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PORTARIA PROEXC Nº 47, DE 05 DE JULHO DE 2021

  

Autoriza a u�lização de saldos
remanescentes de eventos acadêmicos,
realizados com par�cipação das fundações
de apoio, para edições de eventos similares
com finalidade semelhante.

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Portaria R n. 64/2017, e 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 25/2019, do Conselho Universitário, que estabelece a
Polí�ca de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia;

CONSIDERANDO a Resolução nº 10/2019, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudan�s, que estabelece a Regulamentação para a realização de eventos da Universidade Federal de
Uberlândia

CONSIDERANDO os saldos remanescentes nas fundações de apoio oriundos de eventos
ocorridos antes da aprovação da Resolução nº 10/2019, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudan�s; 

CONSIDERANDO a necessidade de u�lização destes saldos remanescentes em futuras
edições dos eventos e 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23117.040566/2021-03,

 

RESOLVE:

Art. 1º-  Autorizar o uso dos saldos remanescentes de eventos acadêmicos, realizados com
par�cipação das fundações de apoio, para edições de eventos similares com finalidade semelhante.

Parágrafo Único. A prestação de contas e o relatório SIEX dos eventos devem indicar a
fonte de recursos e a des�nação orçamentária de saldos remanescentes, sendo vedado uso dis�nto
àquele autorizado por esta portaria. 

Art. 2º - Eventos que u�lizarem saldos remanescentes, mas necessitarem de nova captação
de recursos a serem geridos pelas fundações de apoio, deverão solicitar a assinatura de novo acordo de
cooperação técnica, conforme estabelece a Resolução nº 10/2019 do CONSEX.

Art. 3º - Eventos que u�lizarem apenas saldo remanescente e não necessitarem de
captação de recursos para a realização da nova edição, deverão ser cadastrados no Sistema de
Informação da Extensão (SIEX), como nova ação.

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

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/07/2021 
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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 06/07/2021,
às 14:40, 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 2885071 e
o código CRC 31543579.

 

Referência: Processo nº 23117.040566/2021-03 SEI nº 2885071

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

