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PRCEU Circ. - 031/2016 
VP 

Prezados Senhores 

São Paulo, 27 de julho de 2016 

Como é do conhecimento de todos, o atual cenar10 financeiro da 
Universidade tem exigido de seus gestores uma retomada de posições e reavaliação de 
atividades propostas com o necessário alinhamento à condição orçamentária. 

Os Órgãos Centrais da Universidade envidaram esforços para manter o 
apoio aos projetos enviados pelas Unidades na 1 ª e 2ª reuniões do Comitê de Fomento às 
Iniciativas de Cultura e Extensão de 2016, tendo sido aprovados 202 projetos. Na atual 
conjuntura tornou-se necessário suspender o cadastro de projetos para a 3ª reunião que 
ocorreria em 07 /10/2016. 

Na expectativa de recuperação da condição financeira nacional que 
impacta no valor global do ICMS, do qual parcela é repassada à USP e, de forma geral, na 
recomposição orçamentária da Universidade diante das medidas de austeridade que estão 
em curso, vislumbramos que esta situação seja temporária e que se possa retomar o 
fomento às iniciativas de cultura e extensão originárias das Unidades, Institutos e Museus 
em 2017. 

Diante disto, solicito a colaboração de Vossas Senhorias no sentido de 
dar ampla divulgação do teor deste documento em sua Unidade. Ressaltamos que os 
Presidentes das Comissões de Cultura e Extensão Universitária das Unidades, cujos 
projetos para a 3ª reunião já haviam sido cadastrados até o dia 25/07 /2016, devem 
solicitar aos respectivos proponentes sua exclusão do sistema Apolo, no módulo fomento. 

Sem mais para o momento, contando mais uma vez com o apoio de 
Vossas Senhorias e acreditando no restabelecimento da normalidade em breve, 
agradecemos antecipadamente. 

Com os melhores cumprimentos 

Prof. Dr. Marcelo de Andrade Romér 

Ilustríssimo Senhores 
Presidentes de Comissões de Cultura e Extensão e Diretores de Órgãos 
Universidade de São Paulo 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo 
Rua da Reitoria, 374, 3° andar, Cidade Universitária - São Paulo-SP - CEP 05508 220 

Gabinete: (11) 3091 3240 - prceu@usp.br 
Assistência Técnica: ( 11) 3091 3469/3357- prceu-atd@usp.br 

www.prceu.usp.br 


