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Ao Ilmo. Sr. Pró-Reitor de Administração 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Santa Maria/RS 

 

 

 

 

 

 

REF. PROCESSO Nº 23081.034299/2019-67 

 

 

 

 

Senhor Pró-Reitor de Administração: 

 

Em atenção à mensagem de e-mail enviada pelo Senhor RAPHAEL 

PALMEIRO LENCINA, servidor lotado nesta Pró-Reitoria de Administração (PRA), no 

último dia 1º de outubro do corrente ano (íntegra da troca de mensagens em anexo), 

solicitando “posicionamento quanto ao pedido de esclarecimento presente 

especificamente no item 13” do PARECER AGU/PGF/PF/UFSM Nº 758/2019, juntado 

às fls. 82-97 destes autos, venho, na qualidade de Coordenadora do Projeto, dizer e 

requerer o que segue. 

 

1. SÍNTESE DO PROCESSO 

 

O processo referido acima trata da dispensa de licitação para a 

contratação (Contrato nº 091/2019) da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia 

(FATEC) para a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira do projeto 

de extensão “IV Encontro Regional de Direito, Marxismo e Meio Ambiente” 

(processo registrado na Universidade sob o nº 23081.026508/2019-07). 

 

Pelas informações obtidas junto ao servidor lotado nesta Pró-Reitoria 

(troca de mensagens no anexo), o processo seguiu regular tramitação sendo enfim 

encaminhado à Procuradoria Federal Junto à UFSM (PF/UFSM) na data de 16/09/2019, 

permanecendo por período relativamente longo em posse deste órgão de apoio. Da 

Procuradoria Federal o processo recebeu então o PARECER AGU/PGF/PF/UFSM Nº 
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758/2019 (fls. 82-97), datado de 23/09/2019, que foi aprovado pelo Senhor Procurador-

Chefe em despacho de 30/09/2019 (exarado à fl. 97), data em que foram encaminhados os 

autos ao Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA) desta Pró-Reitoria. 

 

Os autos retornaram então à PRA, que procedeu à análise do Parecer 

exarado pela PF/UFSM. Em vista de recomendação externada pela PF/UFSM, o 

servidor responsável pela análise solicitou, via mensagem de correio eletrônico 

(anexo), “posicionamento quanto ao pedido de esclarecimento presente 

especificamente no item 13 do referido documento”. O item 13 do Parecer, ao seu 

turno, discorre sobre a justificativa para a deflagração do procedimento (Item 

II.A.4, fl. 84), e é assim redigido: 

 

13. A questão que se põe é que se houver no futuro algum questionamento 

sobre o porquê da contratação de tal objeto, o fato de ter sido bem 

justificado, com a indicação precisa das necessidades administrativas no 

momento da contratação, bem como do porquê fora escolhido este ou 

aquele caminho, colocará o gestor numa situação de tranquilidade frente às 

auditorias realizadas pelos órgãos de controle. No caso dos autos, 

considerando a turbulência política enfrentada no país, sugiro 

esclarecer as razões do seminário/evento, a fim de que não se levante 

a hipótese de doutrinação estudantil, o que, repito, “a priori” não 

vislumbro, contudo, sugiro a devida motivação, evitando-se, no futuro 

questionamentos sobre o tema. Apenas para o registro observo que se 

trata do IV evento do projeto em questão. (grifo nosso) 

 

Mais adiante, em sua Conclusão (item III, fl. 96), o Parecer informa 

que: 

 

50. Não foram objeto de análise, até porque desbordam da atribuição dessa 

Procuradoria Federal, a conveniência, oportunidade da contratação, razão 

da contratação, nem aspectos técnicos inerentes ao objeto a ser contratado. 

Sugiro observar o lançado no item 13 do presente parecer. 

 

Por fim, o Parecer conclui (item 54) que, “observados os 

apontamentos e recomendações antes trazidas, que o processo está apto a perseguir 

o desiderato pretendido” (fls. 96-97, grifo nosso). 

 

Assim, tendo em vista a solicitação em comento, e na qualidade de 

Coordenadora do Projeto, passo a apresentar o posicionamento e os esclarecimentos 

solicitados. 
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2. COMENTÁRIO E ATENDIMENTO AO ITEM 13 DO PARECER AGU/PGF/PF/UFSM 

Nº 758/2019 

 

Cumpre anotar, primeiramente, que os apontamentos constantes do 

item 13 do Parecer devem ser lidos em consonância com as razões apresentadas nos 

itens imediatamente precedentes (itens 9 a 12), que em conjunto dizem com a 

“justificativa para a deflagração do procedimento” (item II.A.4 do Parecer), 

mormente com a necessidade de motivação dos atos administrativos - e aqui, mais 

especificamente, com a necessidade de motivação do procedimento de 

contratação da FATEC para a prestação de serviços de gerência administrativa 

e financeira dos recursos captados através de inscrições do público para a realização 

do evento. Pela leitura do item em comento, a Procuradoria Federal desperta o receio 

de que os órgãos de controle, em futuras auditorias, possam questionar o porquê da 

contratação de tal objeto, em vista da “turbulência política enfrentada no país”, e da 

hipótese de alegação de que se trate o evento de “doutrinação estudantil”. 

 

Mesmo que não caiba à Procuradoria Federal o exame de mérito do 

projeto quanto à pertinência, relevância e oportunidade do evento (e isso, registre-se, 

é inteiramente reconhecido pelo Parecer em seu item 50), esta sugere, em suma, que 

sejam esclarecidas e apresentadas no processo as razões da contratação, o que 

implica também por óbvio, sobretudo em vista do receio externado, na prestação 

de esclarecimentos sobre o próprio evento a ser realizado. 

 

Muito embora tenhamos seríssimas restrições e preocupações 

sobre a hipótese aventada no parecer, e especialmente por considerar que, se acaso 

conferida concretamente, configuraria esta uma gravíssima afronta aos primados 

fundamentais da Autonomia Universitária e da Liberdade de Cátedra garantidos 

pela Constituição da República1, deixaremos por ora de tecer maiores considerações 

sobre o tema, em razão da urgência que se impõe para a tramitação e conclusão do 

feito. Cumpre-nos aqui, portanto, e sobretudo pela premente urgência mencionada, 

e em bom zelo e homenagem ao princípio da eficiência na Administração Pública 

(conforme item a seguir), apresentar as razões sugeridas pela Procuradoria, 

mesmo que em apertada síntese. 

 

                                                 
1 Constituição da República de 1988: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão.” (grifamos) 
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Inicialmente é preciso esclarecer que o evento proposto - o IV 

Encontro Regional de Direito, Marxismo e Meio Ambiente - se trata da quarta 

edição de um evento realizado anualmente e organizado pelo Núcleo de Direito, 

Marxismo e Meio Ambiente da UFSM (NudMarx), núcleo de pesquisa vinculado 

ao Departamento de Direito da Universidade, integrado por pesquisadores do Curso 

e do Programa de Pós-Graduação em direito da UFSM, bem como por diversos 

pesquisadores colaboradores externos, vinculados a outras Instituições de Ensino 

Superior. Convém inicialmente, portanto, fazer um registro sobre os propósitos e 

as atividades realizadas pelo Núcleo, mesmo que de maneira bastante breve. 

 

Desde a sua criação, no ano de 2014, o NudMarx é um núcleo 

voltado para a pesquisa científica de temáticas relacionadas ao Direito e ao meio 

ambiente na sociedade contemporânea desde uma perspectiva teórica crítica, e mais 

especificamente, a partir da perspectiva teórica do marxismo. A proposta 

fundamental do Núcleo, portanto, é o estudo do conjunto das ideias, dos conceitos 

e categorias, das teses e das propostas de metodologia científica advindos da obra 

marxiana e de referenciais marxistas, empreendendo o diálogo deste 

ferramental teórico com problemáticas atuais fundamentais da sociedade 

contemporânea, especialmente no campo do Direito e da temática socioambiental. 

Assim, em poucas palavras, o principal objetivo do Núcleo é “atualizar o debate 

no campo teórico marxista com a temática jurídico ambiental e, ao mesmo tempo, 

enriquecer a teoria crítica do direito com o instrumental teórico marxista”2. 

 

As pesquisas científicas desenvolvidas pelo Núcleo concentram-

se precipuamente em três linhas-mestras: (a) “Marx por ele mesmo”, linha pela 

qual são estudadas as categorias, conceitos e teses fundamentais da obra do teórico 

Karl Marx; (b) “Marxismo e Direito”, pela qual são estudadas obras e textos 

fundamentais da perspectiva teórico-jurídica crítica inspirada no referencial marxista, 

através de autores clássicos, como Evguiéni Pachukanis, além de teóricos e 

pesquisadores de gerações mais recentes, como Márcio Bilharinho Naves e Alysson 

Leandro Mascaro; e (c) “Marxismo e Meio Ambiente”, linha de pesquisa que realiza 

investigações sobre a temática socioambiental e da crise ecológica em um diálogo 

com o referencial teórico marxista, a partir do estudo de pesquisadores renomados 

nessa área de estudos, como Paul Burkett, John Bellamy Foster, Michael Löwy e 

Guillermo Folladori. 

                                                 
2 A informação consta da Descrição do grupo em seu sítio eletrônico: nudmarx.ufsm.br. 
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Assim, como corolário de suas atividades, o NudMarx em seus mais 

de cinco anos de existência em muito contribuiu com a realização de pesquisas 

científicas na área das Ciências Sociais e Humanas, possuindo uma intensa agenda 

de atividades e igualmente vasta produção teórica e científica. Atualmente o Núcleo 

contabiliza as seguintes produções, relacionadas resumidamente abaixo: 

 

a) 9 projetos de pesquisa registrados junto à UFSM; 

 

b) 5 projetos de extensão registrados junto à UFSM; 

 

c) 1 projeto de ensino registrados junto à UFSM; 

 

d) 27 palestras com pesquisadores de renome nacional e inclusive 

internacional, contando, entre outros, com participações de 

pesquisadores estrangeiros dos Estados Unidos da América, 

Espanha, Canadá, França e Uruguai; 

 

e) 2 livros publicados, resultantes da reunião de pesquisas 

científicas do grupo e seus colaboradores3; 

 

f) diversos artigos científicos publicados ou aprovados para 

publicação em revistas de renome e elevada relevância 

acadêmica, sendo: 4 artigos publicados em revistas conceito 

qualis A1; 5 artigos publicados em revista qualis A2, 1 artigo 

publicado em revista qualis B1 e 1 artigo em revista qualis 

B34. 

 

Ora, somente esta brevíssima e sintética relação das produções 

acadêmica e científica já realizadas pelo grupo dá conta de demonstrar a 

seriedade do trabalho de pesquisa empreendido pelo Núcleo, de sua alta 

produtividade e da sua relevância na produção e divulgação da pesquisa 

científica na sua área de conhecimento. 

                                                 
3 SILVA, Maria B. O. da (coord.); BUENO, Igor M.; PALAR, Juliana V.; DE DAVID, Thomaz D (orgs.). Direito, 
marxismo e meio ambiente. Curitiba: Editora Prismas, 2018; DE DAVID; Thomaz Delgado; SILVA, Maria 
Beatriz Oliveira da. Marxismo, Direito e Relações Internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 
4 A relação de artigos e livros já publicados pode ser encontrada na seção “Produção Científica” do sítio 
eletrônico do núcleo: http://nudmarx.ufsm.br/index.php/producao-cientifica. 
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Além disso, importa também mencionar que, para o 

desenvolvimento de suas atividades sob o projeto guarda-chuva “Direito Marxismo 

e Meio Ambiente: antigos conceitos em novos diálogos sobre o conflito entre o meio 

ambiente como bem (de uso) comum e a mercantilização da natureza” (Projeto nº 

447821/2014-8), o Núcleo conta com financiamento da Chamada Universal nº 

MCTI/CNPq nº 14/2014, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

Feitas as considerações sobre a generalidade dos trabalhos 

empreendidos pelo Núcleo, convém tecer e reprisar agora breves comentários sobre 

o evento relacionado à contratação que se refere o objeto do presente Processo. Como 

já mencionado, o evento consiste na quarta edição de um seminário anual organizado 

pelo Núcleo, denominado “Encontro Regional de Direito, Marxismo e Meio 

Ambiente”. O Encontro, em suas sucessivas edições, é o principal evento idealizado 

e organizado pelo Núcleo e, por consequência, como um dos principais meios de 

divulgação dos seus trabalhos e pesquisas. Além disso, consiste também numa 

importante oportunidade de socialização dos temas trabalhados e dos debates 

teóricos realizados pelo Núcleo com a comunidade acadêmica e em geral de Santa 

Maria e Região. 

 

Daí porque, conforme consta do Projeto juntado ao presente 

Processo (item 6.1), o objetivo geral do evento é de 

 

promover um espaço de produção e compartilhamento de 

conhecimento científico, de modo a promover o intercâmbio de 

experiências e a transdisciplinaridade, além de contribuir para a 

compreensão e superação dos problemas sociais. Ademais, ao trilhar 

essas ações de interesse comum entre Universidade e sociedade, o Evento 

contribuirá para o reconhecimento da Universidade como organismo 

legítimo de construção, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas de abrangência social, econômica e cultural. (grifamos) 

 

Ademais, convém também reprisar e destacar alguns dos objetivos 

específicos do evento (item 6.2 do Projeto acostado): 

 

a) Abordar a crise ambiental através de um referencial teórico crítico, 

de modo a possibilitar que os conhecimentos e experiências da educação 

ambiental e do desenvolvimento sustentável impulsionem ações 

extensionistas; 
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b) Enriquecer a teoria crítica do direito, ao averiguar a relação entre 

forma jurídica e formação social capitalista; 

c) Abordar o processo de mercantilização ocasionado pelo capital, que 

inclusive mercantiliza a própria natureza, impedindo o acesso a direitos 

básicos, como o direito à terra, à moradia, ao saneamento básico, etc. 

d) Discutir e disputar o conceito de “desenvolvimento”, questionando 

se esse conceito se limita a um aspecto econômico e se a noção de 

“desenvolvimento econômico” é compatível com o “desenvolvimento 

sustentável”; 

e) Tratar do constitucionalismo latino-americano, apontando em que 

sentido as Constituições que implementam um Estado Socioambiental 

impactam na exploração capitalista da natureza e são obstáculos à 

acumulação por espoliação; 

f) Reunir pesquisadores, professores, técnicos administrativos em 

educação, estudantes e membros da sociedade civil para debater a 

realidade brasileira em face das investidas do capitalismo; 

g) Promover uma relação biodirecional entre sociedade e 

Universidade através da participação de indivíduos externos à 

Universidade no Evento; 

h) Fortalecer o vínculo entre a Universidade Federal de Santa Maria e 

outras universidades na região por meio do evento; 

i) Possibilitar a qualificação acadêmica participantes do Evento; 

j) Divulgar a atuação do Núcleo de Direito, Marxismo e Meio 

Ambiente (NUDMARX); 

k) Formar recursos humanos para tratar de forma qualificada e crítica, 

em nível acadêmico e nas instituições públicas e privadas, dos temas focos 

do evento. (grifamos) 
 

Para a consecução desses objetivos, como também já exposto no 

Projeto que acompanha este Processo, a metodologia do evento consiste na 

promoção de palestras e debates com pesquisadores renomados em nível 

nacional e internacional sobre as temáticas afetas ao Núcleo de Pesquisa. Nesta 

edição do Encontro contaremos com as presenças confirmadas dos seguintes 

professores doutores, que debaterão os seguintes temas, respectivamente: Gilberto 

Bercovici, professor titular do departamento de Direito Econômico da Universidade 

de São Paulo (USP), que proferirá a palestra “Soberania Nacional e Desenvolvimento 

no contexto do capitalismo em crise; Enzo Bello, professor adjunto da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), que proferirá a palestra “Os processos de privatização da 

natureza no capitalismo: o caso do Brasil”; Taylisi de Souza Corrêa Leite, professora 

da Universidade Anhanguera de São Paulo, que abordará o tema “A simbiose entre o 

patriarcado e o capitalismo”; e Marcus Orione Gonçalves Correia, professor 

associado da Universidade de São Paulo (USP), que debaterá o tema “Reforma da 

previdência social a partir do conceito de forma jurídica”. 
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Convém anotar que as edições precedentes do evento contaram com 

o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, do Curso de Graduação ou do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSM (PPGD-UFSM), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como que 

desde a sua segunda edição é realizado como evento satélite da Jornada Acadêmica 

Integrada (JAI). De igual maneira, esta quarta edição será realizada como evento 

satélite da 34ª JAI e tem apoio da UFSM, do PPGD-UFSM e do CNPq. 

 

Por fim, cabe ainda um último comentário sobre as razões e a 

necessidade da contratação referente ao objeto deste Processo. Como 

mencionado por diversas vezes no Projeto do evento acostado, os recursos para a 

realização do evento são, assim como foram nas edições anteriores, oriundos tanto da 

Chamada Universal MCTI/CNPq nº 14/2014 quanto da cobrança de inscrições dos 

participantes do evento. Os valores obtidos através das inscrições serão utilizados 

para cobrir gastos vedados pelo CNPq, tais como contratação de ornamentação e 

coffee break do evento, e que serão depositados em conta bancária a ser aberta pela 

FATEC através do contrato referente ao objeto do presente Processo. Dessa forma, 

reprise-se, a necessidade da contratação com a FATEC diz com o atendimento 

aos princípios da moralidade e da impessoalidade que devem reger a 

Administração Pública, eis que a intenção é impedir que os valores obtidos através 

das inscrições do evento sejam depositados em conta bancária diversa daquela 

exclusivamente dedicada às finalidades do Evento. Convém também recordar que 

desde a segunda edição do evento a contratação com a FATEC tem sido 

realizada para os mesmos fins e nos mesmos moldes5. 

 

Assim, pelos breves comentários empreendidos acima - e também 

por todas as razões outrora esposadas no Projeto que acompanha o presente Processo 

-, consideram-se plenamente esclarecidos objetivos do evento e da contratação 

em questão, bem como atendida a sugestão constante do item 13 do Parecer 

AGU/PGF/PF/UFSM nº 758/2019, não subsistindo motivos para o receio externado 

pela Procuradoria Federal no item em comento. 

 

 

 

 

                                                 
5 Ver Processos nº 23081.030328/2017-50 e 23081.043784/2018-41. 
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3. SOBRE A URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 

 

Enfim, merece consideração ainda a necessária urgência na 

tramitação deste Processo a fim de viabilizar a contratação pretendida. Como já 

mencionado de passagem no item “1” desta manifestação - e também conforme 

mensagens de e-mail trocadas com servidor desta Pró-Reitoria - constata-se a 

demora na conclusão do presente feito, o que toma de surpresa a Coordenação do 

Projeto, sobretudo se considerado que o início do trâmite se deu ainda no início 

do mês de julho do corrente ano e também a rapidez com que tramitaram os 

processos relacionados a idêntico objeto, porém referentes à segunda e terceira 

edições do evento (Processos nº 23081.030328/2017-50 e 23081.043784/2018-41, 

respectivamente). 

 

Como também já informado e bem assentado no Projeto acostado, as 

inscrições do evento somente serão abertas a partir do momento em que for 

disponibilizada a conta bancária em nome do Projeto. Para tanto, é imprescindível a 

conclusão do presente feito e a contratação com a FATEC. 

 

Assim, quanto mais cedo for possibilitada a abertura das inscrições 

e devida divulgação do evento, maior a possibilidade de público participante e, por 

consequência, tanto melhor serão aproveitados os recursos públicos despendidos para 

a sua realização (que, diga-se, são de considerável monta). Do contrário, a demora 

na abertura das inscrições sem dúvidas dificulta a sua divulgação e prejudica a 

sua organização, o que pode importar na perda de público participante e, 

consequentemente no desperdício dos recursos envolvidos. 

 

Assim, considerando que restam, nesta data, pouco mais de vinte 

dias para a realização do evento, e que, portanto, se faz urgente a pronta abertura 

das inscrições, faz-se igualmente urgente tramitação deste processo e sua pronta 

conclusão, em atendimento e acato ao princípio da eficiência que deve nortear os atos 

da Administração Pública. 

 

4. PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, requer seja a presente manifestação 

recebida e juntada a este Processo nº 23081.034299/2019-67 como 



Página 10 de 10 
 

esclarecimentos em resposta ao item 13 do Parecer AGU/PGF/PF/UFSM nº 

758/2019, especialmente em razão do exposto no item “2” da presente manifestação, 

sendo considerada plenamente atendida a sugestão externada no referido item do 

Parecer em comento; bem como seja considerada a urgência na tramitação deste 

Processo, especialmente em razão do exposto no item “3” desta manifestação, para a 

imediata conclusão do feito e a viabilização da contratação referente ao seu objeto. 

 

 

Santa Maria, 3 de outubro de 2019. 

 

 

 

MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA 

Coordenadora do Projeto 

SIAPE nº 18829031 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Mensagens de correio eletrônico 

 



1

igormendesbueno@outlook.com.br

De: Beatriz Oliveira <biabr@hotmail.fr>
Enviado em: terça-feira, 1 de outubro de 2019 17:03
Para: Igor Mendes Bueno; igormendesbueno@gmail.com
Assunto: TR: PRA - Processo referente ao Projeto da profª Maria Beatriz de Oliveira da 

Silva
Anexos: 20191001153238802.pdf

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

 
 
__________________________________________________ 
As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. (CDA) 
 
Prof.ª  Maria Beatriz Oliveira da Silva (Bia) 
Docente da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UFSM. 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Direito, Marxismo e Meio Ambiente (NUDMARX). 

De : RAPHAEL PALMEIRO LENCINA <raphael.lencina@ufsm.br> 
Envoyé : mardi 1 octobre 2019 21:34:15 
À : Beatriz Oliveira <biabr@hotmail.fr> 
Objet : Re: PRA - Processo referente ao Projeto da profª Maria Beatriz de Oliveira da Silva  
  
Prezada professora Maria Beatriz,  
 
Estou com a posse do processo que contempla o seu projeto que visa a contratação da FATEC para a 
realização do Encontro Regional na área do Direito. 
Porém, como houve uma recomendação dos procuradores, encaminho a senhora a íntegra do Parecer 
AGU/PGF/PF/UFSM N° 758/2019 (arquivo anexo ao e-mail) sobre o qual eu peço seu posicionamento 
quanto ao pedido de esclarecimento presente especificamente no item 13 do referido documento. 
Assim que houver o retorno desta mensagem, com a presente demanda atendida, estarei enfim 
providenciando os trâmites para a formalização do contrato proposto. 
 
Atenciosamente 
 
 
Adm. Raphael Palmeiro Lencina 
SIAPE 2033916 
Pró-Reitoria de Administração/AGITTEC - UFSM 
(55) 3220-8887 
 
 
Em ter, 1 de out de 2019 às 09:31, RAPHAEL PALMEIRO LENCINA <raphael.lencina@ufsm.br> 
escreveu: 
Bom dia professora Maria Beatriz,  
 
Entendo sua preocupação e também me surpreendi com a demora na conclusão do procedimento de 
formalização desta contratação junto à FATEC. 



2

O que eu posso lhe informar é que o seu processo, referente ao Contrato n° 091/2019, esteve sob minha 
análise por duas vezes. A primeira vez no dia 02/09, quando foi detectado a necessidade da 
complementação de documentos, sendo que neste mesmo dia o processo foi despachado à AGITTEC para 
sanar esta situação. Já a segunda vez foi no dia 10/09, quando a documentação retornou a PRA e foi 
confirmado a correção documental, sendo novamente expedida no mesma dia ao DEMAPA para que os 
procedimentos fossem finalmente concluídos.  
No entanto, conforme descrito no e-mail anterior, a demora em si ocorreu muito devido a apreciação da 
Procuradoria Jurídica, referente a minuta do Contrato, visto que seu processo chegou lá no dia 16/09 e até o 
dia de ontem (30/09) ele continuava sob a posse dos procuradores. 
O que posso lhe adiantar é que o processo já foi devolvido ao DEMAPA, e eu me prontifiquei a pegá-lo em 
mãos para analisar o parecer emitido pelos procuradores, uma vez que eles já me adiantaram que existem 
recomendações a serem atendidas. 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Adm. Raphael Palmeiro Lencina 
SIAPE 2033916 
Pró-Reitoria de Administração/AGITTEC - UFSM 
(55) 3220-8887 
 
 
Em seg, 30 de set de 2019 às 14:37, Beatriz Oliveira <biabr@hotmail.fr> escreveu: 

Boa Tarde Raphael! 

Preocupa-me bastante o fato de termos enviado com bastante antecedência e, até agora, não 
termos concluída a tramitação do projeto - o que nos impossibilita de abrirmos as inscrições de 
um evento que está a menos de um mês de ocorrer. Penso em ir até aí amanhã, para, 
pessoalmente verificar o motivo deste atraso que nos é altamente prejudicial. 

Grata  

Maria Beatriz Oliveira da Silva (professora Bia) 

  

Enviado do Email para Windows 10 

  

De: Thomaz Delgado De David <thomaz_delgado@hotmail.com> 
Enviado: Monday, September 30, 2019 2:30:52 PM 
Para: RAPHAEL PALMEIRO LENCINA <raphael.lencina@ufsm.br> 
Cc: Beatriz Oliveira <biabr@hotmail.fr> 
Assunto: RE: PRA - Processo referente ao Projeto da profª Maria Beatriz de Oliveira da Silva  
  
Prezado Raphael, 
 
Agradeço pelo seu retorno. Já encaminhei seu e-mail para a Prof.ª Maria Beatriz Oliveira da 
Silva, coordenadora do projeto.  
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Atenciosamente, 
___________________ 
Thomaz Delgado De David 
- Graduando do Curso de Direito da Universidade Franciscana (UFN) com mobilidade acadêmica na Universidade 
de Lisboa (ULISBOA) 
- Graduando do Curso de Ciências Sociais (bacharelado) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
- Pesquisador do Núcleo de Direito, Marxismo e Meio Ambiente (NUDMARX) 
- Currículo na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/3769620750745364 

De: RAPHAEL PALMEIRO LENCINA <raphael.lencina@ufsm.br> 
Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 14:21 
Para: thomaz_delgado@hotmail.com <thomaz_delgado@hotmail.com> 
Assunto: PRA - Processo referente ao Projeto da profª Maria Beatriz de Oliveira da Silva  
  
Boa tarde,  
 
Conforme apuração realizada, o processo que contempla o projeto da profª Maria Beatriz de Oliveira da 
Silva estava sob posse da Procuradoria Jurídica desde o último dia 16/09 e, segundo o contato efetuado 
com o Procurador-Chefe, o referido processo será despachado em seguida, provavelmente com 
recomendações a serem atendidas, antes da formalização do contrato pelo DEMAPA. 
 
Att. 
 
Adm. Raphael Palmeiro Lencina 
SIAPE 2033916 
Pró-Reitoria de Administração/AGITTEC - UFSM 
(55) 3220-8887 


