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São Carlos, 12 de julho de 2022.

À 
Comunidade Universitária da Universidade Federal de São Carlos, 
 
Assunto: Indisponibilidade do uso dos espaços do Núcleo de Extensão
Educação, Tecnologia e Cultura (NETC-So/ProEx) e pausa nas atividades da
Coordenadoria do Núcleo durante o mês de julho de 2022
  
Prezados(as) Senhores(as),
 
Considerando o período de férias, em julho de 2022, do servidor técnico-
administrativo que dá suporte à Coordenadoria do Núcleo de Extensão Educação,
Tecnologia e Cultura (NETC-So/ProEx); a recente rescisão a pedido do estagiário, sem
possibilidade de substituição devido ao período eleitoral; assim como a licença
médica da Coordenadora do NETC-So; e
Considerando que a unidade não conta com outros servidores para realizar
as atividades administrativas;
 
Informamos que, excepcionalmente, o uso dos espaços geridos pelo NETC-
So/ProEx estará indisponível a partir da data de hoje até 31 de julho de 2022, ficando
cancelados os eventos já agendados para o período, como também pausadas
as atividades da referida coordenadoria. 
 
Agradecemos a compreensão de todos e todas. 
 
Atenciosamente,
Profa. Ducinei Garcia
Pró-Reitora de Extensão
Universidade Federal de São Carlos 
 

Documento assinado eletronicamente por Ducinei Garcia, Pró-Reitor(a), em
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12/07/2022, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0751526 e o
código CRC 95ECF919.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.024849/2022-21 SEI nº 0751526 

Modelo de Documento:  Ofício-Circular, versão de 02/Agosto/2019  
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