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1 OBJETIVO GERAL
Pretende-se com este projeto solicitar a prorrogação do prazo de execução do PRODIN
nº 037/2019 - Divulgação das linhas de pesquisa do Departamento e da Pós-Graduação e
incentivo à Produção Científica.
Este aditivo se justifica por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo fato de que uma das
últimas atividades previstas no projeto - a contratação de editora para a diagramação e
impressão de livro – ter sofrido atraso no processo de contratação que se daria a partir de uma
seleção pública de editora para tal fim. Desde o início deste ano, a equipe do projeto com o
apoio da equipe da FAI-UFSCar vem buscando realizar seleção pública para a contratação da
editora. Acontece que em duas ocasiões o certame foi deserto, não havendo editoras
interessadas. Neste momento, a FAI-UFSCar finalizou a contratação da editora a poucos dias.
Contudo, com o atraso da contratação, o processo que era para ter sido realizado no início do
ano de 2021 apenas foi efetivado agora. Este fato justifica a prorrogação por 3 meses, conforme
pleiteamos.
Em segundo lugar, devido as economias advindas nas contratações por seleção pública
que fez com que os valores contratados fossem menores dos inicialmente planejados, há um
saldo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de recursos do projeto. Com isso, planejamos utilizar
este saldo de recursos para realizar mais uma edição da Revista Contemporânea, ação prevista
no projeto que será assim ampliada de 2 para 3 edições.
De fato, o objetivo geral do PRODIN nº 037/2019 - Divulgação das linhas de pesquisa
do Departamento e da Pós-Graduação e incentivo à Produção Científica é aumentar a
internacionalização e a visibilidade, nacional e internacionalmente, das linhas de pesquisa do
Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, contribuindo
para o fortalecimento de redes de colaboração científica e para o aumento da produção científica
dos docentes e pesquisadores (discentes) ligados aos seus laboratórios de pesquisa.
Para isso, a proposta visa três objetivos específicos:
1) publicar três edições da Revista Contemporânea (ISSN Eletrônico: 2316-1329 - edições
de julho a dezembro de 2019, de janeiro a junho de 2020 e de agosto a novembro de
2021. A Contemporânea é classificada em sua área, a Sociologia, como A2 no Qualis
CAPES atual. Tem abrangência nacional e internacional, tanto em seu Conselho
Editorial, quanto nos artigos publicados);
2) publicar dois livros, apresentando resultados do Projeto de extensão “Economia
Feminista e Solidária: ações para o fortalecimento da autonomia econômica das
mulheres”. Um dos livros trará a discussão das metodologias empregadas no apoio ao
associativismo de mulheres e empreendimentos econômicos solidários. O outro,
discutirá o significado e o sentido dessas experiências no contexto do mundo do trabalho
atual, e o enfrentamento de diferentes formas de opressão e precarização do trabalho;
3) aumentar a internacionalização e visibilidade dos grupos e laboratórios de pesquisa
ligados ao DS e PPGS-UFSCar, via publicação de artigos em língua inglesa em revista
e/ou anais de congressos internacionais, produzidos a partir de resultados de pesquisa
conduzidas nos grupos de pesquisa que integram o DS e o PPGS-UFSCar; assim como
da divulgação (em língua portuguesa e inglesa) das atividades, dos resultados de
pesquisa e das publicações dos grupos e laboratórios que integram o DS e o PPGS-

Minuta de Contrato - Termo Aditivo (0460048)

SEI 23112.002123/2019-31 / pg. 2

3

UFSCar, em português e inglês, a partir da produção/atualização de portais online (site)
desses laboratórios.
2 JUSTIFICATIVA
Todas as atividades propostas nesse projeto estão alinhadas ao PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional - UFSCar), com foco no objetivo 4 – Democratização do acesso
ao conhecimento, que em seu item 4.1 traz a meta “Divulgar, nacional e internacionalmente, a
infraestrutura e as linhas de pesquisa”, e subsidiariamente no objetivo 1 – Aprimorar a formação
de graduandos e pós-graduandos, que em seu item 1.5 traz a meta “aperfeiçoamento da
formação do pós-graduando para a docência” (disponível em: http://www.pdi.ufscar.br/).
Objetivo 1
A Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, como revista acadêmica
indexada, é um importante meio de divulgação científica dos docentes e pesquisadores da
UFSCar, assim como de outras universidades nacionais, e também de internacionalização da
Universidade, pois publica artigos de instituições e pesquisadores estrangeiros.
Além disso, a Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar é uma publicação
sem fins lucrativos vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Federal de São Carlos. Sua primeira edição data de 2011 e, desde então, a revista conta com a
publicação de duas edições anuais.
A Revista Contemporânea oferece acesso livre, aberto e imediato ao seu conteúdo,
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público
proporciona maior democratização do acesso ao conhecimento.
O Conselho Editorial da Contemporânea é constituído de pesquisadores brasileiros e
estrangeiros, considerados referências em suas áreas de pesquisa. Vale destacar que a formação
deste Conselho Editorial é marcada pela diversidade institucional e internacionalidade, visto
que dele participam professores e pesquisadores vinculados a universidades de diferentes
unidades federativas do Brasil, assim como a instituições localizadas em países do Norte e Sul
globais – o que reforça o caráter de internacionalização desta produção da UFSCar, em
conformidade com o PDI MEC/ UFSCar. São membros do Conselho Editorial da Revista
Contemporânea:















Antonio Carlos Witkoski (Universidade Federal do Amazonas)
Berenice Bento (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
Carlos Lista (Universidad Nacional de Córdoba- Argentina)
Carlos Serra (Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique)
Celi Scalon (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Cibele Rizek (Universidade de São Paulo/Universidade Federal de São Carlos)
Daniel Cefaï (Ecole de Haute Etudes en Sciences Sociales - France)
Evelina Dagnino (Universidade Estadual de Campinas)
Franck Poupeau (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales- France)
Howard Becker (Pesquisador Independente - EUA)
Irlys Barreira (Universidade Federal do Ceará)
José Ricardo Ramalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
José Vicente Tavares dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Luís Roberto Cardoso de Oliveira (Universidade de Brasília)
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Maria Filomena Gregori (Universidade Estadual de Campinas)
Miriam Adelman (Universidade Federal do Paraná)
Ricardo Mariano (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
Sérgio Adorno (Universidade de São Paulo)
Sérgio Miceli (Universidade de São Paulo)
Objetivo 2

Entre 2016 e 2019 foi coordenado pelo docente Fábio José Bechara Sanchez o projeto
de pesquisa e extensão “Economia Feminista e Solidária: ações para o fortalecimento da
autonomia econômica das mulheres”, que teve como objetivo a assessoria, capacitação e
fomento a empreendimentos de economia solidária, com base em metodologia participativa e
feminista. O projeto atingiu mais de 900 mulheres e 60 empreendimentos econômicos
solidários, localizados em diferentes regiões do Estado de São Paulo. No âmbito do projeto, foi
realizada pesquisa com estas mulheres e estes empreendimentos e sistematizada a metodologia
utilizada.
Como desdobramento, percebe-se a oportunidade de levar os resultados obtidos para
além daquilo que foi sistematizado pelo projeto (no relatório), fazendo uma discussão sobre
diferentes metodologias de trabalho da universidade com grupos populares de mulheres e
empreendimentos econômicos solidários, assim como debater teoricamente as experiências da
economia feminista num contexto mais geral de “outras economias” que tem surgido nas
últimas décadas fruto da desestruturação do mundo do trabalho. Assim, propõe-se neste
PRODIN publicação de dois livros que levem adiante estes desdobramentos do projeto de
extensão e de pesquisa realizada pelo DS, possibilitando a articulação da experiência da
pesquisa com outras Redes de pesquisadores. As duas publicações propostas terão a seguinte
estrutura:
Livro 1: Universidade e metodologias participativas: reflexões e experiências de trabalho
junto ao associativismo “popular”
SUMÁRIO
I.
Apresentação – A universidade e a construção do Comum
Fábio Sanchez
II.
A Pesquisa participante e a pesquisa ação hoje
Maria Waldenez de Oliveirae Michel Thiollent
III.
Cartografias Sociais
Joana da Silva Barros
IV.
Epistemologias feministas e a construção do comum
Alana Moraes
V. Conhecimento aberto, o comum e os protótipos
Henrique Parra
VI.
Metodologias feministas
Isabelle Hillekamp
VII.
Incubação ou formação
Fábio Sanchez
VIII.
Reflexões sobre metodologias de incubação
Fábio Sanchez e Sonia Kruppa
Livro 2: Economias de Resistência (e Sobrevivência)
SUMÁRIO
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I.

Apresentação: Entre a funcionalidade e a resistência: outras economias e suas relação
com a acumulação do capital
Fábio Sanchez
Entre o neoliberalismo e o desenvolvimentismo: alternativas de produzir e viver
Fábio Sanchez
A economia Solidaria
Mauricio Sardá
Economia Solidaria e feminista
Isabelle Hillekamp
A Autogestão e o movimento Operário
Claudio Nascimento
Etnodesenvolvimento e a Resistência étnica
Jorge Nascimento
Etnodesenvolvimento de comunidades indígenas
Maria BARROSO-HOFFMANN
Economia Popular e associativismo: entrecruzamentos
Gabriel KRAYCHETE
Outros modelos de desenvolvimento e o Bien Vivir
Alberto Acosta
Autogestão, autonomia e as lutas sociais no Brasil
Fábio Sanchez

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Objetivo 3
O incentivo aos docentes e grupos/laboratórios de pesquisa para a publicação de artigos
em língua inglesa em revista e/ou anais de congressos internacionais e a divulgação de suas
atividades, projetos, resultados de pesquisa e publicações em portais em língua portuguesa e
inglesa tem impacto direto no aumento da visibilidade e internacionalização das linhas de
pesquisa do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
contribuindo para o fortalecimento de redes de colaboração científica e para o aumento da
produção científica dos docentes e dos pesquisadores ligados aos grupos/laboratórios. O projeto
visa dar suporte a esses objetivos via traduções de artigos/papers e construção/atualização dos
portais. Entre os grupos em atividade no DS e PPGS UFSCar estão:



Ruras – Ruralidades, Ambiente e Sociedade
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/168736)
NaMargem – Núcleo de Pesquisas Urbanas
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/457997)







LEST-M – Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissões e Mobilidade
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/17478)
NEDJUS – Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/36823)
NEREP - Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/16828)
NAMCULT - Núcleo de Estudos em Ambiente Cultura e Tecnologia
GEVAC - Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de
Conflitos
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QUADRO 1 – Principais objetivos e metas da presente proposta
Objetivos e metas
Atividades a serem
previstas no PDI-MEC
realizadas
1) Divulgar, nacional e
internacionalmente, a
infraestrutura e as linhas
de pesquisa (Objetivo 4
– Democratização do
acesso ao conhecimento
- Meta 4.1 PDI/MEC)
2) Aperfeiçoamento da
formação do pósgraduando para a
docência (Objetivo 1 –
Aprimorar a formação
de graduandos e pósgraduandos - Meta 1.5
PDI/MEC)

Mensuração
objetiva das metas

- Apoiar a publicação
das edições v 9, n2, v
10 n1 e v 10 n2 da
Contemporânea –
Revista de
Sociologia da
UFSCar

- Ampliar a
divulgação do
conhecimento gerado
na Universidade
pelos docentes da
UFSCar, pelos
discentes do PPGSUFSCar e
- Apoiar a publicação pesquisadores de
de dois livros fruto
outras universidades
da pesquisa
nacionais e
Economia feminista internacionais.
e solidária”
- Fortalecer as redes
- Apoiar a publicação de colaboração
de sete artigos em
científica, e
língua inglesa em
contribuir para o
revista e/ou anais de aumento da produção
congressos
científica dos
internacionais
docentes e
pesquisadores
- Apoiar a
(discentes) ligados
produção/atualização aos seus laboratórios
de sete portais de
de pesquisa.
grupos de pesquisa,
em português e
inglês

Minuta de Contrato - Termo Aditivo (0460048)

Indicador/medida

Prazo previsto
para a execução

- 35 artigos
publicados em tres
volumes da revista
contemporânea.

Setembro de
2019 a novembro
de 2021.

- 2 livros
publicados, em 500
volumes cada.
- 7 artigos
traduzidos para o
inglês para
publicação em
revista e/ou
apresentação em
congresso
internacional.
- 7 portais/sites de
grupos e
laboratórios de
pesquisa, em
português e
traduzidos para o
inglês.
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3 Cronograma de Execução (Plano de trabalho)
Etapas/Fases

Indicador Físico
Unidade de
Qtd.
Medida

1) Edição Revista
Contemporânea (v9 n2)

Uma edição

2) Edição Revista
Contemporânea (v10 n1)
3) Edição Revista
Contemporânea (v10 n2)

Início

Término

1 edição disponível
gratuitamente online

Setembro
2019

Dezembro
2019

1 edição disponível
gratuitamente online
1 edição disponível
gratuitamente online
500 exemplares
impressos e e-book
500 exemplares
impressos e e-book

Janeiro
2020
Agosto de
2021
Setembro de
2019
Agosto de
2020

Julho
2020
Novembro de
2021
Novembro de
2021
Novembro de
2021

Artigo ou
paper

7

Novembro
de 2019

Agosto de
2021

Site/portal

7

Setembro de
2019

Agosto de
2021

Uma edição
Uma edição

4) Publicação do Livro (n1)

Exemplar

5) Publicação do Livro (n2)

Exemplar

6) Tradução de sete artigos
acadêmicos (artigos para
revista e/ou paper para
congresso)
7) Produção/atualização portais
dos grupos/ laboratórios de
pesquisa (português/Inglês)

Período de Execução

4 Plano de Aplicação
Classificação
Especificação
Valores em R$
da despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (inclusive custos
18.900,00
33.90.39
operacionais do projeto) – serviços de tradução
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (inclusive custos
operacionais do projeto) – serviços de diagramação digital
11.900,00
33.90.39
(construção/atualização sites/portais digitais)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (inclusive custos
operacionais do projeto) – serviços de revisão de texto, arte e
20.000,00
33.90.39
impressão de dois livros
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (inclusive custos
operacionais do projeto) – serviços de diagramação e DOI de
13.000,00
33.90.39
artigos de duas edições da revista Contemporânea
63.800,00
TOTAL
6.380,00
Recursos orçamentários destinados à contratação da FAI UFSCar*
70.180,00
TOTAL GERAL
*Item obrigatório (contatar a FAI para cálculo).

5 EQUIPE ENVOLVIDA
Nome
Fabiana Luci de Oliveira
André Ricardo de Souza
Rodrigo Constante Martins
Fábio Sanches Bechara
Jorge Leite Jr.

Função
Professora Adjunta
Professor Adjunto
Professor Adjunto
Professor Adjunto
Professor Adjunto
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Nome
Svetlana Ruseishvili
Samira Feldman Marzochi
Aline Suelen Pires
Jacob Carlos Lima
Luana Dias Motta
Jacqueline Sinhoretto
Gabriel de Santis Feltran
Priscila Martins Medeiros
Valter Roberto Silvério

Função
Professora Adjunta
Professora Adjunta
Professora Adjunta
Professor titular
Professora Adjunta
Professora Associada
Professor Adjunto
Professora Adjunta
Professor Titular

Setor
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

SIAPE
3064852
2274197
2257779
0335072
3064891
1676984
1717985
1765380
1142562

Fonte:
Plano de Desenvolvimento Institucional - <http://www.spdi.ufscar.br>, acesso em 3 de junho
de 2019.

São Carlos, 05 de agosto de 2021

Profa. Dra. Aline Suelen Pires
Chefe do Departamento de Sociologia em exercício
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APÊNDICE A
FLUXO DE TRAMITAÇÃO DO PRODIN – DA CONCEPÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS

FAI
• Informa o saldo de recurso
das unidades junto à FAI.

Gestor da Unidade /
Coordenador do
Projeto
• Elabora Proposta de
Projeto.
• Submete para deliberação
do colegiado ou instância
pertinente.

CoAd

SOC

• Delibera sobre a proposta.

• Prepara a deliberação e
divulga.
• Comunica o Coordenador
sobre a decisão do CoAd.

Coordenador do
Projeto

Coordenador do
Projeto

• Executa o ProDIn.

• Elabora Relatório Final de
execução físico-financeira,
acompanhado da execução
das metas e dos
indicadores.
• Submete para deliberação
do colegiado ou instância
pertinente.

CoAd

Conselho da Unidade

SPDI

(Ex: conselho
departamental, CoEx etc.)
• Delibera sobre a Proposta
de Projeto.
• Encaminha o Projeto para
a SPDI, em caso de
aprovação.

• Elabora Parecer de
Avaliação do alinhamento
da proposta com o
PDI/MEC vigente na
UFSCar.
• Encaminha, via SOC,
Projeto e Parecer para
deliberação do CoAd.

Coordenador do
Projeto

ProAd

• Se o projeto foi aprovado,
entra em contato com a
FAI para elaboração dos
documentos para
celebração de contrato
entre UFSCar e FAI.
• Apresenta à ProAd os
referidos documentos.
Conselho
da Unidade
(Ex: conselho
departamental, CoEx etc.)
• Delibera sobre o Relatório
Final.
• Encaminha o Relatório
para a SPDI, em caso de
aprovação.

• Realiza os trâmites
necessários para a
contratação da FAI.

SPDI
• Analisa o Relatório
recebido.
• Encaminha, via SOC, o
Relatório para apreciação
do CoAd.

• Aprecia o Relatório Final.
• E informa o coordenador,
via SOC, sobre a
deliberação.

Legenda:
Tramitação
Execução
Prestação de Contas
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS - SPDI/R
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518198 - http://www.ufscar.br
PARECER Nº
10/2021/SPDI/R
PROCESSO Nº
23112.002123/2019-31
INTERESSADO:
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, FAI.UFSCAR, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO: PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DO PROJETO PRODIN Nº 037/2019

Prezada Senhora Presidente;

Em referência a solicitação de aditivo de prazo ao projeto PRODIN nº 037/2019, para término em 30 de novembro de 2021, a Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, SPDI, considera pertinente a solicitação frente aos fatos apresentados, e que o aditivo
de prazo se mostra necessária de modo a poder desenvolver adequadamente a atividade previstas no projeto e alcançar os objetivos
proposto, de divulgar a produção científica do Departamento de Sociologia da UFSCar, dessa maneira me mostro favorável à dilação
no prazo do referido PRODIN.

Certo da compreensão de todos, me coloco à disposição para eventuais questionamentos;

Pedro Carlos Oprime
Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Documento assinado eletronicamente por Pedro Carlos Oprime, Secretário(a) Geral, em 09/08/2021, às 15:26, 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
0462854 e o código CRC 380E2611.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.002123/2019-31
Modelo de Documento: Parecer, versão de 02/Agosto/2019

Parecer 10 (0462854)
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SEI nº 0462854

E-mail - 0468272
Data de Envio:
16/08/2021 11:04:36
De:
FUFSCar/Coordenadoria de Contratos (CContrat) <ccontrat@ufscar.br>
Para:
aline.sociologia@gmail.com
jcabelo@uol.com.br
fabianaluci@ufscar.br
Assunto:
Vencimento do contrato 37/2019
Mensagem:
Prezados Senhores Fiscais,
Devido a proximidade do fim da vigência do contrato administrativo n° 37/2019, e observando no processo o interesse de prorrogação, reforçamos sobre
a necessidade de encaminhar o pedido de prorrogação para ProAd o mais breve possível, conforme orientações no Ofício de Vencimento (SEI
0369554), para não perder o prazo contratual.
Atenciosamente
Vanessa Stevan Ture
Coordenadoria de Contratos

E-mail CContrat 0468272
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - DS/CECH
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33066515 - http://www.ufscar.br
Ofício nº 26/2021/DS/CECH
São Carlos, 16 de agosto de 2021.

Para:
Pró-Reitoria de Administração
Edna Hercules Augusto
Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do projeto PRODIN nº 037/2019 - Divulgação das linhas de pesquisa do Departamento
e da Pós-Graduação e incentivo à Produção Científica

Vimos por meio deste solicitar a urgência na tramitação do processo, pois o mesmo se encerra no dia 31/08/2021 (0369554) e temos
interesse em dar continuidade ao mesmo.
A solicitação do aditivo do prazo, conforme detalhado no ofício 25/2021/DS/CECH (0460042) e minuta de contrato (0460048), se
justifica por dois motivos principais: a demora na contratação de uma editora para diagramação e impressão do livro que faz parte do
PRODIN (pois por duas vezes o certame foi deserto) e, depois de contratada uma empresa, a economia gerada pelo processo de
contratação pública gerou um saldo de R$ 10.488,72 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) Este dinheiro
será usado em três (ao invés de duas) edições da Contemporânea, a revista científica do DS/ PPGS – UFSCar, sitiada em:
https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea
É importante também ressaltar que o sr. Pedro Carlos Oprime, Secretario Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, já deu
um parecer favorável para a dilatação do prazo até 30 de novembro de 2021 (0462854).
Cordialmente,

Jorge Leite Jr e Aline Suelen Pires,
Fiscais do Projeto PRODIN no 037/2019

Documento assinado eletronicamente por Jorge Leite Junior, Professor(a) Associado(a), em 16/08/2021, às 16:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Aline Suelen Pires, Professor(a) Adjunto(a), em 16/08/2021, às 16:29, 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
0468726 e o código CRC 48B66B61.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.002123/2019-31
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - ProAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518115 - http://www.ufscar.br
Despacho nº
Processo nº
Remetente:
Destinatário(s):

ASSUNTO:

724/2021/ProAd
23112.002123/2019-31
Pró-Reitoria de Administração
Coordenadoria de Contratos

Orientação
São Carlos, 16 de agosto de 2021.

Prezada Coordenadoria de Contratos,
Frente a demanda processual (23112.002123/2019-31) em tela solicito, por gentileza, providências relativas à prorrogação pleiteada.
Atenciosamente,
Edna Hercules Augusto
Pró-Reitora de Administração da UFSCar
Documento assinado eletronicamente por Edna Hercules Augusto, Pró-Reitor(a), em 16/08/2021, às 16:51, 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
0468835 e o código CRC FD12F164.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.002123/2019-31
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019

Despacho 724 (0468835)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - DS/CECH
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33066515 - http://www.ufscar.br
Ofício nº 27/2021/DS/CECH
São Carlos, 17 de agosto de 2021.

Para:
FAI/UFSCar

Assunto: Solicitação de prorrogação do projeto PRODIN nº 037/2019 - Divulgação das linhas de pesquisa do Departamento e
da Pós-Graduação e incentivo à Produção Científica
Prezados,
Encaminhamos a solicitação de prorrogação do projeto, que altera a data final de 31 de agosto para 30 de novembro de 2021, de
acordo com o parecer favorável do Prof. Pedro Carlos Oprime, Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
(0462854).
Atenciosamente,
Fabiana Luci de Oliveira
Coordenadora PRODIN nº 037/2019

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Luci de Oliveira, Chefe de Departamento, em 17/08/2021, às 08:53,
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
0469355 e o código CRC 3B403F72.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.002123/2019-31
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019
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E-mail - 0469366
Data de Envio:
17/08/2021 08:57:29
De:
FUFSCar/Departamento de Sociologia (DS) <ds@ufscar.br>
Para:
rosangela.santos@fai.ufscar.br
Assunto:
Solicitação de prorrogação do projeto PRODIN nº 037/2019 - Divulgação das linhas de pesquisa do Departamento e da Pós-Graduação e incentivo à
Produção Científica
Mensagem:
Rosangela, bom dia!
Segue o informe da solicitação da mudança de data do encerramento do projeto, assim como o parecer favorável do Prof. Pedro Carlos Oprime,
Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
At.te,
Luciane/DS
Anexos:
Oficio_0469355.html
Parecer_0462854.html

E-mail DS 0469366
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br
Despacho nº
Processo nº
Remetente:
Destinatário(s):

ASSUNTO:

20/2021/CoAd
23112.002123/2019-31
Conselho de Administração
Gabinete da Reitoria

Solicitação de aditivo de prazo referente ao ProDIn nº 037/2019, do Departamento de Sociologia da UFSCar : "
Divulgação de linhas de pesquisa do Departamento e da Pós-Graduação e incentivos à produção científica"
Autorizo ad referendum do Conselho de Administração
1 - À SOC
Para inclusão na pauta da próxima reunião do CoAd.
2 - À ProAd
Para providências
Em 17/08/2021

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a), em 17/08/2021, às 09:51, 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
0469385 e o código CRC DBAA18C8.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.002123/2019-31
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019
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