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PORTARIA PROEXC Nº 35, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

  

Dispõe sobre as minutas de Acordo de
Cooperação Técnica e Edital de Patrocínio
para viabilizar a execução de eventos no
âmbito da Universidade Federal de
Uberlândia.

O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso
de atribuições legais e

CONSIDERANDO  a  Lei n° 8.958 de 20 de dezembro e 1994, que dispõe sobre as relações entre as
ins�tuições federais de ensino superior e de pesquisa cien�fica e tecnológica e as fundações de apoio;

CONSIDERANDO a Resolução nº 05 de 28 de junho de 2002 do Conselho Universitário, que dispõe sobre a
criação do Fundo Ins�tucional de Desenvolvimento da Universidade Federal de Uberlândia, formado pela
captação de recursos extra-orçamentários;

CONSIDERANDO a Resolução nº 8 de 10 de novembro de 2017 do Conselho Diretor, que dispõe sobre o
relacionamento da Universidade com as fundações de apoio mediante a celebração de convênios ou
contratos, com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, ar�s�co-cultural,
desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico e es�mulo à inovação, inclusive na gestão
administra�va e financeira necessária à execução desses projetos;

CONSIDERANDO a Resolução nº 10 de 25 de setembro de 2019 do Conselho de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudan�s, que dispõe sobre a regulamentação para a realização de eventos no âmbito da
Universidade Federal de Uberlândia e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23117.038091/2019-62,

 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar a minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Universidade e a
en�dade executora do evento; como também aprovar a minuta de Edital de patrocínio para a execução
de eventos no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia.

Art. 2º Os processos de que trata o Acordo de Cooperação Técnica e o Edital de Patrocínio (quando
houver)  deverão ser cadastrados no SEI, separadamente, e relacionados no campo "relacionamento de
processos".

Art 3º  Os números dos processos SEI deverão constar no relatório de prestação de contas e de
cumprimento de objeto no Sistema de Informação e Registro de Extensão (SIEX) ou no Sistema de
Informação e Registro de Assuntos Estudan�s (SIAE).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Boletim de Serviço Eletrônico em 11/12/2019
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HÉLDER ETERNO DA SILVEIRA
Pró-reitor de Extensão e Cultura

Portaria R n. 64/2017

 

Documento assinado eletronicamente por Helder Eterno da Silveira, Pró-Reitor(a), em 10/12/2019,
às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1622842 e
o código CRC 7DD7EB04.

 

Referência: Processo nº 23117.091086/2019-88 SEI nº 1622842

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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