Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Diretoria de Extensão
Ofício Circular nº 003/2016 – DEX

Maringá, 07 de julho de 2016.

Prezado(a) Chefe / Coordenador(a):
Apresentamos o segundo levantamento realizado por esta Diretoria dos
processos pendentes de cursos e de eventos de Extensão sem movimentação
observada nos últimos 90 dias para providências.
Esclarecemos que a devolutiva a respeito dos processos afetos ao vosso
Departamento é urgente e necessária para a atualização de todos os trâmites de
acompanhamento em nossos sistemas informacionais. Por isso, estão ainda incluídos,
como na primeira chamada realizada em 26 de fevereiro último, os processos mais
distantes no tempo para os quais pedimos a atenção de cada coordenador/a de curso
e de evento de Extensão no sentido de atender ao solicitado, cabendo ao
Departamento proponente informar formalmente (Ofício ou Comunicação Interna) suas
situações de continuidade ou encerramento.
Aproveitamos a ocasião para orientar a respeito da rotina no momento da
relatoria dos processos de cursos e eventos de Extensão para que as propostas em
análise nunca coincidam com a carga horária de trabalho docente em sala de aula dos
proponentes coordenadores e coordenadores adjuntos, se houver, evitando
duplicidades passíveis de responsabilização administrativa.
Não é demais lembrar que os processos de cursos e eventos de Extensão
ainda seguem em trâmite físico (papel) para o qual solicitamos a consideração de
priorizar o uso dos formulários disponíveis no site da DEX na seção Formulários que
contém os arquivos correntes com eventuais e pontuais atualizações periódicas; e aos
interessados em propor Projetos de Extensão o sistema é exclusivamente online
através do Sistema de Gestão de Projetos de Extensão – SGPEX, em execução.
À disposição para eventuais esclarecimentos e orientações que se façam
necessárias e, em tempo, votos de excelente gestão aos novos/as chefes e
coordenadores/as de Programas,

Prof.ª Dr.ª Erica Piovam de Ulhôa Cintra
Diretora de Extensão

A(o) Senhor(a)
Chefe/Coordenador(a) do(a)
«DPTO» - «SIGLA»
NESTA
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