Plano de trabalho para o próximo Biênio (08/2022 a 07/2024)
Professora Senior Sílvia Nassif Del Lama
A execução do projeto de extensão cujas atividades estão resumidas abaixo é o nosso plano de trabalho para esse biênio. O projeto será enviado à Proex tão logo a
transferência departamental se concretize.
1) Projeto de extensão “Liberdade e leitura de mãos dadas”
A equipe executora que coordeno conta hoje com as participantes externas à UFSCar: Ieda Faganello, Roseana Nunes Baracat Moreira, Tábata Quintana Yonaha,
Dulce Picolli e Antônia Clara Jorge de Mello. Dentro da UFSCar, estamos iniciando a colaboração com a Profa. Senior Roseli Rodrigues de Mello (DTPP) e seu grupo
do NIASE e com a Profa. Chloe Ariadne Mar Furnival e sua aluna Rayane Brito, ambas do DCI.
O público alvo: em 2022 as 100 reeducandas privadas de liberdade do Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara. Nesse local estão mulheres privadas de
liberdade ainda não julgadas, julgadas com penas até 10 anos e no semi-aberto; em 2023 atenderemos também a Penintenciária Feminina de Guariba que possui
900 mulheres privadas de liberdade, com penas diversas, iniciando os clubes com aquelas que estão no semi-aberto e se preparando para sua saída.
Objetivo geral
1.

Elaborar e executar projeto em
cooperação com a FUNAP, com a
intermediação da Fundação do
Observatório do Livro e da Leitura,
para implantação e
desenvolvimento de clubes de
leitura nos presídios femininos da
região de São Carlos.
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2.

Objetivos específicos

Atividades

Indicadores

Frequência da atividade

2.1

- Promover pela leitura a

- Selecionar 10 livros/ano do

Lista de presença dos clubes

Anual

emancipação, a humanização das

acervo, entrega dos livros para as

de leitura

relações em situação de cárcere

mulheres privadas de liberdade,

das mulheres privadas de

mediação após 21 – 30 dias,

liberdade, além de oportunizar a

acompanhamento das resenhas.

remissão de penas pela leitura.
- Corrigir resenhas e elaborar

Número de resenhas

pareceres para serem

aprovadas e rejeitadas

Mensal (10 meses/ano)

encaminhados para o juiz, visando
obtenção de remissão de pena

- Formar mediadoras de leitura
entre as mulheres privadas de
liberdade e as voluntárias.
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Mensal (10 meses/ano)

2.2

- Colocar mulheres não privadas de

- Divulgação do projeto entre

Número de participantes

Duas visitas/mês para grupos

liberdade em contato com a

estudantes de graduação e de pós

voluntárias

diferentes

realidade dos presídios, num

graduação dos cursos afins na

processo de troca baseada na

UFSCar e em clubes de leitura da

leitura conjunta das mesmas obras

cidade de São Carlos

Lista de presença de

Uma reunião/cada 2 meses

- Reuniões presenciais para
interação e avaliação entre
voluntárias mediadoras,
pareceristas e apoiadoras
2.3

reuniões

- Ampliar o acervo da Fundação

- Promover campanhas de

Número de livros

Observatório do Livro e da Leitura

arrecadação de novos títulos e

arrecadados/campanha

ou das bibliotecas das unidades

doação desses exemplares

Uma campanha/ano

prisionais.
- Promover eventos culturais nas

Apresentações de filmes

Número de participantes dos

unidades prisionais, tendo como

(relacionados às obras lidas),

clubes de leitura nos eventos

motivação a leitura dos livros

bate papo com convidadas,

culturais (e de não

apresentações de dança e

participantes)

musicais, saraus de poesia.
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Um evento por semestre

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO - DePM/DiDP/ProGPe
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP
13565-905
Telefone: (16) 33518197 - http://www.ufscar.br
Despacho nº
Processo nº
Remetente:
Destinatário(s):

ASSUNTO:

535/2022/DePM/DiDP/ProGPe
23112.028690/2022-13
Departamento de Provimento e Movimentação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Solicitação de Adesão ao Programa de Professor Sênior - Profa. Dra. Silvia
Nassif Del Lama.
São Carlos, 11 de agosto de 2022.

À Ilma. Sra. Pró-Reitora de Gestão de Pessoas,
(C/C: Diretora da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DiDP)
Prezada Senhora Pró-Reitora,
Considerando a Solicitação de Adesão ao Programa de Professor Sênior, feita
pela Profa. Dra. Silvia Nassif Del Lama, junto ao Departamento de Teorias e
Práticas Pedagógicas do Centro de Educação e Ciências Humanas (DTPP/CECH)
do Campus São Carlos;
Considerando o cumprimento da Portaria GR nº 248 de 06 de junho de 2013 que
Dispõe sobre o Programa de Professor Sênior no âmbito da UFSCar;
Considerando que no Processo de Adesão consta o Plano de Atividades com atuação
em Ensino, Pesquisa e Extensão, documento SEI nº 0778206 e 0778211;
Considerando as Aprovações do Departamento em 05/08/2022, documento SEI
nº 0778213 e do Centro em 10/08/2022, conforme documento SEI nº 0783491;
Encaminhamos o processo para apreciação quanto ao solicitado e posterior
encaminhamento à SOC.
Atenciosamente,
Despacho 535 (0784210)
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Nigéria da Silva Donato
Administrador - Equipe do Departamento de Provimento e Movimentação
DePM/DiDP/ProGPe - UFSCar Campus São Carlos
Documento assinado eletronicamente por Nigeria da Silva Donato,
Servidor(a) Público(a) Federal, em 11/08/2022, às 11:36, 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 0784210 e o
código CRC E6533C9D.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.028690/2022-13
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019

Despacho 535 (0784210)
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SEI nº 0784210

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):

44/2022/CoAd
23112.028690/2022-13
Conselho de Administração
Gabinete da Reitoria

Solicitação de adesão ao Programa de Prof. Sênior da Profa. Dra. Silvia
ASSUNTO: Nassif Del Lama, nos termos da Portaria GR nº 248/2013, junto ao
Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas - DTPP/UFSCar.

Autorizo ad referendum do Conselho de Administração
1 - À SOC
para inclusão na pauta da próxima reunião do CoAd.
2 - À ProGPe
para providências.
Em 12/08/2022
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a),
em 12/08/2022, às 15:07, 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 0785708 e o
código CRC BC30693E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
Despacho 44 (0785708)
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SEI nº 0785708

expressamente o Processo nº 23112.028690/2022-13
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019

Despacho 44 (0785708)
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SEI nº 0785708

