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RESOLUÇÃO CEPE/CA 008/2020

Dispõe sobre tratamento especial para Eventos de
Extensão e Cursos de Extensão, enquanto vigorar os
efeitos do Ato Executivo 22/2020 e eventuais
prorrogações.

CONSIDERANDO a pandemia do novo coronavírus
declarada no dia 12/03/2020 pelo Diretor Geral da OMS;

CONSIDERANDO a Lei n°. 13.979/2020, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus e sua
regulamentação por meio da Portaria do Ministério da Saúde n° 356, de 11 de março
de 2020;

CONSIDERANDO os decretos estaduais n° 4230 e n°

4319 e municipais n° 438 e n° 439 que orientam condutas durante a epidemia com
destaque ao isolamento social como ação fundamental para diminuir a velocidade da
dispersão do novo coronavírus;

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso

de suas atribuições, aprova ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e do Conselho de Administração, a seguinte Resolução:

Art 1° Fica facultado aos coordenadores de Cursos de Extensão e Eventos de

Extensão protocolarem suas propostas no Sistema Integrado para
Gestão de Eventos e Cursos (SIGEC), com antecedência mínima de 7
dias da data de seu início.

§1o

§2o

§3o

Somente serão aceitas propostas de Cursos de Extensão e Eventos de
Extensão realizados exclusivamente de forma não presencial e sem a
intermediação de entidade interveniente.

Somente serão aceitas propostas que não demandem providências de
compras, pagamentos e/ou empréstimo de material por parte da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX).

Somente serão aceitas propostas que não demandem apoio técnico e/ou
material por parte do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da DEL.
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§4o Os Coordenadores são livres para utilizarem quaisquer plataformas para
reuniões e atividades não presenciais, especialmente aquelas
fornecidas pela Universidade Estadual de Londrina, como os pacotes
Microsoft e Google.

Art 2° Ficam isentos de cobrança de preço público os certificados emitidos para
Eventos de Extensão e Cursos de Extensão realizados durante este

período excepcional.

Art 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parágrafo único. Os efeitos desta Resolução perduram enquanto vigorar a
suspensão disposta no Ato Executivo 22/2020 e eventuais
prorrogações.

Universidade Estadual de Londrina, 2^4e abril de 2020

R

Prof. Dr. Sérgio Cardos pe Carvalho
yitor
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