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Ata da reunião ordinária nº 161 da 2 

Câmara de Extensão, Cultura e 3 

Sociedade da Universidade 4 

Estadual de Londrina - UEL, 5 

realizada no dia 26 de maio de 6 

2020.       7 

No dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, 8 

realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet, 9 

reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, 10 

sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, 11 

Profª. Drª. Mara Solange Gomes Dellaroza e com a presença dos 12 

Diretores Zilda Andrade e Paulo Antonio Liboni Filho e dos seguintes 13 

Conselheiros: Gilselena K. Lopes, Ana Cláudia Saladini, Celio dos 14 

Santos Costa, Patricia de Oliveira Rosa da Silva,  Benjamin Luiz 15 

Franklin, Edméia Aparecida Ribeiro, Ernesto Fernando Ferreira 16 

Ramires, Saulo Fabiano Amancio Vieira, Reginaldo Moreira, Nilson 17 

Cesar Fraga, Carlos Alberto Miqueloto, Deise Maia, Ana Maria Bridi, 18 

Keli Tomerelli, Marcia Teshima e Eliana Silicz. Inicialmente a 19 

Professora Mara Solange solicitou aos participantes, autorização para 20 

que a reunião fosse gravada, de modo a facilitar o registro, com o que 21 

todos os participantes concordaram. Na sequência, conforme a ordem 22 

do dia, a Professora Mara Solange passou para a ORDEM DO DIA. 1. 23 

Comissão de Avaliação Docente – eleição de representante da 24 

Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade na Comissão de Avaliação 25 

Docente – Suplente. A professora Mara Solange informou que a 26 

Profa. Patricia Rosa já é titular na comissão para discussão da 27 

avaliação docente, mas que precisa de um suplente para caso não 28 

possa comparecer às reuniões que acontecem sempre às 5ª feiras 29 

pela manhã, o suplente possa substituí-la. A professora Mara 30 

perguntou se algum membro da Câmara se candidataria como 31 

suplente. O professor Carlos Alberto até gostaria de ser suplente, mas 32 

informou que como ele é do mesmo departamento da profa. Patricia 33 

acredita que deveria ser um docente de outro centro. Então a 34 

professora Mara Solange voltou a perguntar se alguém gostaria de ser 35 

o suplente nesta comissão, como não houve interessados, apesar da 36 

professora Gilselena se prontificar mesmo não tendo livre às 5ª feiras 37 

livres para participar das reuniões. Então a professora Mara Solange 38 

sugeriu que o professor Carlos Alberto fosse indicado como suplente. 39 

Em regime de votação, foi colocada a indicação do Prof. Carlos 40 

Alberto Miqueloto como suplente na comissão de avaliação docente, 41 

que foi Aprovado por unianimidade. 2. Programa de Iniciação 42 

Extensionista/PROINEX (Resolução CEPE n. 0251/2009) – 43 

constituição da Comissão de Reestruturação da Tabela de 44 

Produção/Pontuação do PROINEX. A professora Mara Solange 45 



informou que esta comissão deve ser constituída para fazer a revisão 1 

da estruturação e pontuação da tabela com critérios de seleção de 2 

bolsas para o Edital PROINEX e que ela deverá ser coordenada pelo 3 

Prof. Paulo Liboni e com mais no mínimo cinco membros desta 4 

Câmara. Então perguntou se alguém se interessaria. Pronunciaram-se 5 

disponiveis os professores: Carlos Alberto (CTU), Prof. Ernesto (CTU),  6 

Prof. Saulo (CESA), Profa.  Gilselena (CCS) também e por fim a 7 

Profa. Ana Claudia (CEFE) também aceitou participar. Em regime de 8 

votação, a comissão para revisão da tabela PROINEX ficou assim 9 

constituída: Paulo Liboni Filho – PROEX, Ernesto Fernando Ferreyra 10 

Ramirez – CTU, Saulo Fabiano Amancio Vieira – CESA, Gilselena 11 

Kerbauy Lopes – CCS, Ana Claudia Saladini – CEFE, que foi 12 

aprovada por unanimidade. 3. Resolução de Projetos – período da 13 

pandemia. A professora Mara Solange informou que esta Resolução 14 

foi proposta pela PROEX e será agilizada suas aprovações por 15 

instâncias superiores cabíveis para normatizar ações realizadas 16 

durante o período de pandemia e reconhecimento de ações 17 

extensionistas durante este período. O professor Paulo Liboni fez a 18 

apresentação da minuta da Resolução sobre procedimentos especiais 19 

para projetos de extensão durante o período da Pandemia. Após a 20 

apresentação, foram dados todos os esclarecimentos solicitados, 21 

apreciadas as sugestões. A professora Mara Solange colocou em 22 

regime de votação a minuta de Resoliução com o texto completo na 23 

estrutura geral, com exceção do inciso I do artigo 3º que foi Aprovado 24 

com uma abstenção. Em seguida colocou em votação o inciso I do 25 

artigo 3º com duas propostas de encaminhamento: 1ª proposta = 26 

manter 50% da carga horária total conforme está no texto (5 votos 27 

favoráveis); 2ª proposta = ampliar para 60% da carga horária total (7 28 

votos favoráveis) e duas abstenções. Aprovada a proposta com 29 

ampliação até 60% da carga horária. 4.- Resolução de Prorrogação 30 

de Prazo – período da pandemia. A Profa. Mara Solange informou 31 

que esta minuta de Resolução é para prorrogação de prazos para 32 

projetos de extensão no período de pandemia. O prof. Liboni fez a 33 

apresentação da referida minuta. Após apresentada e sanada as 34 

dúvidas dos professores Reginaldo e Patrícia e fazendo os 35 

esclarecimentos necessários, foi colocada em regime de votação e 36 

com 17 votos favoráveis, Aprovada por unanimidade. Antes de dar 37 

continuidade, a professora Mara Solange informa que tem um pedido 38 

de prorrogação de projeto que deveria ter sido coloca em aprovação 39 

na reunião de abril, mas não foi e solicita que o mesmo possa ser 40 

analisado como extra-pauta nesta reunião, enviará no grupo do whats 41 

documento e depois no final da reunião será aprecidado por esta 42 

Câmara. Dando prosseguimento o item 5- Retorno às atividades – 43 

preparação para o retorno às atividades. A professora Mara 44 

Solange informou que este movimento é da gestão da UEL para 45 



preparação de um possível retorno das atividades, informa que não há 1 

previsão e que depende exclusivamente das autoridades sanitárias  2 

governamentais, mas que não podemos ser surpreendidos no 3 

atropelo da preparação para quando for retornar as atividades, 4 

estarmos preparados. A professora Mara Solange esclareceu que 5 

este assunto é para discutir, conversar e pensar como a Extensão 6 

deverá retornar suas atividades. A PROEX já tem um formulário 7 

pronto para fazer um diagnóstico com docentes extensionistas para 8 

ter dados para subsidiar a preparação de um possível retorno das 9 

ativadades na UEL. A professora abriu a palavra para ouvir dos 10 

membros, sugestões e expectativas. Reforçou que este ponto de 11 

pauta não é deliberativo, mas sim para discussão e reflexão. Os 12 

membros Reginaldo, Edméia e Benjamin fizeram suas colocações 13 

sobre o assunto. Não havendo mais inscritos para falas, a professora 14 

Mara Solange informou que o formulário será enviado e deverá ser 15 

respondido apenas pelos coordenadores de projetos de extensão para 16 

verificar as dificuldades e potencialidades e que talvez na reunião de 17 

junho desta Câmara traremos o resultado desta pesquisa. E por fim a 18 

professora Mara Solange deu por encerrada a discussão deste item 19 

de pauta. 6. Decisões “ad referendum”. – Retirado de pauta, pois 20 

não teve processos para esta demanda. 7. Extra-Pauta – Pedido de 21 

prorrogação fora do prazo do projeto de extensão 02206 - Do 22 

Documento à Obra: Luiz César da Silva - parte II, coordenado 23 

pela professora Teba Silva Yllana, que perdeu prazo para o pedido 24 

de prorrogação. Primeiramente a professora pergunta se os membros 25 

concordam com a inclusão do item de pauta. O professor Ernesto que 26 

é do Centro de Estudos repassou o link da reunião e pediu 27 

autorização que a própria professora Teba faça sua justificativa com 28 

relação à perda de prazo. Foi autorizado e a professora fez sua 29 

justificativa. O professor Nilson Cesar Fraga, às 16h23 da reunião 30 

remota, alertou aos Membros da Câmara de Extensão, do fato de a 31 

presidência desta Câmara ter permitido que a referida professora 32 

adentrasse na reunião remota e fizesse suas explicações sobre a 33 

perda do prazo legal, devido ao fato de estar afastada para 34 

doutoramento. Tal intromissão na Reunião desta Câmara feriu 35 

gravemente o Regimento da Câmara e desrespeitou as Normas 36 

Regimentais, gerando uma situação constrangedora para os/as 37 

Conselheiros/as que tinham que avaliar o pedido da Profa. Teba Silva 38 

Yllana. A participação da referida Professora na reunião da Câmara, 39 

sendo que tal fato é vetado pelas Normas Regimentais das Câmaras 40 

Superiores, quebraram das Normas Regimentais. A professoa Mara 41 

Solange solicitou que por questão legais solicitou a saída da 42 

professora da Teba da reunião, para poder dar continuidade às 43 

discussões. O professor Ernesto pediu desculpas por possibilitar a 44 

entrada da Priofa. Teba na reunião para prestar esclarecimentos. 45 



Retornando às discussões, a profa. Mara Solange reforçou a 1 

solicitação da inclusão do assunto em pauta. Após esclarecimentos, 2 

foi colocado em regime de votação o pedido de prorrogação de prazo 3 

do projeto da Profa. Teba Silva, que foi Aprovado com 3 abstenções. 4 

II - INFORMES 1.- Creditação Curricular – documento com as 5 

aprovações já realizadas em conjunto com a Câmara de Graduação. 6 

A professora Mara Solange informou que trouxe este assunto como 7 

informe desta reunião para que os membros novos tomem ciência de 8 

como estão às discussões e aprovações da Creditação da Extensão. 9 

Houve discussões, sugestões e esclarecimentos a respeito deste 10 

assunto e que o mesmo deve ser retomado para aprovação em 11 

reunião conjunta com a câmara de graduação em breve e depois no 12 

CEPE, para adequações nas reformulações curriculares. 2.- 13 

Resultado do Edital USF – 12 (doze) projetos da UEL aprovados. 14 

INFORMES DOS MEMBROS: a) A Profa. Patrícia sugeriu como pauta 15 

na próxima reunião desta câmara que as ações dos coordenadores de 16 

áreas temáticas fossem mais efetivas e repensar qual o papel deste 17 

coordenador junto à comunidade interna e externa. A profa. Mara 18 

Solange elogiou a sugestão e em breve fará uma reunião com os 19 

coordenadores de áreas temáticas para discussão deste tema. b) a 20 

Profa. Zilda informou que com a nova Resolução de Cursos e Eventos 21 

para o período de pandemia. Quanto as dúvidas sobre a carga horária 22 

de estudante em participação de eventos para contagem em AAC – 23 

Atividade Acadêmica Complementar, a Profa. Zilda esclareceu que 24 

somente o colegiado de cada curso pode responder sobre o assunto. 25 

Reforçou ainda a necessidade de respeitar o prazo mínimo de 7 dias 26 

de antecedência para a realização de qualquer curso ou evento. 27 

Como não há mais nenhum inscrito para informes, a professora Mara 28 

Solange agradeceu a participação de todos e pediu desculpas pelo 29 

acontecido hoje com a inclusão do assunto extra pauta e que está 30 

sendo um aprendizado o trabalho remoto. E informou que se 31 

necessário será chamada reuniões extraordinárias para retomar o 32 

assunto da creditação. Nada mais havendo a tratar a Pró-Reitora 33 

Mara Solange Gomes Dellaroza agradeceu a presença de todos, eu, 34 

Bruna Evangelista secretariei a referida ata que após lida e aprovada 35 

será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião. 36 

 37 

Mara Solange Gomes Dellaroza    ______________________ 38 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 39 

 40 

Paulo Antonio Liboni Filho    ______________________ 41 

Diretor de Programas, Projetos e iniciação extensionista 42 

 43 

Zilda Aparecida Freitas de Andrade    ______________________ 44 

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade 45 



Gilselena K. Lopes  ______________________ 1 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS 2 

 3 

Ana Cláudia Saladini  ______________________ 4 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE 5 

 6 

Celio dos Santos Costa  ______________________ 7 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – TV UEL 8 

 9 

Patricia de Oliveira Rosa da Silva  _______________________ 10 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Meio Ambiente 11 

 12 

Benjamin Luiz Franklin  _______________________ 13 

Coordenador da Comissão de Extensão do CECA 14 

 15 

Edméia Aparecida Ribeiro   ______________________ 16 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 17 

 18 

Ernesto Fernando Ferreira Ramires ______________________ 19 

Coordenador da Comissão de Extensão do CTU 20 

 21 

Saulo Fabiano Amancio Vieira  ______________________ 22 

Coordenador da Comissão de Extensão do CESA 23 

 24 

Reginaldo Moreira    ______________________ 25 

Coordenador de Áreas Temáticas – Comunicação 26 

 27 

Nilson Cesar Fraga    ______________________ 28 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCE 29 

 30 

Deise Maia  ______________________ 31 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH 32 

 33 

Eliana Aparecida Silicz Bueno  ______________________ 34 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 35 

C&T 36 

 37 

Marcia Teshima    _______________________ 38 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – EAAJ 39 

 40 

Keli Regina Tomeleri da Fonseca Pinto  ______________________ 41 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Saúde 42 

 43 

Ana Maria Bridi     ______________________ 44 

Vice-Coordenadora da Comissão de Extensão do CCA 45 



Carlos Alberto Miqueloto          ______________________ 1 

Vice-Coordenador da Comissão de Extensão do CCB 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 


