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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 - h�p://www.ufscar.br

O�cio nº 141/2020/ProEx

São Carlos, 26 de maio de 2020.
 
 
Para: Membros do Conselho de Extensão (CoEx)
 
 
Assunto: Convocação da 115ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão.
 
 
Prezados membros do Conselho de Extensão,
 
Convocamos vossas senhorias a par�cipar da 115ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar,
programada para o dia 28/05/2020, quinta-feira, às 14h00min, na sala virtual h�ps://meet.google.com/aki-zcqv-
vas, que pode ser acessada a par�r de computador com câmera e microfone, ou telefone celular. 
 
Na 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Extensão (CoEx) da UFSCar, ocorrida no dia 30/04/2020, fizemos uma
discussão preliminar de quatro minutas de resolução, para recebimento de sugestões, visando aprimoramento e
deliberação em reunião posterior. Tendo em vista as manifestações recebidas ao longo da Reunião do CoEx, e
também após a Reunião, serão levadas para apreciação nesta 115ª Reunião Ordinária do CoEx apenas duas das
minutas:

Minuta de Resolução CoEx 01/2020 - Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento de Associação
ENACTUS UFSCar; e
Minuta de Resolução CoEx 02/2020 - Altera termos das Resoluções CoEx 03/2016 e CoEx 04/2016 visando
esclarecer quanto a possibilidade de pagamento de Bolsas PIDICT a pós-doutorandos e pesquisadores
visitantes.

As demais questões rela�vas à bolsas poderão ser discu�das posteriormente, em contexto mais amplo, visando o
aprimoramento das polí�cas de incen�vo a extensão, pesquisa e inovação da UFSCar.
 
Segue a pauta a ser apreciada.
 

PAUTA
 
Conselho de Extensão - 115ª Reunião Ordinária – Reunião Nº 04/2020 - maio 2020.
 
DATA: 28/05/2020, quinta-feira.
 
HORÁRIO: 14h00min com a maioria dos membros, ou 14h30min com quórum mínimo de 30%.
 
LOCAL: na sala virtual h�ps://meet.google.com/aki-zcqv-vas, que pode ser acessada a par�r de computador
com câmera e microfone, ou telefone celular. 
 
1.  EXPEDIENTE

https://meet.google.com/aki-zcqv-vas
https://meet.google.com/aki-zcqv-vas
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1.1.  Comunicações da Presidência
 
1.2.  Comunicações dos Membros
 
 
2. ORDEM DO DIA
 
2.1. Apreciar a Minuta de Resolução CoEx 01/2020 - Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento de
Associação ENACTUS UFSCar (Anexo A);
 
2.2. Apreciar a Minuta de Resolução CoEx 02/2020 - Altera termos das Resoluções CoEx 03/2016 e CoEx
04/2016 visando esclarecer quanto a possibilidade de pagamento de Bolsas PIDICT a pós-doutorandos e
pesquisadores visitantes (Anexo B);
 
2.3.  Deliberar sobre programas de extensão (Anexo C).
 
2.4. Deliberar sobre solicitações de prorrogação da vigência de Projetos de Extensão, para vigências superiores
a 3 anos (Anexo D).
 
2.5.  Deliberar sobre solicitações de transferência de saldo residual (Anexo E).
 
2.7 Apreciação de Atas (Anexos F e G).

 
Esperamos encontrá-los (as) em breve na reunião.
 
Cordialmente,
 
 
Prof. Dr. Roberto Ferrari Junior
Presidente do Conselho de Extensão (CoEx)
Universidade Federal de São Carlos
 

Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferrari Junior, Pró-Reitor(a), em 26/05/2020, às
14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0181640 e o código CRC 9BB93917.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.010099/2020-48 SEI nº 0181640 
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