 491 
2 - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA - CCET 492 
Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa (Tit.) 493 
 494 
3 - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC 495 
Prof. Dr. Murillo Rodrigo Petrucelli Homem (Tit.)  496 
 497 
4 - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA - DEs 498 
Prof. Dr. José Carlos Fogo (Tit.)  499 
 500 
5 - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - DQ 501 
Prof. Dr. Carlos Ventura D’Alkaine (Sup.)  502 
 503 
6 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECiv 504 
Prof. Dr. Douglas Barreto (Tit.) 505 
 506 
7 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ 507 
Prof. Dr. Alberto Colli Badino Junior  (Tit.)  508 
 509 
8 - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - DM 510 
Profa. Dra. Vera Lúcia Carbone (Tit.)  511 
 512 
9 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA - DF 513 
Prof. Dr. Filippo Giovanni Ghiglieno (Tit.)  514 
 515 
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – DEE 516 
Profa. Dra. Tatiana de F. P. A. Taveira Pazelli (Tit.)  517 
 518 
11 - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS - CECH 519 
Profa. Dra. Ana Paula Gestoso de Souza (Tit.)  520 
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      521 
12 - DEPARTAMENTO DE TEORIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - DTPP 522 
Profa. Dra. Luana Costa Almeida  (Tit.)  523 
      524 
13 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - DCSo 525 
Prof. Dr. Wagner de Souza Leite Molina (Tit.)  526 
 527 
14 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - DS 528 
Profa. Dra. Svetlana Ruseishvili (Tit.)  529 
 530 
15 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEd 531 
Prof. Dr. Manoel Nelito Matheus Nascimento (Tit.)  532 
 533 
16 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - DPsi      534 
Profa. Dra. Diléia Martins Briega. (Tit.)  535 
      536 
17 - DEPARTAMENTO DE LETRAS - DL 537 
Prof. Dr. Antón Castro Míguez (Tit.) 538 
 539 
18 - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - DFil 540 
Prof. Dr. Paulo Roberto Licht (Tit.) 541 
 542 
19 - DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - DAC 543 
Prof.  Ms. Natalia Burigo Severino (Tit.) 544 
 545 
20 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – DCI 546 
Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Tit.) 547 
 548 
21 - DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA - DGero 549 
Prof. Dr. Fernando Augusto Vasilceac (Sup.)  550 
 551 
22 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - DCAm 552 
Prof. Dr. Luciano Elsinor Lopes (Tit.) 553 
 554 
23 - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E PATOLOGIA - DMP 555 
Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto (Tit.)  556 
 557 
24 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DEnf 558 
Profa. Dra. Silvia Carla da Silva André (Tit.)  559 
 560 
25 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - DTO 561 
Profa. Dra. Amanda Dourado Souza Akahosi Fernandes (Tit.)  562 
 563 
26 - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - DFisio   564 
Profa. Dra. Natalia Duarte Pereira (Tit.)  565 
 566 
27 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS - DCF 567 
Prof. Dr. Cléo Alcantara Costa Leite (Tit.) 568 
 569 
28 - DEPARTAMENTO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - DGE 570 
Prof. Dr. Caio César de Melo Freire (Tit.) 571 
 572 
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29 - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA - DB 573 
Profa. Dra. Sarah Caroline Ribeiro de Souza (Tit.)  574 
 575 
30 - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E BIOLOGIA EVOLUTIVA - DEBE 576 
Prof. Dr. Marcelo Adorna Fernandes  (Tit.)  577 
 578 
31 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA - DMed 579 
Profa. Dra. Claudia Aparecida Stefane (Tit.) 580 
 581 
32 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MOTRICIDADE HUMANA - DEFMH 582 
Profa. Dra. Ana Claudia G.O. Duarte (Tit.) 583 
 584 
Os representantes do Campus de Araras, com direito ao voto, foram:  585 
 586 
33 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - DDR  587 
Prof. Dr. Eduardo Barretto de Figueiredo (Tit.)  588 
 589 
34 - DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL - DBPVA 590 
Profa. Dra. Maria Bernadete Silva de Campos (Tit.)  591 
 592 
35 - DEPARTAMENTO DE TEC. AGROINDUSTRIAL E SÓCIO-ECONOMIA RURAL - DTAiSER 593 
Profa. Dra. Janice Rodrigues Placeres Borges (Tit.)  594 
 595 
Os representantes do Campus de Sorocaba, com direito ao voto, foram:  596 
 597 
36 - CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS PARA SUSTENTABILIDADE - CCTS 598 
Prof. Dr. Edemar Benedetti Filho (Tit.)       599 
 600 
37 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - DCA 601 
Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria (Tit.) 602 
 603 
38 -  DEPARTAMENTO DE FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA - DFQM 604 
Profa. Dra. Graciele Paraguaia Silveira (Tit.)  605 
 606 
39 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E BIOLÓGICAS - CCHB 607 
Profa. Dra. Ana Claudia Lessinger (Tit.) 608 
 609 
40 - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA - DBio 610 
Prof. Dr. Albano Geraldo Emilio Magrin (Tit.)  611 
 612 
41 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA HUMANAS E EDUCAÇÃO - DCHE 613 
Prof. Dr. Geraldo Tadeu Souza (Tit.)  614 
      615 
42 - CENTRO DE CIÊNCIAS EM GESTÃO E TECNOLOGIAS – CCGT 616 
Prof. Dr. Cassiano Bragagnolo (Tit.)  617 
      618 
43 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - DEPS 619 
Prof. Dr. Ricardo Coser Mergulhão (Tit.)  620 
 621 
44 - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DComp 622 
Profa. Dra. Katti Faceli ( Tit)  623 
 624 
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45 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEco 625 
Profa. Dra. Rosane Nunes de Faria (Tit.)                    626 
 627 
Os representantes do Campus de Lagoa do Sino, com direito ao voto, foram:  628 
 629 
46 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CCN 630 
Prof. Dr. Henrique Carmona Duval (Tit)  631 
 632 
Os representantes titulares dos servidores Técnico-Administrativos, com direito ao voto, foram:  633 
47 - Sra. Claudete Schibel (PU - São Carlos)  634 
48 - Sra. Elisabeth Aparecida Baraldi (DGE - São Carlos)  635 
49 - Sra. Cristina Aparecida Motta (PPGQ - São Carlos)  636 
50 - Sr. Pedro Dolosic Cordebello (DAC - São Carlos)  637 
      638 
Os representantes suplentes dos servidores Técnico-Administrativos, com direito ao voto, foram:  639 
51 - Sra. Sônia Regina Eliseu (DeACE – Ar, Araras)  640 
52 - Sra. Claudia Regina Gomez Salles (CEPEx/CCN – Lagoa do Sino)  641 
 642 
Os representantes titulares dos Discentes de Graduação com direito ao voto, foram:  643 
53 - Sr. Renan Lima Cagnoto - Educação Física – Bacharelado - São Carlos  644 
54 - Sr. João Pedro Morasco Agostinho - Administração - Lagoa do Sino 645 
55 - Sra. Mariana Freitas Campos Magnani (Biologia - Araras) 646 
56 - Sr. Thiago da Silva Rodrigues - Engenharia Agronômica - Lagoa do Sino 647 
57 - Sr. Gabriel Antonio Bortoloti - Engenharia Agronômica - Lagoa do Sino 648 
 649 
Os representantes titulares dos Discentes de Pós-Graduação, com direito ao voto, foram:  650 
58 - Sra. Flávia Carolina Augusto Salmázio (Ciência Tec e Sociedade – São Carlos)  651 
 652 
Os representantes sem direito ao voto, foram:  653 
 654 
Pró-Reitor Adjunto de Extensão (sem direito a voto) 655 
59 - Prof. Dr. José Marques Novo Júnior  656 
 657 
Coordenadores da Pró-Reitoria De Extensão (sem direito a voto) 658 
60 - Sr. Alexandre Bueno (CNUMun) 659 
61 - Profa. Drª. Ana Carolina Sartorato Beleza (CNUSau)  660 
62 - Prof. Dr. Victor Lopez Richard (CAE/ProEx) 661 
63 - Prof.ª Dr.ª Marta Cristina Marjotta Maistro (CNUEmp) 662 
64 - Prof. Dr. Gilberto Eiji Shiguemoto (CCEx-ProEx)  663 
65 - Sra. Rosemeire Gallo Mecca (CAEv/ProEx) 664 
66 - Prof. Dr Luiz Fernando Takase  (Cpes/ProEx) 665 
67 - Profa. Dra. Rochele Amorim Ribeiro (Ccult/ProEx)  666 
 667 
Servidores em exercício na Pró-Reitoria De Extensão (sem direito a voto)  668 
68 - Sra. Aline Chulu Gonçalves Souza (Escritório de Apoio Institucional ao Extensionista – EAIEx)  669 
69 - Sr. Felipe Ribeiro da Silva (Departamento de Administração, Finanças de Contratos – DeAFC/Ex)  670 
70 - Sra. Sandra Maria Navascues (Núcleo UFSCar-Escola)   671 
71 - Srta. Mariana Góis (Secretária do CoEx/CAEx). 672 
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Processo nº 23112.019217/2020-83
Remetente: Pró-Reitoria de Extensão
Destinatário(s): Conselho de Extensão (CoEx)

 

 Deliberação da 119ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão - CoEx.
  

São Carlos, 30 de outubro de 2020.

 
 
DELIBERAÇÃO: Nº 160/2020
ASSUNTO: Apreciação da Ata da 117ª Reunião Ordinária do CoEx, realizada em 27/08/2020. 
 
O Conselho de Extensão, em sua 119ª Reunião Ordinária de 29/10/2020, deliberou por APROVAR a Ata da 117ª Reunião Ordinária
do CoEx, realizada em 27/08/2020, conforme Anexo L1 - Documento SEI nº 0266940.
 
Atenciosamente,

Prof. Dr. Roberto Ferrari Júnior
Presidente do Conselho de Extensão
Universidade Federal de São Carlos

Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferrari Junior, Pró-Reitor(a), em 05/11/2020, às 17:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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