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A Extensão na UEL: definição

• Projetos de extensão constituem processo educativo,
cultural e científico, por meio de atividades temporárias
indissociáveis, entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, e
que viabilize a relação transformadora entre a
Universidade e a Sociedade, envolvendo obrigatoriamente
docentes e discentes.



A Extensão na UEL: áreas

• Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça,
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção,
Trabalho.



Relação Universidade/Sociedade
Fonte de ensino, proporciona aos docentes e discentes contato direto com a

realidade social (783 docentes, 1412 discentes de graduação e pós-graduação,

234 técnicos-administrativos e 227 colaboradores externos).

Serviços que a Universidade presta à sociedade, gerando alternativas que

atendam às expectativas e problemáticas da população (185 projetos e 22

programas de extensão, 23 projetos de prestação de serviços, 316 eventos em

2016, com 11.384 pessoas envolvidas, 238 cursos, que atenderam 2.509

pessoas e mais de 60 prestadores de serviços voluntários). Estamos fechando

os dados e informações para o relatório de 2017.

A concretização da extensão se dá 

na relação de parceria e de 

convivência que se constrói com a 

sociedade.



Operacionalização

• Sendo um instrumento de formação profissional, são 

desenvolvidos por todos os Departamentos da UEL, na 

forma de programas, projetos, prestação de serviços, 

cursos ou eventos.



Ações da PROEX
• Programas e projetos com financiamento externo 

(gerenciamento)

• Apoio e gerenciamento de todos os congressos, simpósios, 
seminários, encontros etc. (mais de 850 em 2016)

• Bolsas extensão (Proinex, Inclusão Social, UEL, projetos 
financiados etc.)

• Cursinho Especial da UEL

• Projeto Rondon (Brasil) e Operação Rondon (Paraná)



Ações da PROEX
• Economia Solidária

• Prestação de Serviço Voluntário

• Projeto Integra

• Divulgação das ações de extensão (sítios, blogues, rádio, TV etc.)

• Participação na Rede de Mobilização Social (COEP)

• Relação com a Sociedade: porta de entrada da UEL



• DINÂMICA DA REUNIÃO – CÂMARA DE EXTENSÃO:

• A REUNIÃO SÓ SE REALIZA COM A PRESENÇA DE, PELO MENOS, 16 
(DEZESSEIS) MEMBROS (50% + 1).

• A CÂMARA DE EXTENSÃO É COMPOSTA POR:

• 1- Pró-Reitor e Diretores da PROEX;

• 2- Coordenadores das Comissões de Extensão de Centros (9);

• 3- Coordenadores de Áreas Temáticas (8);

• 4- Representantes dos Diretores dos Órgãos Suplementares (5), 
escolhidos pelos seus pares (atualmente: Casa de Cultura, Rádio 
UEL, COU, Museu e Museu de C & T)

• 5- Comunidade Externa (2) – vago

• 6- Representantes discentes (15%) dos membros da Câmara -
vago

• 7- Representantes dos servidores técnicos (3) – vago

• TOTAL: 26 membros + 15% (4) Representantes estudantis = 30



• PAUTA:

• - EXPEDIENTE – discussão e aprovação da Ata.

• - ORDEM DO DIA – discussão e votação da matéria constante de 
pauta, que normalmente é constituída dos seguintes assuntos:

• 1- Inclusões de Docentes em projetos e programas (acima de 5 
docentes);

• 2- Autorização de Prorrogação (Projetos) protocolada fora de 
prazo (90 dias antecedência);

• 3- Prorrogação de Prazo (Projetos) acima de 36 meses;

• 4- Relatórios Anuais de Programas de Extensão;

• 5- Projetos de Prestação de Serviços/PAS;

• 6- Relatórios de Atividades Desenvolvidas e Financeiro de 
Projetos de Prestação de Serviços;

• 7- Instruções de Serviço PROEX (eventual);

• 8- Alteração de Resoluções (eventual);

• 9- Cursos propostos com carga horária maior que previsto em 
Resolução (eventual);

• 10- Eleição de representantes da Câmara no CEPE.



• - RELATO DE PROCESSOS:

• Para os assuntos listados acima (1, 3, 4, 5, e 6) o(a) Coordenador 
e/ou Suplente da Comissão de Extensão de Centro faz o Relato da 
solicitação, informando os membros da Câmara sobre a natureza 
do pedido, justificativa, sua importância e os pareceres das 
instâncias anteriores (Comissões de Extensão de Departamento e 
de Centro e Conselhos de Departamento e de Centro).

• A solicitação contida no item (2) Autorização para protocolo de 
Prorrogação de prazo, por estar fora do prazo de protocolo (90 
dias de antecedência ao término do projeto), é analisada 
diretamente pela Câmara de Extensão, por meio de Relato pelo 
Coordenador da Comissão de Extensão de Centro, ao qual o 
docente estiver vinculado.

• Havendo dúvidas por parte dos membros da Câmara, estes se 
manifestam ao término do Relato e o Relator responde.

• Qualquer membro da Câmara de Extensão poderá requerer ao 
plenário vista do processo pautado e, consequentemente, o 
adiamento da discussão.



• O pedido de vista será concedido pelo prazo de 72 
horas, que poderá ser reduzid a 24 horas, por proposta 
de qualquer conselheiro, se o plenário, por maioria 
aprovar a urgência da discussão e votação.

• A votação será simbólica, nominal ou secreta, 
adotando-se a primeira, sempre que uma das duas 
outras não seja requerida e aprovada.

• A qualquer momento, poderão ser levantadas questões 
de ordem, falando cada Conselheiro, no máximo, 
durante 3 minutos.

• O comparecimento às reuniões da Câmara de Extensão 
é preferencial a qualquer atividade universitária, com 
exceção das reuniões dos Conselhos Superiores.



• O Titular que não puder participar da reunião, por 
motivo justificado (ver **) deverá entregar a pauta dos 
trabalhos para o Suplente e comunicar a necessária 
comunicação de sua ausência à Secretaria dos 
Conselhos Superiores, com antecedência mínima de 24 
horas ao início da reunião.

• O Titular ou seu Suplente que deixar de comparecer à 
reunião deverá justificar-se por escrito (oficio, 
correspondência eletrônica, etc) encaminhando-o à 
Secretaria dos Conselhos Superiores no prazo máximo 
de 48 horas após a reunião da Câmara.

• (**) Por causa justificada entenda-se: a) afastamento 
com determinação médica, mediante atestado, na forma 
da legislação pertinente; b) afastamento por licenças 
legalmente concedidas, nos termos da legislação em 
vigor.



• PERDA DO MANDATO NA CÂMARA:

• I. quando faltar, sem causa justificada, a 2 (duas) 

reuniões consecutivas, ou 3 (três) alternadas, 

excetuando-se as reuniões de caráter solene, no 

mesmo órgão ou câmara, durante o período de suas 

designações;

• II. quando sofrer penalidade disciplinar que o 

incompatibilize para o seu exercício.



• PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E 
RELATÓRIOS – SISTEMA WEB:

• Endereço: www.uel.br/proex, MENU – SICAP – Sistema de 
Cadastro de Projetos, Programas e Relatórios.

• 1. Todos os Coordenadores e seus Suplentes são habilitados 
no Sistema para emissão de parecer;

• 2. Os Suplentes só podem acessar o Sistema WEB nas 
ausências legais dos Titulares;

• 3. A sequência de avaliação das solicitações é: 1) Comissão de 
Extensão de Departamento; 2) Conselho de Departamento; 3) 
Comissão de Extensão de Centro e 4) Conselho de Centro. Esta 
sequência NÃO PODE/DEVE ser alterada.

• 4. As Comissões de Extensão (Departamento e Centro) podem 
devolver o processo ao proponente, para REFORMULAÇÃO, 
somente 1 UMA VEZ;

• 5. No caso de Projetos Integrados, com predominância em 
Extensão, deve ser formada a Comissão Integrada, de acordo com 
o tipo de projeto: Ex.: EN/PQ/EX – um membro de cada área, 
devendo o parecer ser emitido pelo Coordenador da Comissão de 
Extensão. A critério de cada Centro, a formação desta Comissão 
Integrada normalmente é feita pela Chefia de Departamento.



• 6. Problemas recorrentes na avaliação de 
projetos/Programas pelas Comissões: a) cadastro de curso 
ou evento no Sistema de Projetos; b) cadastro de 
projeto/programa aprovado por órgão externo sem a 
anexação do instrumento jurídico (Convênio, Termo 
Cooperação, etc); c) cadastro de projeto/programa com 
anexação de Roteiro fora do padrão exigido pela PROEX; d) 
cadastro de Núcleos ou outras modalidades não previstas 
para a Extensão; e) projetos ou programas que exigem 
Parecer Comitê Ética (HU, COU, etc); f) projetos aprovados 
por órgãos externos, com vigência maior ou menor que a 
estabelecida em Cláusula de vigência do Instrumento 
Jurídico; g) PROJETOS OU PROGRAMAS QUE NÃO ATENDEM A 
CARACTERIZAÇÃO COMO “EXTENSÃO”.

• 7. Projetos indicados para REFORMULAÇÃO – conceder 
prazo no parecer para retorno de avaliação pela Comissão, 
no máximo 30 (trinta) dias. Caso não ocorra o reenvio do 
projeto pelo proponente no prazo estabelecido, a Comissão 
poderá emitir parecer de NÃO APROVADO.



• PROCESSOS QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS NO 

SISTEMA WEB, mas necessitam de parecer, por 

meio de processo impresso, pelas instâncias de 

avaliação:

• 1. Projetos e Relatórios de Prestação de 

Serviços – PAS;

• 2. Inclusões de Docentes;

• 3. Inclusão de Colaboradores Externos.



• CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES DE 

EXTENSÃO:

• 1. Comissão de Extensão de Departamento: 

Resolução CEPE n. 0087/2010;

• 2. Comissão de Extensão de Centro: Resolução 

CEPE n. 0088/2010.



• CARGA HORÁRIA SEMANAL – COMISSÕES DE 

EXTENSÃO:

• 1. Comissão de Extensão de Departamento – 4 

horas semanais para o Titular e 2 horas semanais 

para o Suplente e Membros;

• 2. Comissão de Extensão de Centro: 2 horas 

semanais para o Titular.



• CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS 

TEMÁTICAS:

• Resolução CEPE n. 89/2006

• CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas para o 

Coordenador ou Suplente.

• PLANO DE AÇÃO – Estabelecimento de Reuniões com 

a PROEX para definição quanto aos projetos e 

programas agrupados por Áreas Temáticas e 

futuras ações de discussões com os coordenadores 

de projetos/programas, quanto às ações que estão 

sendo desenvolvidas.



• DOCUMENTOS (RESOLUÇÕES e INSTRUÇÕES DE 

SERVIÇO DA EXTENSÃO (todos disponíveis na página 

da PROEX):

• RESOLUÇÕES:

 Resolução CA no. 009/2012 
 
 »  Estabelece normas para execução de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão - PEPE, por meio de Convênio 
celebrado entre Universidade Estadual de Londrina e as Fundações, Institutos e outros Organismos. 

 Resolução CA no. 008/2012 
 
 »  Estabelece normas para execução de Programas de Atendimento à Sociedade - PAS. 

 Resolução CEPE N. 070/2012 
 
 »  Estabelece normas e procedimentos específicos para projetos de Pesquisa em Ensino de Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Integrados.  
  

 Resolução CEPE N. 0088/2010 
 
 »  Revoga a Resolução no. 1293/88 e estabelece a constituição e a competência das Comissões de Extensão 
dos Centros de Estudos.  



 

 Resolução CEPE N. 0087/2010 
 
 »  Revoga a Resolução no. 1292/88 e estabelece a constituição e a competência das Comissões de Extensão de 
Departamento.  
 
 

 Resolução CEPE/CA nº 0004/2010 
 
 »  Dá nova redação à Resolução no. 2.884/95 que cria a Bolsa Extensão/UEL. 

 Resolução CA. n° 0122/2010 
 
 »  Regulamenta o Serviço Voluntário na UEL. 

 

 Resolução CEPE nº 251/2009 
 
 »  Cria e regulamenta o Programa de Iniciação Extensionista - PROINEX, da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 
da Universidade Estadual de Londrina.  
 
 
 

 Resolução CA. n° 174/08 
 
 »  Dispõe sobre preço público para expedição de documentos e prestação de serviços constantes do Anexo I.  
 

 



 

 Resolução CEPE n° 89/2006 
 
 »  Aprova as diretrizes gerais e regulamenta a constituição das Áreas Temáticas no âmbito da Extensão 
Universitária.  
 
 

 Resolução do CEPE n.º 339/2005 - Eventos  
 
 »  Estabelece e Normatiza os Eventos de Extensão.  
 
 

 Resolução do CEPE n.º 160/2005 - Cursos  
 
 »  Estabelece as diretrizes para a execução de Cursos de Extensão.  
 
 

 Resolução do CEPE n.º 180/2002  
 
 »  Cria os Programas de Extensão e aprova as diretrizes gerais e o regulamento.  
 
 

 Resolução CU. n° 80/97 
 
 »  Aprova as diretrizes gerais e regulamenta as Atividades de Prestação de Serviços.  
 
 

 Resolução do CEPE n.º 1295/1988  
 
 »  Aprova política de Extensão da Universidade Estadual de Londrina. 



• INSTRUÇÕES DE SERVIÇO:
 
 

 Instrução de Serviço PROEX - 002/2017 
 
 »  Estabelece procedimentos e orientações quanto a inclusão de Colaboradores Externos e vedação de 
atividades em Planos de Trabalho. 

 

 Instrução de Serviço PROEX - 001/2017 
 
 »  Estabelece procedimentos e orientações quanto a prazos de vigência, relatórios e protocolo de projetos de 
prestação de serviços. 
 

 Instrução de Serviço PROEX - 002/2015 
 
 »  Normatiza e padroniza algumas alterações em projetos e programas de extensão - desburocratização e 
simplificação do fluxo e procedimentos de alterações. 

 Instrução de Serviço PROEX - 001/2015 
 
 »  Regulamenta os procedimentos de prorrogação automática dos projetos de extensão, em virtude do período 
de greve na UEL.  
  

 Instrução de Serviço PROEX - 002/2013 
 
 »  Dispensa o trâmite de inclusões e relatórios finais de colaboradores discentes junto às Comissões de 
Extensão. 



INSTRUÇÕES DE SERVIÇO:

 
 

 Instrução de Serviço PROEX - 001/2009 
 
 »  Estabelece prazo de 60 dias após entrega de relatórios para entrega de Certificados de Cursos e Eventos; 
permite ao coordenador a expedição de certificados de cursos ou eventos durante sua realização, e ainda, a 
expedição de declaração aos participantes, caso a coordenação opte pela expedição via PROEX.  
 
 

 Instrução de Serviço n° 005/07 
 
 »  Estabelece prazo para a inclusão de discentes em projetos de extensão.  
 
 

 Instrução de Serviço n.º 004/2007  
 
 »  Estabelece prazo para protocolo de solicitação de prorrogação de prazo de projeto.  
 
 

 Instrução de Serviço n.º 003/1997  
 
 »  Trata da regulamentação de pareceres das comissões de extensão. 



• Fone: 3371 4512

• E-mail: proex@uel.br

• www.uel.br/proex

• blogextensaouel.blogspot.com.br

Muito obrigado e um excelente 
mandato para Todos e Todas!

mailto:proex@uel.br
http://www.uel.br/proex

