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PLANO DE TRABALHO
Coordenador (a): Prof. Dr. Silvio Ricardo Gomes Carneiro
Unidade demandante: Centro de Ciências Naturais e Humanas
Categoria: ( )Ensino/( x )Pesquisa/( )Extensão/( )Desenvolvimento Institucional1
( )Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Estímulo à Inovação

1. TÍTULO DO PROJETO:
Extimacidades: Teoria Crítica a partir do Sul Global
2. OBJETO:
O projeto aqui apresentado tem a aprovação do programa “Mellon 30th Anniversary Early Career
Scholar”[XXX Aniversário do Prêmio para Scholars recém formados da Mellon], promovido pela
Fundação Andrew W. Mellon. Trata-se de um programa de financiamento e auxílio de professores
universitários em início de suas carreiras, visando a promoção de suas pesquisas e a estruturação
de grupos de investigação em suas respectivas instituições, bem como a promoção da
internacionalização e integração de instituições de ensino.
“Extimacidades: Teoria Crítica a partir do Sul Global” é uma proposta desenvolvida pela School of
Humanities and Social Sciences (HUSS) da American University of Cairo (AUC) sob a
coordenação-geral da Profa. Dra. Surti Singh. O projeto envolve, além da AUC, instituições de
diferentes países, representadas pela coordenação dos seguintes professores: Nadia Bou Ali da
American University of Beirut (AUB), Wahbie Long da University of Cape Town (UCT), Carlos
Gómez Camarena & Alejandro Cerda-Rueda – ambos da Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (UIA) e, no caso da UFABC, pelo professor Silvio Carneiro. A previsão de duração do
financiamento é de 36 meses, entre 01 de Janeiro de 2019 (considerando a fase preparatória das
atividades, fundamental para projetos que envolvem diferentes instituições de diferentes países) e
31 de Dezembro de 2021.
Todos os membros envolvidos pesquisam as temáticas da corrente da Teoria Crítica, seja sob a
perspectiva da filosofia ou da psicanálise. A ideia do projeto é, de uma maneira geral, apresentar
as diversas perspectivas sobre a Teoria Crítica do ponto de vista do Sul Global. Decerto, isso não
significa a rejeição das bases europeias e estadunidenses que forjam as perspectivas da primeira
1

Lei 8.958/1994, art. 1, § 2o É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento institucional, de:
I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância e reparos;
II - serviços administrativos, como copeiragem, recepção, secretariado, serviços na área de informática, gráficos,
reprográficos e de telefonia, demais atividades administrativas de rotina, e respectivas expansões vegetativas, inclusive
por meio do aumento no número total de funcionários; e
III - realização de outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFABC.
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geração de teóricos críticos (conhecidos também como “Escola de Frankfurt”), mas – atravessados
pelos debates desenvolvidos por este grupo, questionar pelos modos de apreensão de seus temas a
partir do Sul Global, bem como promover uma “conexão Sul-Sul” com pesquisadores de diferentes
culturas e países, por vezes tão próximos e tão distantes. O conceito psicanalítico “extimacidade”,
desenvolvido por Jacques Lacan, procura trazer à tona este paradoxo do que nos é “familiar”:
marcas dos territórios de profunda intimidade e externalidade (daí, “extimacidade”) – tensão
comum em territórios marcados por culturas de diferentes matrizes e percursos.
Para tanto, o projeto promove uma rede de pesquisa e colaboração internacionais e
interinstitucionais e, sob a coordenação de tais pesquisadores, desenvolve atividades
compartilhadas em suas instituições, como workshops, colóquios e conferências, envolvendo os
estudantes de graduação e de pós-graduação, incentivando também iniciativas de pesquisas nos
mais diversos graus de formação.
Os Workshops serão semestrais e acontecerão em cada uma das instituições envolvidas, conforme
o cronograma apresentado adiante. Suas temáticas, centrais para a Teoria Crítica, serão:
(a) Singular, Particular e Universal;
(b) Extimacidades: Psicanálise e Política no Sul Global;
(c) Culturalismo e liberalismo: binarismo ou antinomia?;
(d) Teoria Crítica e a dialética da violência;
(e) Visão, Poder, Espetáculo.
Tais encontros são fundamentais para os pesquisadores envolvidos, de modo a promover não
apenas a troca de experiências entre suas investigações, mas também a divulgação de seus
trabalhos, objetivando publicações sobre os temas sugeridos nos encontros.
Os Colóquios, por sua vez, serão realizados em cada instituição. Trata-se do desenvolvimento de
grupos de leituras entre estudantes de graduação e pós-graduação, os quais serão incentivados a
desenvolver pesquisas próprias ou fortalecer temas já investigados em iniciação científica,
mestrado e, mesmo, doutorado. Tais colóquios serão realizados ao longo dos quadrimestres (entre
2019 e 2021). Cada série de colóquios totaliza 4 (quatro) encontros quadrimestrais (o que
corresponderia aos 6 (seis) colóquios semestrais previstos no projeto original, em vistas de
adequação do projeto ao calendário acadêmico de nossa instituição).
Para o fortalecimento de colaborações para a realização destas atividades, o projeto prevê o
financiamento de duas bolsas para pesquisadores colaboradores, já formados no nível de mestrado
e em preparação para um futuro projeto de doutorado. Trata-se do que seria correspondente nas
demais instituições de um “Post-MA” (Post-Master of Arts), algo similar a um “curso de
especialização” posterior ao mestrado. Tal incentivo manifesta o interesse do projeto em promover
jovens pesquisadores em vias de desenvolver teses de doutorado em um regime de colaboração de
pesquisa coordenado pelo professor responsável em cada instituição integrante do Extimacidades.
Com o objetivo de trazer novos olhares para as temáticas desenvolvidas, o projeto prevê a
realização de Conferências em cada uma destas instituições. Cada um dos colaboradores
convidará 3 (três) pesquisadores renomados (scholars) na área para apresentar novas pesquisas,
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incentivar a comunidade acadêmica com novas questões e ampliar a rede de pesquisa junto aos
professores em início de carreira. A série de conferências abre espaço para futuras colaborações,
na mesma medida em que apresenta à comunidade acadêmica novas pesquisas no campo da Teoria
Crítica. Os convidados serão escolhidos conforme seu alcance interdisciplinar e suas temáticas de
interesse representativo a cada uma das comunidades acadêmicas.
Encerrando as atividades, no segundo semestre de 2021, será realizada a Conferência
Internacional, momento fundamental para o balanço final das atividades e fortalecimento de
possíveis frentes de atuação e pesquisa na área. Tal conferência resultará em publicação que
reflete os principais aspectos das pesquisas desenvolvidas no projeto “Extimacidades”.
Em suma, as diversas atividades apresentadas atuam junto aos mais diversos interesses da
comunidade acadêmica, reforçando o sentido de uma internacionalização que promova as
pesquisas nos mais diversos níveis da formação universitária (da graduação aos seus professores,
passando pelas diversas frentes da pós-graduação), reforçando espaços de pesquisa
interdisciplinar e intercâmbio previstos no projeto pedagógico de nossa instituição.

3. APRESENTAÇÃO:
“Extimacidades: Teoria Crítica a partir do Sul Global” examina como a Teoria Crítica, um
movimento intelectual tradicionalmente associado com tendências europeias e estadunidenses de
pensamento, é recebida, transformada, contestada, adaptada e exposta às diversas culturas críticas
localizadas no Sul Global.2
Assim, do ponto de vista da experiência teórica:
a) O projeto esclarece como modos críticos de pensamento – tais como a primeira geração da
teoria crítica da Escola de Frankfurt3, o marxismo, a psicanálise, a filosofia francesa do
século XX e XXI – foram apropriados por teóricos que trabalham no Oriente Médio, Brasil,
África do Sul e México;
b) O projeto demonstrará um desenvolvimento paralelo da Teoria Crítica no Norte Global e as
teorias pós-coloniais e decoloniais no Sul Global, com ênfase particular em como estas
últimas fornece uma estrutura de compreensão para conexões Sul-Sul;
c) O projeto vai apresentar como a localização histórica de questões oriundas, por exemplo,
da prática da psicanálise, da história da escravidão, dos modos de produção estética e o
desenvolvimento de trajetórias alternativas do liberalismo, tem o potencial de influenciar e
impactar modos ocidentais de pensamento;

2

Termo geopolítico cunhado por autores como Boaventura de Souza e que expressa territórios, discursos e práticas
políticos que deslocam a perspectiva epistêmica do “Norte Global”, procurando dissolver a lógica hierárquica de
modelos de saber que estabelece diferenças relativas, procurando reconhecer nos territórios políticos vários uma
multiplicidade de saberes e práticas.
3
O que compreende a pesquisa do grupo deste instituto até os anos 1980, ou seja, anterior à “virada linguística” de
Jürgen Habermas e sua teoria do agir comunicativo. Interessa-nos, pois, o eixo do debate promovido por Horkheimer,
Marcuse, Adorno e Benjamin, entre outros deste período.
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d) O projeto produzirá uma relação não-binária da Teoria Crítica, uma vez que a trata pela
noção de “extimacidade”, remetendo ao que é “íntimo” e “externo”, notando os
atravessamentos do Norte e Sul globais;.
e) O projeto vai demonstrar como extimacidade não é simplesmente uma apropriação
unilateral da teoria do norte pelo sul, mas é um exemplo de um “atravessamento” no
interior desses dois territórios epistêmicos e políticos;
f) O projeto vai criar e colocar em funcionamento modos interdisciplinares e cruzados de
teoria, prática, e ensino, bem como procura promover atividades que tanto servem à
comunidade acadêmica em geral, quanto incentiva o público mais amplo a cultivar uma
troca de ideias sobre a pesquisa presente gerada a partir e acerca do Sul Global.

Este campo de discussões, por sua vez, promove inúmeros benefícios aliado às propostas de
atividades previstas no projeto, dentre os quais:
a) As várias atividades do projeto contribuirão para o desenvolvimento de uma aproximação
global da Teoria Crítica que problematiza e transcende o binarismo norte-sul.
b) As redes de pesquisa fomentadas pelo projeto ampliarão os contatos da UFABC com a
Fundação Andrew W. Mellon, que atua em instituições como as universidades de Berkeley e
Northwestern;
c) O projeto impulsionará a colaboração “sul-sul” entre as instituições de ensino superior
aqui envolvidas, a saber: American University of Cairo, American University of Beirut,
University of Cape Town, Universidade Federal do ABC e a Universidad Iberoamericana
(México).
d) As bolsas para pesquisadores colaboradores já diplomados no mestrado e encaminhando
para pesquisas no doutorado cultivará uma expertise em um novo e promissor campo de
pesquisa, assim como encorajará uma nova geração de pesquisadores e professores
universitários à busca de tais questões de profunda importância prática e teórica.
e) O projeto vai disseminar a tradução de trabalhos oriundos do Norte e do Sul globais, a fim
de promover a disponibilidade através da troca e tradução de ideias entre diferentes
línguas e contextos. Com isso, promoverá a disseminação da produção de saberes do Sul
Global mediante publicações, colóquios, workshops, uma conferência internacional, a
produção de traduções e o acesso online para materiais de reconhecida relevância.
f) Os colóquios, workshops, conferencistas convidados e a conferência internacional
contribuirá para animar o convívio acadêmico, criando novas redes e trazendo debates e
diálogos ricos para a comunidade acadêmica e o público mais amplo.
Com isso, durante os 3 (três) anos de financiamento, as atividades do projeto acolhem a
expectativa futura de mudanças a longo prazo nas instituições participantes. Os colóquios
fornecerão um modelo experimental para o modo como a Teoria Crítica poderia ser ensinada
nestas instituições e os cursos e Centros de nossa instituição, reconhecendo nesta matriz teórica um
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elemento fundamental para a formação de seus estudantes, poderão incorporar novos conteúdos
disciplinares baseados no campo da Teoria Crítica.
Além disso, os professores no início de carreira, coordenadores desse projeto em suas respectivas
instituições, desenvolverão uma comunidade de pesquisadores em suas próprias instituições,
criando assim uma fundação sólida para futuros projetos e atividades de pesquisa.
Finalmente, estas atividades esperam estabelecer o pano de fundo para inovações futuras, com a
possibilidade de instaurar e reforçar centros interdisciplinares ou programas de pós-graduação em
Teoria Crítica, incentivados pelos integrantes da experiência deste projeto ou demais interessados,
conforme os procedimentos próprios da instituição.

4. JUSTIFICATIVA:
O projeto “Extimacidades: Teoria Crítica a partir do Sul Global” visa estabelecer uma rede
internacional de pesquisas que atravessam os territórios, fomentando conexões conforme a
realidade de países do “Sul Global”, sem deixar de lado aspectos influentes e fundamentais da
Teoria Crítica, escola de pensamento que se articula com aspectos culturais do Norte Global, em
especial Europa e Estados Unidos.
Mediante a rede de pesquisadores instaurada neste projeto, o ponto de vista do Sul Global é
preponderante, reforçando linhas de pesquisa poucas vezes exploradas em escalas tão diversas de
territórios do Oriente Médio (Egito e Líbano), África do Sul, México e Brasil.
O projeto também ganha relevância pois, muito embora seus pesquisadores estejam localizados no
Sul Global, muito da referência teórica destes transita pela influência da Teoria Crítica, sobretudo
a primeira geração da Escola de Frankfurt, corrente de pensamento que dialogou com o
pensamento europeu e vivenciou o exílio em território estadunidense, extraindo destas fontes
muitas de suas análises. Experiências decisivas que promoveram estudos sobre as culturas do
Norte Global, mas sob o ponto de vista crítico, balanceando suas tensões, contradições e
possibilidades.
Neste sentido, o universo de questões do projeto gravita entre Norte e Sul globais, movimento
fundamental para uma reflexão crítica e ampla que acompanha a pluralidade cultural, sempre
tensionando com as identidades que nos fazem tão próximos e tão distantes, conforme procura
sintetizar o conceito de Extimacidades.
Movimento que também permite evitar riscos frequentes no trânsito de ideias em estudos
multiculturais, tais como:
a) A importação problemática de hierarquias e desequilíbrios entre o Norte e o Sul globais:
O projeto, enraizado em instituições do Oriente Médio, África do Sul e América Latina,
oferece uma perspectiva teórica sobre esta troca de ideias que parte, de pronto, da
vantagem de uma modernidade questionada, presente nas inquietações que envolvem os
discursos sobre uma modernidade incompleta e inautêntica do Sul Global diante do
discurso da modernidade autêntica do Norte Global. Algo que corresponde à necessidade
de examinar a recepção da Teoria Crítica nestes territórios diante do cenário de fundo onde
processos culturais, incluindo a transferência de ideias, são parte de mecanismos
produtivos e reprodutivos mais amplos da modernidade no Sul Global;
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b) O foco sobre o pensamento europeu obscurece o pensamento crítico não europeu desde as
periferias: muito embora a ampla rede de pesquisas da Teoria Crítica, ainda é dada
primazia para as figuras europeias e estadunidenses como fontes do pensamento crítico,
considerando o pensamento não europeu como um derivado desta fonte ou oferecendo uma
aplicação não europeia destas ideias. Nosso projeto pretende gerar um debate urgente e
necessário entre as regiões, além de sublinhar a possibilidade da Teoria Crítica com suas
próprias características e história. Mediante o conceito e a experiência vivida desde o Sul
Global, nosso projeto procura desafiar o binarismo entre centro e periferia nos mais
diversos modos, de modo a não substituir uma estrutura hierárquica por outra, mas antes
criando uma nova relação entre estes termos.
c) A primazia da linguagem europeia sobre as linguagens não europeias: O projeto vai
enfatizar o trabalho de tradução entre as linguagens. Muito embora as atividades do
projeto serão apresentadas em inglês, partes deste trabalho serão traduzidas e
disponibilizadas nas linguagens pertinentes em especial para os colaboradores deste
projeto. Além disso, a experiência dos pesquisadores permitirá ao projeto verter os textos
em espanhol, português e línguas árabes, bem como em francês, alemão e inglês (as
linguagens dominantes da Teoria Crítica “tradicional”). Com efeito, o projeto adota uma
aproximação crítica com a tradução, que favorece múltiplas reproduções de um texto
particular em diversas línguas.
Para a realização deste projeto contamos, no decorrer do período previsto, com a realização de
eventos internacionais e locais, de modo a fortalecer a rede internacional de pesquisadores desde o
Sul Global, sem deixar de alimentar cada instituição parceira com eventos e debates que animem a
comunidade acadêmica local.
Assim, estão previstas as seguintes atividades:
a) 04 (quatro) colóquios por quadrimestre (Janeiro/20194 – Setembro/2021): totalizando um
ciclo total de 20 conferências, promovidas para o engajamento da comunidade acadêmica e
do público interessado nas questões da Teoria Crítica;
b) 01 (hum) workshop internacional realizado a cada semestre, distribuídos nas cinco
instituições parceiras do projeto, totalizando 05 (cinco) workshops, conforme o cronograma
previsto abaixo:
- Maio/2019: “Singular, Particular e Universal” (Organizadora: Profa. Dra. Surti
Singh, The American University in Cairo);
- Dezembro/2019: “Extimacidades: psicanálise e política no Sul Global”
(Organizadora: Profa. Dra. Nadia Bou Ali, American University of Beirut);
- Maio/2020: “Culturalismo e Liberalismo: Binarismo ou Antinomia?”
(Organizador: Prof. Dr. Wahbie Long, University of Cape Town)
- Dezembro/2020: “Teoria Crítica e a Dialética da violência” (Organizador: Prof.
Dr. Silvio Carneiro, UFABC)

4

Para este quadrimestre 1/2019 já estão previstos 03 colóquios com os grupos de orientação do programa de Pósgraduação em Filosofia da UFABC e demais interessados(as). Eles serão realizados nos dias 25/03, 15/04 e 22/04.
Realizaremos estes encontros sob a forma de projeto de extensão e cultura com a temática do projeto “Singularidade,
Particularidade e Universal”. No decorrer dos quadrimestres seguintes, realizaremos também os colóquios em blocos de
projetos de extensão, articulando conferências livres sobre os temas do projeto.
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- Maio/2020: “Visão, poder, espetáculo” (Organizadores: Prof. Dr. Carlos
Camarena e Prof. Dr. Alejandro Cerda-Rueda, Universidad Iberoamericana,
México)
c) 03 (três) “Speaker series”: conferências nacional e internacional com pesquisadores
renomados na área. Aproveitaremos a oportunidade para a realização de 03 jornadas
anuais de Pesquisa em Teoria Crítica, com chamada de trabalhos e recepção de
pesquisadores dos mais diversos níveis de formação acadêmica.
d) Conferência Internacional: Trata-se da conferência de encerramento (Dezembro/2021),
apresentando o balanço crítico do projeto e promovendo as ações da rede de pesquisadores
desse projeto. Na ocasião, também serão selecionados artigos e materiais a serem
publicados como resultado do projeto “Extimacidades”.
Para a realização destas atividades, o projeto “Extimacidades” conta com três bolsas para
colaboradores. Duas delas são relativas aos “Pesquisadores Colaboradores” com funções de
desenvolvimento das investigações, responsáveis para o auxílio e fomento de pesquisas nos
colóquios. Serão duas bolsas de um ano, uma subsequente à outra. Para se candidatar a essa
bolsa, é necessário já ter concluído o mestrado, ter excelente domínio na língua inglesa, não estar
em um programa vinculado ao doutorado, desenvolver atividades semanais sob a orientação do
professor coordenador do projeto.
A outra bolsa refere-se às atividades de colaboração técnico-administrativa. Tal função será
necessária para a realização do Workshop Internacional na UFABC, previsto para Dezembro de
2020. O gerente administrativo será responsável pelo auxílio no planejamento e execução do plano
de trabalho, que envolve a divulgação, o agendamento de passagens e hospedagens para os
convidados, a organização dos espaços do encontro, manutenção de dados coletados nas reuniões
e encontros, etc. - elementos que efetivarão o Workshop na UFABC.

5. OBJETIVOS:
1. Estruturar as conexões Sul-Sul das instituições de ensino superior em vistas das temáticas do
Projeto “Extimacidades: Teoria Crítica a partir do Sul Global”
1.1. Preparar o colóquio quadrimestral, junto aos grupos de orientação
1.2. Realização dos colóquios quadrimestrais
1.3 Participar dos Workshops previstos no período de 03 anos
1.4 Participar da Conferência Internacional de Encerramento

2. Supervisionar pesquisadores colaboradores
2.1. Apresentar projeto de pesquisador colaborador à Diretoria do Centro
2.2 Supervisionar atividades do pesquisador colaborador junto aos grupos de pesquisa
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2.3 Avaliar relatório final do Pesquisador Colaborador

3. Organizar o Workshop Internacional na UFABC
3.1. Organizar plano de trabalho para a organização do Workshop
3.3 Apresentar proposta de Pesquisador Colaborador à Diretoria do Centro para
finalidades técnico-administrativas
3.4 Supervisionar atividades do bolsista técnico-administrativo
3.5 Avaliar relatório final do bolsista técnico-administrativo
3.6 Elaborar plano de hospedagens, diárias e passagens para os pesquisadores parceiros
integrantes do projeto e convidados.
3.7 Realização do Workshop Internacional na UFABC
3.8 Elaborar publicação com os resultados do evento.

4. Organizar Conferência de Pesquisadores(as) Convidados(as) (Speaker Series)
4.1 Realização de 3 Jornadas de Pesquisa em Teoria Crítica
4.2 Convidar pesquisadores de renome na área tanto do campo internacional quanto do
nacional.
4.3 Ampliar o encontro para divulgar novas questões no campo da Teoria Crítica em nossa
comunidade acadêmica.
4.4 Recepcionar trabalhos de jovens pesquisadores com o formato de Jornadas, pela qual
poderemos organizar mesas de apresentação de novas pesquisas ligadas ao tema sugerido
nas jornadas.
5. Organizar os resultados de pesquisa
5.1 Elaborar relatório final
5.2 Elaborar artigos e publicações relativos aos eixos de pesquisa
6. METODOLOGIA:
O projeto “Extimacidades” tem como eixo principal o fomento de atividades de debates com vistas
à produção de debates, fomentando, desde a graduação até a pós-graduação, a publicização dos
debates em Teoria Crítica sob a perspectiva do Sul Global. Isto significa não apenas a realização
de grupos de formação, como também eventos de integração interinstitucional. Neste sentido, estão
previstas as organizações de:
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a)

Colóquios quadrimestrais: a cada quadrimestre, serão realizados de 3 a 5 encontros,
desenvolvidos para o público de interesse, bem como os grupos de pesquisa e orientação
supervisionados pelo professor-coordenador da UFABC, que integra o projeto

b)

Workshop internacional: será realizado o Workshop “Teoria Crítica e a Dialética da
Violência” na UFABC em dezembro de 2020. O evento contará com a participação dos
professores-pesquisadores das instituições parceiras deste projeto e serão convidados
pesquisadores renomados na área.
O evento será financiado pela Fundação Andrew W. Mellon, patrocinadora do projeto
“Extimacies: Teoria Crítica a partir do Sul Global”. Ela será a responsável para o
financiamento de passagens nacionais e internacionais, diária e hospedagem dos
integrantes do evento. Além disso, a Fundação Andrew W. Mellon se compromete com o
financiamento para a estrutura de divulgação, bem como atividades previstas como a
alimentação durante o evento, conforme detalhado na planilha de orçamento em anexo
(AUC budget template)5, que resumo aqui:
PASSAGENS AÉREAS (ida e volta)
Cairo-São Paulo (Profa. Dra. Surti Singh)

US$ 1.500,00

Beirut – São Paulo (Profa. Dra. Nadia Bou Ali)

US$ 1.500,00

Berlim-São Paulo (Prof. Dr. Sami Khatib)

US$ 1.000,00

Cidade do México – São Paulo (Prof. Dr. Carlos Goméz
Camarena & Prof. Dr. Alejandro Cerda-Rueda)

US$ 2.400,00

Cidade do Cabo – São Paulo (Prof. Dr. Wahbie Long)

US$ 1.000,00

HOSPEDAGEM e DIÁRIA
Hospedagem e diária para os 04 (quatro) pesquisadores
internacionais e os 02 (dois) professores convidados no total US$ 2.100,00 (US$ 350,00
de noites, durante o Workshop da UFABC em um hotel cada um)
recomendado pela universidade.
DESPESAS GERAIS DO WORKSHOP
02 (dois) banners

(US$ 34,00)

5

O valor será remetido à Fundação Universidade Federal do ABC, que indicará os meios para o devido depósito de
valores relativos às diversas frentes de financiamento previstas no projeto “Extimacies”. Os valores são relativos à:
hospedagem, diária e passagens dos pesquisadores convidados; bolsas de pesquisadores colaboradores e colaborador
administrativo; financiamento das atividades previstas no projeto dirigidas ao professor-coordenador do projeto,
integrante da UFABC. Os termos deste financiamento estão expressos no documento anexo “Agreement between the
American University of Cairo and the Federal University of ABC. Trata-se de um documento geral, proposto pela
Fundação Andrew W Mellon em que se estruturam os acordos básicos de relação inter-institucional. Os termos desse
acordo não são definitivos, podendo – conforme a orientação de nossa procuradoria jurídica – estar submetido à análise
e revisão dos termos.
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Tradução dos papers do Workshop

US$ 840,00

Coffeebreak (20 pessoas para os três dias do workshop)

US$ 480,00

Almoço (10 pessoas para os três dias do workshop)

US$ 420,00

Jantar (10 pessoas para os três dias do workshop)

US$ 420,00

c) Jornadas de Pesquisa em Teoria Crítica: Realizaremos a cada um dos 03 (três) anos uma
jornada para reunir jovens pesquisadores, que poderão apresentar seus trabalhos e
desenvolver coletivamente diversas modalidades da Teoria Crítica. Cada Jornada terá uma
Grande Conferência, com um pesquisador renomado, de modo a ampliar ainda mais os
horizontes de nossas questões.
d) Pesquisadores colaboradores: com o intuito de promover novos pesquisadores, além da
oferta das conferências aos grupos de pesquisa de cada instituição parceira, também serão
oferecidas 02 (duas) bolsas de pós-mestrado (Post MA), visando incentivar uma nova
geração de pesquisadores, que podem futuramente desenvolver uma tese de doutorado na
área. As bolsas seguem o regimento Consuni nº 154 da UFABC, que orienta a supervisão
de pesquisadores colaboradores no período de, no mínimo, 01 (hum) ano. As bolsas serão
oferecidas para dois pesquisadores recém-formados no nível de mestrado. Cada um deles
permanecerá durante (hum) ano sob a supervisão do professor coordenador do projeto na
instituição parceira, operando na revisão e publicação de artigos ou desenvolvendo
pesquisas relativas aos tópicos do projeto. Eles participarão dos colóquios, workshops e
demais atividades previstas no projeto. Suas atividades seguem o seguinte calendário:
Bolsista 01: Setembro/2019 a Junho/2020
Bolsista 02: Setembro/2020 a Junho/2021
O valor total de cada bolsa será de US$ 9.800,00, pagas em duas parcelas de US$ 4.900,00
cada.
Além da equipe de pesquisadores colaboradores, também está prevista 01 (uma) bolsa de
pesquisador colaborador para atividades gerenciais do evento, supervisionado pelo
coordenador desta instituição, com objetivos de auxiliar na divulgação, planejamento e
logística dos colóquios e oficinas e na conferência internacional. A bolsa tem como
finalidade a organização das viagens nacional e internacional, das hospedagens e de
atividades coordenadas com os demais gerentes administrativos das outras instituições
parceiras e fornecendo assistência aos pesquisadores e a manutenção e suporte da base de
dados para as atividades associadas com a bolsa. O bolsista seguirá o mesmo regimento
de Pesquisador Colaborador, com ênfase nas atividades técnico-administrativas para a
produção de eventos científicos.
Bolsista Gerente Administrativo (Julho/2020 a Junho/2021), com o valor total de
US$ 9.600,00, distribuído em 12 (doze) de US$ 800,00 cada.
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Os valores relativos às bolsas, bem como aos gastos relativos na organização e
divulgação dos eventos acima citados, serão oferecidos pela Fundação Andrew W. Mellon,
que disponibilizará o valor em movimentação bancária indicada pelas instituições
parceiras (em nosso caso, a Fundação Universidade Federal do ABC ou outro órgão
competente, de acordo com as orientações e regimentos da UFABC), conforme os termos
do documento anexo “Agreement between the American University of Cairo and the
Federal University of ABC”).

g) Suporte ao professor-coordenador: Em vistas do melhor desempenho do projeto junto às
instituições parceiras, está prevista pelo programa “Mellon 30th Anniversary Early Career
Scholar”, que financia este projeto, solicitar à instituição de ensino superior parceira a
redução da carga didática do coordenador do projeto institucional para 32 horas/semanais,
durante 36 meses. O custo parcial desta redução será financiado pela Fundação Andrew W.
Mellon, conforme previsto na planilha de orçamento em anexo para avaliação. A
possibilidade desta redução deverá ser avaliada conforme os regimentos e resoluções que
determinam as funções do servidor público no magistério superior. Leva-se em
consideração para justificar a redução da carga didática a necessidade de envolvimento
semanal com a organização dos colóquios e demais atividades vinculadas ao projeto que,
seguramente, exigirá a dedicação de, em média 08 horas/semanais. Muito embora
reconheça a importância da atividade de ensino na formação de nossos estudantes, é
considerável o impacto deste projeto – que reúne a parceria de 5 instituições de ensino
superior com localidades diversas – em nossos programas, de modo que os benefícios
permitidos por a prevista redução da carga didática deverão ser avaliados à luz do
desenvolvimento de expertise em parcerias internacionais e o fomento de pesquisas nos
cursos de graduação e pós-graduação da UFABC. Na possibilidade de tal solicitação, a
Fundação Andrew W. Mellon financiará parcialmente os serviços do coordenador,
conforme os valores previstos no orçamento do projeto (6 parcelas de US$ 11.100,00
durante os 3 (três) anos do projeto), mantendo as responsabilidades da Fundação da
Universidade Federal do ABC previstas em lei e em conformidade com as possibilidades
previstas nesse projeto.

( x ) Coordenador do Projeto: Declaro que a metodologia aplicada no desenvolvimento do
Projeto atende as recomendações éticas disciplinadas pelas Comissões Assessoras do
ConsEPE, relacionadas no seguinte link: http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos

7. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES, INDICADORES:
Detalhe as metas (qualitativas e quantitativas), suas etapas, respectivas atividades e indicadores
METAS:
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META 1: Desenvolvimento da pesquisa junto a grupos de graduação e pós-graduação de nossa
instituição interessados nas questões traçadas pelo projeto Extimacidades.
a) Realização de 3 a 4 colóquios por quadrimestre, com bibliografia previamente definida,
promovendo o comprometimento dos estudantes com os eixos de investigação, garantindolhes sempre uma maior autonomia. As propostas de leituras seguem etapas que seguem das
questões mais elementares às mais complexas e contemporâneas da Teoria Crítica. Nesse
sentido, o ANO I do projeto dedica-se aos fundamentos marxista-hegeliano e freudiano da
Teoria Crítica. No ANO II, debateremos o eixo da colonialidade e pós-colonialidade,
investigando desdobramentos da teoria crítica contemporânea que parte da perspectiva das
estruturas econômicas da sociedade, sem deixar de perceber o campo do colonialismo, que
marca profundamente nossas experiências. No ANO III, apresentaremos um ciclo sobre
“indústria cultura contemporânea”, ponto que examina elementos cruciais nas pesquisas
contemporâneas da Teoria Crítica.
b) Realização de um Workshop internacional da UFABC. Momento fundamental para nossa
instituição no projeto Extimacidades, não apenas pela apresentação de elementos de nossa
pesquisa para a comunidade internacional, mas também para efetivarmos a troca de nossos
estudantes com pesquisadores e professores recém-diplomados no doutorado. A
potencialidade de um encontro de gerações é promissora.
c) Realização de três Jornadas de Pesquisa em Teoria Crítica. Aqui, os estudantes serão
envolvidos não apenas na apresentação de papers, mas também para organizar os encontros
que terá como conferencista grandes e reconhecidos pesquisadores.
- Mediante tais dispositivos, nossa intenção é apresentar o universo da Teoria Crítica como um
campo instigante de questões contemporâneas e, gerando espaços de debates, ampliar o número de
pesquisas na área em nossos cursos, mediante a oferta de novas publicações para estudantes que
estão iniciando sua vida de pesquisador, mas também para apresentar espaços de ensaio que
reforcem o interesse acadêmico.
- Nesse sentido, os eventos apresentados serão verdadeiros fomentadores da publicação desde a
graduação, compreendendo a escrita com sentido, a leitura emancipada das obras, as práticas de
transformação que, muito provavelmente, derivam daí. O registro desse movimento pode estar sob a
forma de um novo artigo, de uma obra estética criada por estudantes e/ou professores(as).
- Tais dinâmicas podem ser exploradas não apenas pelas ferramentas pesquisa em nossos bancos de
dados, mas também pela própria criação de condições para a divulgação de ideias mediante uma
nova publicação ou criação artística.

META 2: Internacionalização da universidade
A leitura do projeto “Extimacidades” já provoca o interesse por se questionar como nossas linhas de
pensamento são desenvolvidas em outros países. Na contracorrente de que a internacionalização é
uma padronização de modelos abstratos e universalizantes de academia, o material mobilizado pelo
grupo de pesquisadores-coordenadores permite um trânsito maior, sem abstrações. Por
Extimacidades somos provocados a pensar onde transitamos em modelos que tem suas diferenças,
mas também compreende os lugares que nos são próximos.
a) É fundamental para o desenvolvimento do projeto fortalecermos as bases da tradução. Neste
sentido, providenciaremos em nossos encontros internacionais a tradução como prática de
entendimento, de definição de estranhezas.
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b) Incentivar a leitura de textos com idiomas diversos em nossas turmas é de fundamental
importância. Fazer com que o aluno se sinta à vontade para enfrentar textos de língua
estrangeira é também uma reflexão sobre os sentidos de sua própria língua.
c) A presença de pesquisadores das mais diversas áreas leva a pensarmos pelas próprias
práticas no interior de nossas universidades. Sobretudo, uma universidade ainda jovem como
a nossa pode encontrar em modelos diversos da academia possibilidades de ação diversas.
d) Com a participação de pesquisadores do Oriente Médio, África do Sul e México, a
internacionalização não apenas oferece novos eixos, como também permite conhecer novas
bibliografias, com questões muitas vezes próximas da nossa própria experiência cultural.
Assim, além do reconhecimento de novos autores, pretendemos enriquecer nossas
bibliotecas com um leque maior de autores e traduções.

META III: Apoio à interdisciplinaridade como base de nossas investigações.
a) Nossa tentativa é realizar, mediante as jornadas de Teoria Crítica, projetos de extensão.
Queremos com isso ampliar o leque de discursos que transitam no interior da Teoria Crítica,
cuja filosofia permite pensar das contradições econômicas ao impacto da tecnologia, das
formas de governo às marcas da vida privada. Explorar esse campo interdisciplinar da
Teoria Crítica, reconhecendo também o território em que pisa, passa a ser fundamental.
b) Avançaremos na ruptura de barreiras ilusórias entre as ciências e as humanidades, as artes e
as engenharias. Ao pensar as bases da teoria crítica, reconhecemos nela um desejo intenso
por diálogo com as mais diversas áreas. O conhecimento, para este grupo, tende para se
tornar um campo comum de ideias, sem perder a afinação precisa de cada saber e prática.
Assim, pretendemos abrir nossos encontros para os Bacharelados Interdisciplinares de nossa
instituição, promovendo – mesmo que pelas tensões – um campo comum de conhecimento.
c) Reconhecer os estudantes que transitam nossos cursos será, pois, um modo importante para
avaliar o quanto nossa reflexão está encerrada em si mesmo. Com efeito, buscaremos novas
metodologias, novos materiais que procurem trazer a todos e todas os universos da teoria
crítica.
d) Sendo este o objetivo, ficará o desafio para avaliarmos o quanto conseguimos aproximar as
áreas, os territórios e as culturas por onde trafegam o Extimacidades. Desenvolver projetos
de divulgação (possível com os bolsistas, que dão maior continuidade a um projeto de longo
prazo em um calendário por vezes rápido demais do ritmo do quadrimestre). Desenvolver
plataformas e novas modalidades de comunicação, ou se apropriar de antigos meios de
expressão, podem ser elementos para avaliarmos o quanto nosso processo avançou sobre
territórios cada vez mais intransponíveis quando o assunto é a experiência da vida pública.
No campo mais geral, avaliamos que nossas metas – um tanto ambiciosas – não são menos distantes
das bases pedagógicas de nossa instituição. Extimacidades aproveita o território deslocado dos eixos
tradicionais para provocar aqueles que se encontram nessa trajetória do projeto a encontrar
alternativas, meios diversos de comunicar suas ideias e aproximar mundos por vezes tão
estrangeiros.
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8. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO*
O projeto tem duração de 36 meses com seu início após a publicação do instrumento de parceria e do contrato com a Fundação, se for o caso, no Diário
Oficial da União (DOU).
Comente sobre o prazo: esquematize o desenvolvimento do projeto segundo um fluxo temporal, a fim de se saber, exatamente, o que e quando será feito. O
mais indicado é que se estabeleça de tal forma que possa apresentar resultados parciais individuais por meta/objetivo. Sugestão de quadro abaixo.
ANO 1 (2019)
METAS ETAPAS

ATIVIDADES

1

1.1
1.2
1.3

Preparar o colóquio quadrimestral
Realização dos colóquios quadrimestrais
Participar dos Workshops

2

2.1
2.2

Entrevistar candidatos(as)
Apresentar projeto de pesquisador colaborador ao
CCNH
Supervisionar
atividades
do
pesquisador
colaborador
Elaborar plano de trabalho para organização do
Workshop Internacional na UFABC
Nomear comissão organizadora para elaboração de
plano de trabalho
Chamada de trabalhos para Jornada

2.3
3

3.1

4

4.1
4.2

MÊS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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4.3
4.4
4.5
4.6
5

5.1

Nomear Comissão Científica para Jornada
Divulgação dos resultados dos trabalhos aceitos
para a Jornada
Efetuar Plano de trabalhos com o professor
convidado
Realização da Jornada de Pesquisa em Teoria
Crítica
Elaborar resultado parcial

ANO 2 (2020)
METAS ETAPAS
1

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

2
2.4
2.5
2.6

ATIVIDADES

1

2

3

4

5

MÊS
6
7

8

9

10

11

12

Preparar o colóquio quadrimestral
Realização dos colóquios quadrimestrais
Participar dos Workshops
Nomear comissão organizadora do Workshop na
UFABC
Editar Chamada de trabalhos para o Workshop na
UFABC
Nomear Comissão científica para avaliação dos
trabalhos
Publicação do aceite dos trabalhos inscritos para o
Workshop
Organização das hospedagens, diárias e tickets de
voo dos convidados para o Workshop na UFABC
Realização do Workshop na UFABC
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3.1
3.2
3
3.3
3.4
4

5

4.1
5.1
5.2
5.3

6

6.1

Supervisionar
atividades
do
pesquisador
colaborador
Entrega do relatório final do pesquisador
colaborador (2019-2020)
Entrevistar candidatos(as)
Apresentar projeto de pesquisador colaborador ao
CCNH
Participação nos Workshops
Entrevista com candidatos para colaboração
administrativa com o projeto
Apresentar projeto de pesquisador colaborador de
perfil técnico ao CCNH
Supervisionar pesquisador colaborador de perfil
técnico
Elaborar relatório parcial 2

ANO 3 (2021)
METAS ETAPAS
1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1

ATIVIDADES

1

2

3

4

5

MÊS
6
7

8

9

10

11

12

Preparar o colóquio quadrimestral
Realização dos colóquios quadrimestrais
Participar dos Workshops
Participar da Conferência Internacional de
Encerramento
Nomear comissão organizadora para elaboração de
plano de trabalho para a II Jornada de Pesquisa em
Teoria Crítica
v.novembro/2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3

3.2
4.1

4
5

4.2
5.1

Chamada de trabalhos para II Jornada
Nomear Comissão Científica para Jornada
Divulgação dos resultados dos trabalhos aceitos
para a Jornada
Efetuar Plano de trabalhos com o professor
convidado
Realização da Jornada de Pesquisa em Teoria
Crítica
Supervisionar
atividades
do
pesquisador
colaborador (2020-2021)
Entrega do relatório final do pesquisador
colaborador (2020-2021)
Supervisionar
atividades
do
pesquisador
colaborador em função administrativa
Entrega do relatório final do pesquisador
colaborador em função administrativa (2020-2021)
Elaborar Relatório Final
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9. ACOMPANHAMENTO:
O Projeto “Extimacidades” terá como avaliação de resultados o acompanhamento anual de 3
relatórios anuais: os dois primeiros sendo relatórios parciais e o último, o relatório final.
Nos relatórios deverão constar não apenas a quantidade de encontros, mas também reflexões
atualizadas dos processos desenvolvidos no projeto, dentre os quais o campo de leituras e
discussões dos colóquios, as duas Jornadas de Pesquisa em Teoria Crítica, o Workshop
Internacional realizado em 2020 na UFABC, bem como os demais workshops e conferências
realizados nas outras 04 (quatro) instituições de ensino parceiras ao projeto. Nestes documentos,
avaliaremos periodicamente a participação de nossos estudantes, incluindo aqui os pesquisadores
colaboradores científicos e técnico.
Os relatórios deverão ser entregues no mês de Fevereiro (2020, 2021 e 2022), considerando que
nossa Conferência de Encerramento está prevista para Dezembro de 2021).

10. RESULTADOS ESPERADOS:
Melhorias que se pretende alcançar com a execução do projeto, seja no contexto jurídico,
administrativo, econômico, social, ambiental, acadêmico, tecnológico etc.
Informar se o Projeto envolve Propriedade Intelectual.6
O projeto “Extimacidades” pretende aprofundar elementos de internacionalização, envolvendo
ações da UFABC junto às demais instituições de ensino superior, com o caráter não menos
peculiar de suas “conexões Sul-Sul”.
Além disso, o projeto imprime um ritmo de encontros que fortalecem grupos de pesquisa de nossa
Universidade, envolvendo estudantes de graduação e pós-graduação nos debates com
pesquisadores experientes, vindos das mais diversas áreas e países.
Do ponto de vista mais estrito da Teoria Crítica, o projeto avança com a consolidação de uma rede
de pesquisadores deste campo, promovendo uma plataforma comum para os conteúdos
desenvolvidos, bem como a possibilidade de publicações orientadas pelas pesquisas desenvolvidas
nos grupos de pesquisa.
As pontes estabelecidas em cada ciclo de discussão será também a oportunidade para pensarmos
interdisciplinarmente as experiências sociais mais diversas. Sendo a Teoria Crítica uma corrente
do pensamento que procura atuar sobre o mundo, é importante notar que acompanha consigo
aspectos fundamentais para o momento presente em suas manifestações de intolerância e divisões
sociais profundas.

6

Consultar site da InovaUFABC http://inovacao.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual
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O projeto não envolve propriedade intelectual em nenhuma das instituições e pesquisadores
parceiros. Pelo contrário, adotaremos as tecnopolíticas do comum como forma de divulgação de
nossas ideias e abertura dos debates.

v.novembro/2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580

10. EQUIPE DO PROJETO
Técnicos da unidade executora ou externos responsáveis pela formulação, implantação, monitoramento e avaliação do projeto. Deverá ser indicado,
obrigatoriamente, um coordenador.
DADOS DO COORDENADOR:
Nome completo: Silvio Ricardo Gomes Carneiro
CPF: 252223808-66
Centro/Pró-Reitoria/Núcleo/demais unidades administrativas: CCNH
Endereço do Coordenador na UFABC Sala 202, Bloco Delta, Campus São Bernardo do Campo
Telefones fixo e celular: (11) 3062-0740 e (11)981770457
E-mail: silvio.carneiro@ufabc.edu.br

Nome

CPF

SIAPE

EQUIPE TÉCNICA*
Vínculo
empregatício e Função no projeto
Instituição

25222380866
Silvio Ricardo Gomes Carneiro

2249486

Docente UFABC**

Coordenação na
UFABC

Carga
Duração da
Valor Total
horária participação (quando envolver
Total
(meses)
pagamento)
1.152h (3
36
US$ 66.600,00
anos)
(384h/ano)

** A declaração de horas e teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos servidores docentes.
*** A declaração de teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos servidores técnico-administrativos.
Observação: As declarações devem ser emitidas pelo Centro de origem (servidores docentes) e posteriormente enviadas à ACIC como parte dos documentos obrigatórios à formalização do
instrumento de parceria. Durante a vigência do Projeto, para qualquer alteração na carga horária e valor deve ser apresentada nova declaração.
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( x ) Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7°, § 7º da Resolução ConsUni n° 73/2011: É vedada a
participação de familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
salvo ocorra processo seletivo que garanta a isonomia entre os concorrentes e as situações previstas na legislação que vetem o nepotismo no âmbito da
Administração Pública Federal.

( x ) Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7° da Resolução ConsUni n° 73/2011: Os projetos devem ser
realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à UFABC, incluindo docentes, técnicos administrativos, alunos regulares, pesquisadores
de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFABC.
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1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
O custo total para realização do projeto é de US$ 112.554,00, com aplicação prevista conforme
discriminado abaixo.
ITENS DE DESPESA
PESSOA FÍSICA
CLT
Autônomo
Estagiário
Bolsa de Extensão
Bolsa de Pesquisa
Bolsa de Ensino
MATERIAL DE CONSUMO
Material de consumo nacional
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
Equipamento Nacional
Material Permanente Nacional
Livros
SOFTWARE
Software ou licença de software
PASSAGENS
Passagens aéreas nacionais
Passagens aéreas internacionais
Passagens terrestres
DIÁRIAS
Diárias nacionais (R$320,00 - CNPq)
Diárias internacionais
PESSOA JURÍDICA
Exemplo: Serviços gráficos (faixas, banners, folders e
panfletos)
Exemplo: Serviços de apoio à realização de eventos
(cerimonial, locação de equipamentos de som, coffee
break)
Exemplo: Serviços de transporte
Exemplo: Serviços de manutenção de Equipamentos
IMPORTAÇÃO
Material de consumo importado
Equipamento importado
Despesas acessórias de importação
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
Custo Operacional Fundep (quando aplicado) até 10%
RECOLHIMENTO VIA GRU – RESOLUÇÃO DA
UFABC
UFABC (até 18% sobre o Custo Total do Projeto)
TOTAL

VALOR (US$)

840,00
9.600,00
86.200,00

11.900,00

4.160,00
34,00
1.320,00
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12.1

Fonte de Financiamento

Quem será o financiador do projeto.
DADOS DO FINANCIADOR:
Razão Social: The American University of Cairo
CNPJ: (trata-se de uma fundação estrangeira)
Nome do contato: Niveen Torky
Telefone: + 20 101 717 6485
E-mail: niveen.torky@aucegypt.edu
Endereço do contato AUC Avenue, P.O.Box 74, New Cairo 11835, Egito.

2. CONCLUSÃO
Corresponde ao momento final do projeto, no qual são relacionadas as informações acerca das
principais ideias que possibilitam o entendimento racional do que acontecerá e a projeção do seu
impacto para a UFABC, Sociedade etc

3. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO
Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro ________ em ____/____/_____. (MANTER
ESSE ITEM NO CASO DE DEMANDA DOS CENTROS).

Este projeto foi aprovado na CPCo em ____/____/_____ (MANTER ESSE ITEM NO CASO DE
DEMANDAS DE PRÓ-REITORIA/NÚCLEOS/DEMAIS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS)

Santo André, ___de ___________ de 201___.

______________________________________________
Coordenador(a) do Projeto
(rubricar todas as páginas)
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______________________________________________
Dirigente da Unidade Demandante
(rubricar todas as páginas)
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