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1685/2018-87
III Jornada Internacional 

GEMInIS (JIG/2018)

JOAO CARLOS 

MASSAROLO
DAC 10

Recomenda a 

aprovação

A proposta apresenta mérito, relevância e conta com parceria externa. Trata-se de uma 

reoferta. Não fica claro o local em que acontecerá o evento, dado que na descrição do evento 

menciona um local de inscrições em SP e na apresentação da proposta indica como local da 

atividade a UFSCar (Teatro Florestan Fernandes e auditórios da BCo). Programação, orçamento 

e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

2 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 10.00

R$750,00 R$750,00

1149/2018-81 Dia Mundial do Diabetes

FABIANA DE 

SOUZA 

ORLANDI

DGero 10
Recomenda a 

aprovação

Evento envolve atenção aos idosos e pretende atender um número expressivo de pessoas mais 

de 5000 e voltadas para pessoas com maior necessidade. Programação, orçamento e 

cronograma de desembolso em conformidade com edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio 

a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 2 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 

Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 10.00

R$750,00 R$750,00

1619/2018-15

II Congresso de Saúde 

Mental da UFSCar: o 

Cuidado em Saúde Mental 

I Congresso Internacional 

Universidade e RAPS

JAIR BORGES 

BARBOSA 

NETO

DMed 10
Recomenda a 

aprovação

A proposta apresenta mérito, relevância e parceria externa. Preve gratuidade para participantes 

ouvintes. Recurso externo, sem orçamento. Cronogramas e orçamento concisos. CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 10.00

R$750,00 R$750,00

1568/2018-13

O problema da experiência 

(II): filosofia e ciência na 

modernidade.

JOSE 

EDUARDO 

MARQUES 

BAIONI

DFil 9,75
Recomenda a 

aprovação

Proposta bem fundamentada, com objetivos claros e uma previsão breve das atividades a serem 

realizadas. Não apresenta captação de recursos, porem indica a colaboração do PPG UFABC. 

Apresenta cronograma detalhado, orçamento e cronograma de desembolso coesos. CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.75 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.75

R$750,00 R$750,00

Edital de Apoio à Realização de Eventos Acadêmicos na UFSCar que ocorrerão entre agosto e dezembro de 2018. 
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1360/2018-02

IV Oficina para familiares e 

cuidadores de idosos com 

doença de Alzheimer: da 

prevenção ao tratamento

LARISSA PIRES 

DE ANDRADE
DFisio 9,75

Recomenda a 

aprovação

O evento é uma re-oferta que apresentou em cada uma de suas ofertas anteriores, crescente 

participação da comunidade externa, (cuidadores de pessoas com demência). A proposta conta 

com mérito e relevância.É indicada na proposta a parceria com a ABRaz embora sem mencionar 

opoio financeiro. O evento tem participação de docentes de diferentes departamentos e 

estudantes de graduação e de pós-graduação bolsistas. Detalhamento, orçamento e 

cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

2 Parcerias externas = 0.75 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento 

= 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.75

R$750,00 R$750,00

1098/2018-98

VI Workshop de Pesquisa e 

Tecnologia em Ciência dos 

Materiais

FRANCISCO 

TRIVINHO 

STRIXINO

DFQM-So 9,75
Recomenda a 

aprovação

O projeto tem merito e relevancia. Nao indica parcerias externas e outros apoiadores embora 

conte com convidados extranjeiros para a realização do evento, mas menciona recurso de 

FAPESP e Proap. Detalhamento e cronograma de desembolso adequados, porém falta descrição 

de itens solicitados no orçamento. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0.75 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.75

R$750,00 R$700,00

1471/2018-19 Oficina de bioconstrução

ANA PAULA 

DE OLIVEIRA 

AMARAL 

MELLO

DDR-Ar 9,5
Recomenda a 

aprovação

O evento proposto tem mérito e relevância, propõe uma oficina para capacitar os alunos da 

comunidade acadêmica do CCA, estudantes de outras universidades, proprietarios rurais além 

de pessoas interessadas nas técnicas de bioconstrução. A técnica de bioconstrução busca desde 

o planejamento, execução e utilização, o máximo aproveitamento dos recursos naturais 

disponíveis com o mínimo impacto ambiental, conceitos relevantes aos estudantes das agrárias. 

Programação, orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.50

R$750,00 R$750,00

1062/2018-12

Combate à Obesidade: um 

quilo a mais hoje pode 

significar menos anos de 

vida no futuro

GRACE 

ANGELICA DE 

OLIVEIRA 

GOMES

DGero 9,5
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve interação com comunidade jovens e idosos, num bairro da periferia e é uma 

reoferta mostrando o sucesso das edições anteriores. Programação, orçamento e cronograma 

de desembolso concisos. 

CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 Relevância do 

evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 1 Pontuação Final = 9.50

R$750,00 R$750,00
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1322/2018-41
XV Semana da 

Química/UFSCar

SANDRA 

ANDREA CRUZ
DQ 9,5

Recomenda a 

aprovação

Evento com mérito e relevância A Semana da Química da UFSCar, ao longo de suas edições, tem 

mantido a integração entre os alunos de graduação, pós-graduação e a área acadêmica em 

geral, objetivando a ampla troca de experiências entre os participantes. Esse evento já se tornou 

um marco junto ao curso e dessa maneira o apoio externo, via agências de fomento como Capes 

e Fapesp poderiam ter sido pleiteados. Na proposta observa-se que há bastante proximidade e 

tradição entre os cursos de Química, a Pós-graduação local que é de excelência e empresas. 

Nesse sentido parcerias com empresas inclusive com vistas a obtenção de apoio financeiro 

deveriam ter sido exercitados. Orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.50

R$750,00 R$750,00

1324/2018-31

Movimento Negro 

Brasileiro em seus 40 anos 

de lutas: questões 

nacionais e alianças 

transnacionais

PRISCILA 

MARTINS 

MEDEIROS

DS 9,5
Recomenda a 

aprovação

Proposta demonstra-se importante para a discussões do tema na UFSCar, com objetivos bem 

fundamentados e uma programação pertinente. recurso externo não gerenciado pela FAI- Ag. 

De Fomernto. Grade de programação do evento e orçamento adequados, cronograma de 

desembolso inadequado. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 0.5 Pontuação Final = 9.50

R$750,00 R$750,00

1546/2018-53
IV Feira da Barganha da 

UFSCar Lagoa do Sino

ANNE 

ALESSANDRA 

CARDOSO 

NEVES

CCN 9
Recomenda a 

aprovação

O evento tem mérito e relevância pois busca incentivar a prática do princípios dos 3R’s – 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar, aumentando-se a vida útil dos objetos, diminuindo o volume de 

resíduos descartados no aterro sanitário municipal. Graduandos da Eng Ambiental promoverão 

palestras e debates para instruir a população sobre consumo consciente, da pratica de trocas de 

objetos entre a comunidade acadêmica e a comunidade local, contando com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, e de ONG’s locais. Material de consumo sem 

detalhamento. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 1 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 1 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$700,00
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1125/2018-22

XXV Congresso de 

Iniciação Científica (CIC) e 

o X Congresso de Iniciação 

em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 

(CIDTI)

ANA 

CAROLINA 

SIMIONATO

CoICT 9
Recomenda a 

aprovação

O evento tem grande mérito e relevância e tem objetivo de promover um fórum de divulgação e 

discussão dos resultados obtidos em trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) 

desenvolvidos por alunos da UFSCar e de outras Instituições. Tradicionalmente já colabora para 

uma integração entre alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e docentes. 

Material de consumo não detalhado. Faltam detalhes da programação, menciona hospedagem 

e alimentação para palestrante, mas não indica palestras . Cronograma de desembolso 

adequado. CoAEv - Comissão Assessoa de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 1 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1688/2018-11
Sons sociais: aproximações 

entre música e sociedade

ADELCIO 

CAMILO 

MACHADO

DAC 9
Recomenda a 

aprovação

A proposta de evento tem mérito e relevância pois busca proporcionar à comunidade interna e 

externa a Ufscar o conhecimento sobre as intersecções entre a música e a sociedade. Envolve os 

estudantes da musica e demais estudantes da Ufscar com pesquisadores convidados. 

Programação, orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1580/2018-28

8ª Mini Maratona de 

Programação UFSCar-

Sorocaba

MARIO 

AUGUSTO DE 

SOUZA LIZIER

DComp-

So
9

Recomenda a 

aprovação

Evento a ser realizado no campus Sorocaba envolve alunos na area Ciencia da Computaçao . 

Detalhamento, orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão 

Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1563/2018-91

Debate de livro a respeito 

de Michel Foucault 

(provisório) Conversa 

sobre Filosofia no Brasil.

MONICA 

LOYOLA 

STIVAL

DFil 9
Recomenda a 

aprovação

Proposta tem objetivos claros e detém importência na sua dimensão de pesquisa. 

Detalhamento, orçamento e cronograma de desembolso adequados. não apresenta captação de 

recursos. Suigerimos o envolvimento de alunos no desenvolvimento das atividades CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1487/2018-13

Semana da Matemática e 

XVIII Jornada da 

Matemática da UFSCar

ALESSANDRA 

APARECIDA 

VERRI

DM 9
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve uma semana da interaçao dos alunos com o tema sendo ciencia básica dificil 

obter recursos. Cronograma com pontos a serem definidos. Orçamento e cronograma de 

desembolso de acordo com edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêcmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00
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1407/2018-20

20 anos do Laboratório de 

Análise e Prevenção da 

Violência (Laprev): 

Caminhos e perspectivas 

futuras

SABRINA 

MAZO D 

AFFONSECA

DPsi 9
Recomenda a 

aprovação

O evento tem importância acadêmica e social pelo seu tema, e por marcar os 20 anos do 

Laboratório de Análise e Prevenção da Violência - Laprev. Não indica busca de recursos 

externos. Apresenta orçamento e cronograma de desembolso adequados, bem como 

programação do evento. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1404/2018-96

VIII Semana do Curso de 

Licenciatura em Educação 

Especial: o público alvo da 

Educação Especial (PAEE) 

sob as vertentes da 

diversidade

ADRIANA 

GARCIA 

GONCALVES

DPsi 9
Recomenda a 

aprovação

Atividade bem fundamentada, com objetivos claros e programação detalhada e pertinente à 

proposta. Não indica busca de recurso externo. Proposta apresenta grade de programação 

completa. Orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessora de 

Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e 

social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da 

proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1512/2018-69

Terapia Ocupacional e 

Educação: Experiências na 

Composição de um Campo

ROSELI 

ESQUERDO 

LOPES

DTO 9
Recomenda a 

aprovação

A proposta conta com merito acadêmico e social pois indica a participação de doscentes 

discentes e terapeutas ocupacionais de Escolas da Atenção Básica. Trata-se de um evento de 

relevancia, quanto a parceria externa não foi indicado na proposta porem conta com docente de 

outra IES na equipe de trabalho. Detalhamento, orçamento e cronograma de desembolso 

adequados. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1497/2018-59
I Encontro de Cuidados 

Paliativos da UFSCar

TATIANA 

BARBIERI 

BOMBARDA

DTO 9
Recomenda a 

aprovação

O evento conta com merito e relavancia pois busca propiciar um espaço de discussões acerca da 

assistência em Cuidados Paliativos na região. O evento preveee participação a profissionais e 

pesquisadores externos à UFSCar. Não esta descrito a existencia de parcerias externas e/ou 

outros apoios. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 9.00

R$750,00 R$750,00

1296/2018-51
2º Encontro de Ensino de 

Física

MARLON 

CAETANO 

RAMOS 

PESSANHA

DME 8,75
Recomenda a 

aprovação

Projeto apresenta seus méritos, mas poderia apresentar melhor seus objetivos e uma 

programação prévia. Proposta não apresenta captação de recursos, mas indica que irá em 

dusca. Apresenta orçamento, detalhamento e cronograma adequados. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.75 Relevância do evento = 1 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 8.75

R$750,00 R$750,00
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1315/2018-40

I Encontro sobre Educação 

Infantil e fazeres docentes: 

por onde anda o 

cuidar/educar?

ALINE 

SOMMERHAL

DER

DTPP 8,75
Recomenda a 

aprovação

Proposta bem fundamentada, e traz uma temática pertinante para o campo de educação 

infantil, em parceria com Secretaria de Educação. Apresenta cronograma de realização, porém 

não indica temas de palestras ou conteudo de mini-cursos. Orçamento adequado, mas 

cronograma de desembolso fora dos prazos do edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a 

Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 2 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 

Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 0.75 Pontuação Final = 8.75

R$750,00 R$750,00

1575/2018-15

“Turismo e 

Desenvolvimento: 

perspectivas de futuro 

para o turismo"

MARIA 

HELENA 

MATTOS 

BARBOSA DOS 

SANTOS

DGTH-So 8,5
Recomenda a 

aprovação

Evento relevante e de mérito. Conta com a comunidade acadêmica em atividades que permitem 

reflexões sobre o papel da universidade e turismo. Envolve os estudantes do cursos de 

Turismo/Sorocaba, técnicos municipais e profissionais de um Parque Estadual (Carlos Botelho). 

Propõe encontros bimestrais no Parque mas não esclarece a programação. Orçamento coeso e 

cronograma de desembolso com períodos fora do indicado no edital. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 0.5 

Pontuação Final = 8.50

R$750,00 R$750,00

1597/2018-85

III Seminário sobre 

Territorialidades Afro 

Indígenas e Políticas de 

Reconhecimento.

LOURDES DE 

FATIMA 

BEZERRA 

CARRIL

DGTH-So 8,25
Recomenda a 

aprovação

Evento tem mérito e relevância pois debaterá a inserção e o ensino da historia e cultura afro-

brasileira e indígenas, abarcada por politicas já implantadas, debate indispensável com 

graduandos de licenciaturas. Sugere parceria com IFSP. Propõe ainda uma mesa redonda com 

integração entre pesquisador social de fora (mas não menciona a pessoa a ser convidada), 

pessoas da comunidade, atores de movimentos sociais, estudantes do ensino médio, 

graduandos e pesquisadores da área. Falta definições no cronograma do evento, orçamento 

coerente e cronograma de desembolso sem previsão de solicitação antecipada para compra de 

passagem aérea. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 0.75 Pontuação Final = 8.25

R$750,00 R$750,00

1261/2018-12

III Comemoração do Dia 

Nacional do Biólogo no 

campus Lagoa do Sino

JOSE 

AUGUSTO DE 

OLIVEIRA 

DAVID

CCN 8
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve a interaçao com a comunidade local, com os alunos e com a área de 

conhecimento da Biologia numa região ideal para essa atividade. Cronograma com pontos a 

serem definidos. Orçamento e cronograma de desembolso de acordo com edital.Não indica 

busca de recursos externos. CoAEv - Comissão Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 8.00

R$750,00 R$750,00
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1396/2018-88

X Semana da Pedagogia da 

UFSCar Sorocaba - 

Educação e Políticas 

Pedagógicas

ANTONIO 

FERNANDO 

GOUVEA DA 

SILVA

DCHE-So 8
Recomenda a 

aprovação

A Semana de Pedagogia da UFSCar – Campus Sorocaba é um evento de mérito e relevância, faz 

a integração de graduandos da pedagogia, de Licenciaturas, professores da rede municipal e 

privada promovendo vivências educacionais junto à esfera acadêmica. O evento será realizado 

conjuntamente com um outro evento da Pós-graduação, promovendo assim a desejável 

integração entre ensino, pesquisa e extensão. Não apresenta grade de programação. 

Orçamento sem detalhamento de itens . Cronograma de desembolso dentro dos prazos. CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 8.00

R$750,00 R$750,00

1596/2018-31
Da atualidade da filosofia 

política de Kant.

FRANCISCO 

AUGUSTO DE 

MORAES 

PRATA 

GASPAR

DFil 8
Recomenda a 

aprovação

Proposta clara e bem fundamentada, com uma previsão de atividades na programação. Indica 

orçamento e cronograma de desembolso adequados, porém apresenta detalhamento de 

programação a ser definido. Não apresenta captação de recursos externos e não informa 

parcerias. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 8.00

R$750,00 R$750,00

1357/2018-81

Autonomia em Saúde da 

Mulher - O Despertar do 

Autocuidado

ANA 

CAROLINA 

SARTORATO 

BELEZA

DFisio 8
Recomenda a 

aprovação

Menciona-se na proposta que o público alvo serão estudantes e profissionais da área da sade, o 

que poderia ser especificado para melhor copreensão do impacto para a comunidade. Não 

apresenta nem justifica parceria externa. Cronogramas e orçamento coesos. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 1 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 8.00

R$750,00 R$750,00

1606/2018-38

IX Semana de Estudos da 

Geografia - UFScar-

Sorocaba

ERMINIO 

FERNANDES
DGTH-So 8

Recomenda a 

aprovação

O evento proposto, IX Semana de Estudos da Geografia, tem mérito e relevância pois tem o 

intuito de fomentar a discussão e a divulgação da pesquisa na área da grafia entre graduandos, 

profissionais e professores de Geografia. O evento seguirá com um palestrante convidado para a 

abertura e nos quatro dias restantes os debates seguirão à noite com mesas redondas 

(geógrafos também convidados), oficinas e/ou mini-cursos. Os alunos da UFSCar terão um 

espaço para expor seus trabalhos de pesquisa, bem como haverá um concurso de fotografia. 

Falta detalhamento de programação. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 8.00

R$750,00 R$750,00
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1394/2018-99

V Encontro dos Surdos na 

UFSCar campus Sorocaba e 

o ENEM

TERESA 

CRISTINA 

LEANCA 

SOARES ALVES

DCHE-So 7,5
Recomenda a 

aprovação

Evento que intenciona debater a inclusão de surdos no Enem. Na UFSCar campus Sorocaba sera 

desevolvido o debate para orientação de Surdos sobre o acesso do ENEM e seus procedimentos. 

Não menciona se graduandos da Ufscar participarão! Programação do evento não definida. 

Orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a 

Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 Relevância do evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 

Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.50

R$500,00 R$500,00

1797/2018-38
XV Semana da Engenharia 

de Produção

GUSTAVO 

SILVEIRA DE 

OLIVEIRA

DEP 7,5
Recomenda a 

aprovação

Ennvolve a tradicional semana da Engenharia de Produção e pode se conseguir recursos de 

patrocinios e das agencias de fomento. Proposta não detalha cronograma de realização, 

orçamento solicitando coffe break serviço de coffee break e material de consumo para o mesmo 

fim, sem detalhamento. Cronograma de desembolso adequado. CoAEv - Comissão Assessera de 

Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e 

social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da 

proposta = 2 Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.50

R$750,00 R$700,00

1605/2018-93 Festival "Comida no Pé"

CASSIANA 

PANISSA 

GABRIELLI

DGTH-So 7,5
Recomenda a 

aprovação

Proposta traz a discussão sobre os apectos culturais relacionados a qualidade na alimentação 

contemporânea, por meio de práticas mais interativas. Não apresenta programação de 

atividades durante o evento. Orçamento e cronograma de desembolso em conformidade com 

Edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 1 Parcerias externas = 1 Relevância do 

evento = 2 Detalhamento da proposta = 0.5 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 1 Pontuação Final = 7.50

R$750,00 R$750,00

1694/2018-78
22a. Jornada de Letra s da 

UFSCar

OTO ARAUJO 

VALE
DL 7,5

Recomenda a 

aprovação

O texto do projeto não deixa claro e detalha sua proposta. A importância do evento é clara, por 

ser uma Jornada tradiconal realizada pelo curso de Letras, mas o projeto não apresenta sequer 

uma programação prévia ou uma temática central a ser trabalhada em algumas atividades. Não 

indica captação de recurso, apresenta orçamento adequado, cronograma e grade do evento não 

definidos, cronograma de desembolso muito vago. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a 

Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 

Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 0.5 Pontuação Final = 7.50

R$750,00 R$750,00
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1632/2018-66

I Encontro de Estágio nas 

licenciaturas: As práticas 

possíveis nas Parcerias 

entre Universidades, 

Diretoria de Ensino e 

escolas

DIJNANE 

FERNANDA 

VEDOVATTO 

MACHADO

DME 7,5
Recomenda a 

aprovação

Projeto com objetivos claros, demontra-se importante pela seu tema envolvendo o estágio nas 

licenciaturas, mas é pouco fundamentado. Proposta apresenta programação vaga. Orçamento 

adequado e cronograma de desembolso sem detalhamento.não apresenta captação de 

recursos, mas indica parcertia com Diretoria de Ensino. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a 

Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 1 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 

Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 0.5 Pontuação Final = 7.50

R$750,00 R$750,00

1236/2018-39

II CONPES – Congresso de 

Pesquisadores de 

economia solidária: 

"Solidariedade em 

trabalho, relações de 

gênero e preservação 

ambiental"

ANDRE 

RICARDO DE 

SOUZA

DS 7,5
Recomenda a 

aprovação

Proposta apresenta objetivos claros, mas não traz uma programação prévia que esclaraça suas 

atividades. Recurso externo não gerenciado pela FAI- Ag. De Fomernto. Falta grade de 

programação do evento. Orçamento adequado, cronograma de desembolso incompatível com 

prazos do edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 1 

Relevância do evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 0.5 Pontuação Final = 7.50

R$750,00 R$750,00

1706/2018-64
I Encontro de Egressos 

BCI/UFSCar

PAULA 

REGINA DAL 

EVEDOVE

DCI 7
Recomenda a 

aprovação

Projeto tem objetivos claros, uma programação com temáticas redundantes. Objserva-se 

também que mesma proposta foi apresentada em 2016, mas não foi realizada. Detalhamento e 

cronograma de desembolso adequados.Orçamento sem especificação de materiais de papelaria. 

não apresenta captação de recursos. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

1 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 1 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.00

R$700,00 R$650,00

1798/2018-82 7 Days Challenge

GUSTAVO 

SILVEIRA DE 

OLIVEIRA

DEP 7
Recomenda a 

aprovação

Envolve alunos USP UFSCar por 7 dias envolvendo tema inovaçao.Não apresenta busca de 

recurso externo. Proposta apresenta programação pouco detalhada . Orçamento e cronograma 

de desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$750,00

1608/2018-27
6a. Semana do Curso de 

Licenciatura em Física

MARIA JOSE 

FONTANA 

GEBARA

DFQM-So 7
Recomenda a 

aprovação

Evento tem mérito e relevância para graduandos da Licenciatura em Física, integrará 

graduandos, palestrantes de outras IFES, professores da rede publica de Sorocaba e estudantes 

do ensino médio que serão informados da docencia em física. Não apresenta cronograma do 

evento e nem pessoas a serem convidadas (docente de outras IFES). Proposta não apresenta 

cronograma do evento e não detalha orçamento. Cronograma de desembolso conforme 

previsto no edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 1 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$650,00
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1625/2018-64
Jornada de Puericultura e 

Pediatria da UFSCar

IEDA REGINA 

LOPES DEL 

CIAMPO

DMed 7
Recomenda a 

aprovação

A proposta indica como objetivo: realizar, pelo terceiro ano consecutivo, evento sobre 

puericultura e pediatria.O evento será realizado em 1 dia e contará com 5 palestras, a definir. 

No detalhamento da proposta não se encontram outras informações A proposta indica que 

participarao docentes, discentes, médicos e profissionais que atendem crianças, na cidade de 

São Carlos e região. Nao sao indicadas parcerias externas. cronograma de desembolso e 

orçamento coesos, programação com itens a serem definidos. CoAEv - Comissão Assessora de 

Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e 

social da proposta = 1 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da 

proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$750,00

1232/2018-51

VIII Encontro do Grupo de 

Estudos do Agronegócio 

(GEAgro)- 

Empreendedorismo e 

Inovação no Agronegócio

ADRIANA 

ESTELA 

SANJUAN 

MONTEBELLO

DTAiSeR-

Ar
7

Recomenda a 

aprovação

A proposta deste evento tem mérito e relevância e propõe o debate sobre empreendedorismo 

na agropecuária. Sendo o agronegócio uma atividade empreendedora, e o Brasil um dos países 

com maiores índices de produtividade no campo destaca-se a importância desse tema na 

formação acadêmica das agrárias. Atenderá estudantes do Campus Araras. Poderia ter 

estabelecido parcerias com empresas, ou instituições de pesquisa ou ainda centros acadêmicos 

(Universidades) já que os convidados como palestrantes virão de fora da UFSCar. Programação 

do evento sem definição de palestrantes ou temas. Orçamento sem detalhamento e 

cronograma de desembolso adequado.CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1

Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de recursos = 1

Pontuação Final = 7.00 

R$650,00 R$600,00

1509/2018-45

40 anos de atividades de 

extensão do curso de 

Terapia Ocupacional da 

UFSCar

MIRELA DE 

OLIVEIRA 

FIGUEIREDO

DTO 7
Recomenda a 

aprovação

Apresenta mérito acadêmico e social, bem como, relevância porêm não ha clareza da 

comunidade externa a ser atingida. Não são mencionadas parcerias externas. Faltam detalhes 

na programação , orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 1 

Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$750,00

1654/2018-26

III Encontro de 

Preceptores e Supervisores 

de Terapia Ocupacional

MARINA 

JORGE DA 

SILVA

DTO 7
Recomenda a 

aprovação

A proposta conta com mérito academico dado que contará com a participacao de 30 

supervisores e preceptores de campos de estagio conveniados. A proposta não menciona a 

participação de outros profissionais e membros da comunidade. Não conta com parceria 

externa. Detalhamento, orçamento e cronograma de desembolso adequados. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 1 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 1 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$750,00
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1273/2018-47
Workshop do Cerrado da 

UFSCar

LIANE BIEHL 

PRINTES
SGAS 7

Recomenda a 

aprovação

O projeto apresenta uma potencial integração entre pesquisa, ensino e extensão, envolvendo 

alunos da UFSCar e, por ventura, estudantes de outras instituições de ensino, tendo em vista sua 

temática com grande apelo local, e de interesse da comunidade externa. Porém, não apresenta 

uma programação do evento, apenas um plano de trabalho para sua elaboração. Orçamento de 

cronograma e desembolso coesos. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 1 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 7.00

R$750,00 R$750,00

1457/2018-15
I Seminário de psicometria 

da UFSCAR

JAQUELINE 

ALCANTARA 

MARCELINO 

DA SILVA

DEnf 6,75
Recomenda a 

aprovação

A proposta não deixa claro no detalhamento a participação de profissionais da comunidade 

externa à universidade nem de estudantes de graduacão. A proposta preve um evento de 2 dias 

de duracao e tem como entre seus objetivos abordar bases teoricas metodologicas, disseminar 

o conhecimento e translação de conhecimento. A proposta se aproxima do edital de ACIEPE. 

cronograma de desembolso vago e com itens fora do prazo do edital CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 0.5 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 0.75 

Pontuação Final = 6.75

R$750,00 R$750,00

1492/2018-26

II Seminário de Terapia 

Ocupacional em Contextos 

Hospitalares - UFSCar

REGINA 

HELENA 

VITALE 

TORKOMIAN 

JOAQUIM

DTO 6,75
Recomenda a 

aprovação

Trata-se de um evento integrado a uma disiciplina curricular do curso. Contará com participacao 

de docentes, discentes e profissionais da area em contextos hospitalares. Não apresenta 

parceria externa. Falta programação detalhada do evento e cronograma de desembolso vago. 

CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do 

evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 0.75 Pontuação Final = 6.75

R$750,00 R$750,00

1252/2018-21
Campus Lagoa do Sino de 

Porteiras Abertas

ROBERTA 

BARROS 

LOVAGLIO

CCN 6,5
Recomenda a 

aprovação

Evento com mérito e relevância pois se propõe a mostrar a Ufscar para estudantes do Ensino 

médio e população em geral do município de Buri e entorno, uma região carente, baixos IDH, 

local que a Ufscar tem enorme papel de incentivar jovens carentes para ingresso na Ufscar. Os 

graduandos de vários cursos tem papel durante o evento em colaboração com técnicos de Lagoa 

do Sino. Apresenta cronograma das atividades a serem realizadas pouco definidas. Orçamento 

sem detalhamento e solicitação de item não financiável pelo edital . Cronograma de desembolso 

dentro do prazo do edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 0.5 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 6.50

R$750,00 R$0,00
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1256/2018-18
V Jornada Acadêmica do 

campus Lagoa do Sino

IURI 

EMMANUEL 

DE PAULA 

FERREIRA

CCN 6,5
Recomenda a 

aprovação

Evento tem mérito e relevância e propõe a integração da comunidade acadêmica, de Lagoa dos 

Sinos, incluindo os cinco cursos do campus. Por ser evento acadêmico com sucesso em edições 

anteriores e já consagrado no campus e de grande proporções, deviam ter solicitado apoio a 

órgãos de fomento (Capes, Fapesp) . Neste ano, será acrescentada ao evento a apresentação de 

empresas ou produtores que oferecem oportunidades de estágios a nossos estudantes, e que 

poderiam ser inseridos como parceria externa, e não foram. Não apresenta programação do 

evento, orçamento sem detalhamento e com itens em alineas erradas. CoAEv - Comissão 

Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0.5 Relevância do evento = 2 

Detalhamento da proposta = 0.5 Orçamento = 0.5 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 6.50

R$750,00 R$0,00

1570/2018-92
Canto Coletivo 

Improvisado (Circlesongs)

THAIS DOS 

GUIMARAES 

ALVIM NUNES

DAC 6,5
Recomenda a 

aprovação

Promover a prática musical coletiva utilizando o corpo e a voz como elementos fundamentais 

para a realização de atividades de experimentação. Cronograma de desembolso em desacordo 

com Edital. Compra direta de passagem aérea c/solicitação de reembolso não é permitido. 

CoAEv - Comissão Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0 Parcerias externas = 0 Relevância do 

evento = 2 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 0.5 Pontuação Final = 6.50

R$750,00 R$0,00

1403/2018-41
I Jornada de Educação 

Infantil

MARIA 

WALBURGA 

DOS SANTOS

DCHE-So 6,5
Recomenda a 

aprovação

Evento tem mérito e relevância pois vai debater práticas do trabalho pedagógico em Educação 

Infantil, discutir políticas públicas e os sustentáculos teóricos desse campo na atualidade, 

imprescindível para a formação do pedagogo. Não indica parcerias ou captação de recursos 

externos. Falta detalhammento da programação. Orçamento vago , com erros em alineas. 

Cronograma de desembolso adequado. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 0.5 Orçamento = 

1 Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 6.50

R$750,00 R$0,00

1231/2018-14
XI Encontro Regional 

Sudeste da ABEM

FERNANDO 

STANZIONE 

GALIZIA

DME 6,5
Recomenda a 

aprovação

Proposta demonstra-se importante para o campo da música na UFSCar, entretanto, possui 

programação e objetivos vagos. Indica captção de recurso externo. Orçamento e cronograma de 

desembolso adequados. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS 

DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 1 Parcerias externas = 1 

Relevância do evento = 0.5 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 6.50

R$750,00 R$0,00
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1053/2018-13

Simpósio de iniciação a 

pesquisa em Engenharia 

Civil

ALEX SANDER 

CLEMENTE DE 

SOUZA

DECiv 6,25
Recomenda a 

aprovação

Evolve a divulgaçao de iniciaçao cientifica no ambito da engenharia civil seria mais apropriado 

dentro da semana de eng civil. Publico alvo apenas da Engenharia Civil, sugerimos que seja 

aberto a comunidade externa. Orçamento detalhado, cronograma de desembolso com valores 

superior ao previsto na proposta. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias 

externas = 0 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 0.75 Pontuação Final = 6.25

R$750,00 R$0,00

1116/2018-31

Workshop de Tecnologias 

para Prototipagem em 

Espaços "Maker"

DANIEL 

BRAATZ 

ANTUNES DE 

ALMEIDA 

MOURA

DEP 6,25
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve pesquisa na academia envolvendo laboratorios, tendencias de aproximar 

academia das empresas e conscientizaçao dos estudantes. Programação e orçamento em 

conformidade com edital, cronograma de desembolso sugere gastos com serviços após prazo. 

CoAEv - Comissão Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 0 Relevância do 

evento = 1 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 0.75 Pontuação Final = 6.25

R$750,00 R$0,00

1287/2018-61

II Conversando sobre a 

Produção Científica na 

UFSCar (ConProduCi)

MARISA 

CUBAS 

LOZANO

BCo 6
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve a recuperação, gerenciamento e divulgação de produção científica no 

ambiente acadêmico o que seria mais adequado através de um oferecimento de uma ACIEPE. 

Cronograma e programação indefinida. Orçamento e cronograma de desembolso compatível 

com edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 0 Relevância do 

evento = 2 Detalhamento da proposta = 0.5 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de 

recursos = 1 Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00

1594/2018-41
SeCoT 2018 - X Semana da 

Computação e Tecnologia

TIEMI 

CHRISTINE 

SAKATA

DComp-

So
6

Recomenda a 

aprovação

Envolve alunos em uma semana que pode eventualmente buscar patrocinio em uma área de 

grande interesse do meio tecnologico. Cronograma com pontos a serem definidos, orçamento 

sem detalhamento e cronograma de desembolso com algumas datas fora dos prazos do edital. 

CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 1 Relevância do 

evento = 2 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de 

recursos = 0.5 Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00

1097/2018-43
Educação Ambiental: Feira 

de Trocas

MARGARETH 

LUMY 

SEKIAMA

DDR-Ar 6
Recomenda a 

aprovação

Proposta envolve uma conscientização de atitudes sustentáveis que é importante, mas poderia 

incluir palestras para maior conscientização.Programação do evento e cronograma de 

desembolso coesos. Orçamento com itens em alíneas em desconformidade com edital. CoAEv - 

Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: 

Mérito acadêmico e social da proposta = 1 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 1 

Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 6.00

R$200,00 R$0,00

Página 13 de 30



1385/2018-06
XIV Semana de Física da 

UFSCar

DUCINEI 

GARCIA
DF 6

Recomenda a 

aprovação

Envolve tradicional semana da física e pode se conseguir recursos de patrocínios e agencias de 

fomento. Não apresenta programação detalhada, orçamento com itens não financiáveis e 

cronograma com valores que excedem o limite do edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio 

a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da 

proposta = 0.5 Parcerias externas = 0.75 Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 

1 Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de recursos = 0.75 Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00

1601/2018-13

O DESENVOLVIMENTO EM 

DEBATE: A "PONTE PARA 

O FUTURO" E AS 

REFORMAS ESTRUTURAIS 

NO GOVERNO TEMER

JOSE MARCOS 

NAYME 

NOVELLI

DGTH-So 6
Recomenda a 

aprovação

Proposta discução de caráter político para o Capus Sorocaba. Cronograma com pontos a serem 

definidos. Orçamento e cronograma de desembolso de acordo com edital. CoAEv - Comissão 

Assessera de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito 

acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias externas = 1 Relevância do evento = 0.5 

Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 2 Cronograma de desembolso de recursos = 1 

Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00

1626/2018-17
X Simpósio de Atualização 

em Diabetes Mellitus

ANGELA 

MERICE DE 

OLIVEIRA LEAL

DMed 6
Recomenda a 

aprovação

A proposta tem mérito e indica a participação de docentes, discentes e de especialistas da área, 

da UFSCar e de outras instituições renomadas, que estão sendo contactados. Trata-se de um 

evento de relevância mas a proposta é sucinta na explicitação das contribuições e impactos do 

evento na seção do detalhamento. Quanto a parceria externa, não foi indicado na proposta. 

Apresenta programação com pontos a serem definidos. Orçamento e cronograma de 

desembolso em conformidade com o edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos 

Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 

2 Parcerias externas = 0 Relevância do evento = 1 Detalhamento da proposta = 0 Orçamento = 2 

Cronograma de desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00

1505/2018-67

XX Semana de Estudos em 

Terapia Ocupacional da 

UFSCar

LIVIA 

CELEGATI PAN
DTO 6

Recomenda a 

aprovação

O evento tem merito e relevancia, contata com estudantes de graduacao, posgraduacao, 

docentes e profissionais da area. A proposta nao menciona parcerias externas. Pretende-se que 

a XX Semana de Estudos em Terapia Ocupacional comemore os 40 anos do Curso de Graduação 

em Terapia Ocupacional da UFSCar. OBS.: O evento acontecerá de 22 a 26/10 e para o dia 25/10 

esta sendo solicitado pelo mesmo departamento outro evento, também como justifcado na 

presente proposta, em comemoração aos 40 anos do Curso de Graduação. Proposta não tem 

programação do evento. Orçamento sem detalhar material de papelaria, cronograma de 

desembolso adequado. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS 

DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 

Relevância do evento = 2 Detalhamento da proposta = 0.5 Orçamento = 0.5 Cronograma de 

desembolso de recursos = 1 Pontuação Final = 6.00

R$750,00 R$0,00
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1681/2018-07

Encontros 

Interprofissionais em 

Saúde - Unidade Saúde 

Escola

FERNANDO 

AUGUSTO 

VASILCEAC

USE 5,75
Recomenda a 

aprovação

Trata-se de um ciclo de palestras que busca refletir sobre o cuidado em saude, no ambito de 

uma unidade escola. A equipe esta integrada por docentes, TAs e estudantes de graduação. Não 

esta indicado na proposta a participação de parcerias externas.A proposta não deixa claro, no 

detalhamento da mesma a participação da comunidade externa como usuários e profissionais 

de outros equipamentos de saude do municipio e da região. Proposta não indica datas nem 

periodicidade dos encontros. Orçamento sem especificações e cronograma de desembolso 

vago. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 2 Parcerias externas = 0 Relevância do 

evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 1 Cronograma de desembolso de 

recursos = 0.75 Pontuação Final = 5.75

R$750,00 R$0,00

1701/2018-31

I ENCONTRO DE 

EDUCAÇÃO BASEADA EM 

COMPETENCIAS (EBC) 

PARA DOCENTES DE 

SAÚDE DA 

MULHER/OBSTETRICIA NO 

INTERIOR DE SÃO PAULO.

NATALIA 

REJANE SALIM
DEnf 5,25

Recomenda a 

aprovação

A proposta trata-se de um evento de 3 dias que tem como objetivo capacitar docentes para a 

formação de profissionais da atenção obstétrica/saúde da mulher. Não prevee a participação de 

estudantes de nenhum nível. Informa parceria com HU. Orçamento sem detalhamento, 

cronograma de desembolso vago. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 0.5 Parcerias 

externas = 0.5 Relevância do evento = 0.5 Detalhamento da proposta = 2 Orçamento = 1 

Cronograma de desembolso de recursos = 0.75 Pontuação Final = 5.25

R$750,00 R$0,00

1213/2018-24
I Encontro do Projeto 

"Ciranda dos Saberes"

MARCIA 

REGINA 

ONOFRE

DME 5
Recomenda a 

aprovação

Projeto apresenta uma programação vaga, objetivos pouco fundamentados e que auxiliariam na 

apresentação da proposta. Não apresenta captação de recursos. Falta definições no cronograma 

do evento, orçamento sem muita justificativa, cronograma de desembolso fora do prazo 

previsto no anexo do edital. CoAEv - Comissão Assessora de Apoio a Eventos Acadêmicos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: Mérito acadêmico e social da proposta = 1 Parcerias 

externas = 0.5 Relevância do evento = 1 Detalhamento da proposta = 1 Orçamento = 1 

Cronograma de desembolso de recursos = 0.5 Pontuação Final = 5.00

R$750,00 R$0,00

Recursos Solicitados: Recursos 

Concedidos:

R$45.550,00 R$33.000,00Total de atividades: 62

Totais:
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