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Ata da reunião ordinária n° 173 da
Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade da Universidade
Estadual de Londrina - UEL,
realizada no dia 20 de julho de 2021.

No dia vinte de julho de dois mil e vinte hum, as quatorze horas,
realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet,
reunião ordinária da Gamara de Extensão, Cultura e Sociedade, sob a

presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, Profa.

Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza e com a presença dos Diretores
Paulo Antonio Liboni Filho e Zilda Aparecida Freitas de Andrade e dos
seguintes Conselheiros: Deise Maia, José Leonardo Bruno, Ernesto
Fernando Ferreyra Ramirez, Mariana Ragassi Urbano, Renata Katsuko
Takayama Kobayashi, Gilselena Kerbauy Lopes, Clisia Mara Carreira,
Fernando de Biasi, Lilian Mara Aligleri, Márcia Teshima, Edyr Pedro da
Silva, Denise Maria Fank de Almeida, Celio dos Santos Costa, Edvaldo

Viana, Edmeia Aparecida Ribeiro, André Azevedo da Fonseca, Maria
Catarina Cavalcanti Fracazzo, e como ouvinte os Professores Carlos
Alberto Miqueloto e Eliana Aparecida Skilicz Bueno. Justificaram
ausência: Professores Ana Claudia Saladini e seu suplente Denilson de
Castro Teixeira, Benjamin Luizn Franklin e seu suplente Jailton Paulo
de Jesus Santana, todos em período de férias e Ludmila Dimitrovicht e
sua suplente Simone Cristina de Farias Cavalin em recesso. Antes de
inicar a reunião, a professora Mara Solange agradeceu o esforço de
todos , principalmente aos suplentes, para a realização desta reunião.
E deu às boas vindas a nova conselheira Profa. Mariana que está
substituindo o professor Nilson nesta Câmara. Prosseguindo, mas
antes de inciar a ordem do dia, a profa. Mara Solande solicitou a
inclusão de extra pauta do assunto "Inclusão de dois novos membros
na Comissão de Pequenas Reformas referente ao Edital 027/2021" e o
item extra pauta foi aprovado. Dandi continuidade a Professora Mara
Solange solicitou aos participantes, autorização para que a reunião
fosse gravada, de modo a facilitar o registro, com o que todos os
participantes concordaram. Iniciando a reunião pela ORDEM DO DIA
1- Discussão e aprovação da Ata da reunião da Câmara de
Extensão, Cultura e Sociedade n° 172 realizada no dia 25/05/2021.

A profa. Mara Solange colocou em regime de discussão e não havendo
questionamentos, colocou em regime de votação e com quatro
abstenções, a Ata foi Aprovada. Prosseguindo, passou-se para o item
2- Eleição em substituição ao Prof. Nilson César Fraga, como
suplente na Comissão de Avaliação Docente. A professoa Mara
Solange informou que, com o pedido de desligamento do professor
Nilson, será necessário a sua substituição em algumas comissões e
esta é uma. A professora informou ainda que o titular desta comissão é
o professor Carlos que está participando ativamente em todas as

l reuniões e que a indicação de um suplente é só para garantir a
2 representação da extensão. O professor Carlos, que está presente na
3 reunião, como ouvinte, disse que as reuniões acontecem toda 5a feira
4 das 10h às 12h e ele tem participado de todas, inclusive em período de
5 férias, então será exporádico a participação do suplente, mas é
6 interessante ter, para caso de saúde ou eventualidades. A professora
7 Mara Solange perguntou quem se interessaria em participar e a
8,! professora Edméia se prontificou. A professora Mara Solange colocou
9 e regime de votação e a indicação da Profa. Edméia Aparecida Ribeiro
io foi Aprovada por unanimidade, como suplente na Comissão de
li Avaliação Docente. Dando continuidade, passou-se para o item 3 - Ato
12 Executivo n°64/2021 - Eleição para escolha de um representante
13 titular da Câmara de Extensão, em substituição ao Prof. Nilson
14 César Fraga, para compor o CEPE. A professora Mara Solange
15 informou que, com o pedido de desligamento do professor Nilson, será
16 necessário a sua substituição em algumas representações e esta é
17 mais uma. Mas antes de iniciar a eleição, informou que a Profa. Eliana
18 Bueno que é a suplente nesta representação, teria interesse em se
19 tornar a titular e caso esta câmara aprove esta alteração, teremos dois
20 momentos nesta eleição, primeiramente a aprovação da alteração da
21 professora Eliana de suplente para titular e depois a eleição de um
22 membro suplente. A professora Mara Solange colocou em regime de
23 votação a aprovação da Profa. Eliana Bueno como titular no CEPE e a
24 indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a professora
25 Mara Solange colocou em regime de discussão a indidação de um
26 membro suplente. O Professor Fernando se candidatou para o cargo.
27 Então em regime de votação a indicação do Professor Fernando de
28 Biase como suplente da profa. Eliana no CEPE, o mesmo foi aprovado
29 por unanimidade. Continuando, a professora Mara Solange colocou em
30 discussão o item extra pauta neste momento, para continuar com os
31 assuntos de eleições e indicações, então passou-se para o item
32 "Inclusão de dois novos membors na Comissão de Pequenas
33 Reformas referene ao Edital 027/21". A professora Mara Solange
34 informou que esta comissão já foi constituída, mas para não atrasar os
35 trabalhos, em virtude de período de férias de dois membros, gostaria
36 de indicar mais dois novos membros para dar continuidade aos
37 trabalhos para a realização dos desdobramentos oriundos deste Edital.
38 A professora Mara Solange gostaria de agradecer o pessoal da PCU
39 pela organização dos dados e colobaração nesta empreitada. A
40 professora então perguntou quem poderia participar desta comissão, e
41 os servidores Edyr e Cétio se prontificaram em colaborar. A profa. Mara
42 Solange agradeceu e colocou em regime de votação e os nomes dos
43 membros Edyr Pedro da Silva e Célio dos Santos Costa foram
44 aprovados por unanimidade para participarem da referida comissão.
45 Antes de prosseguir para o próximo item, a professora Mara Solange

l informou que o item 5 - Apresentação do Relatório do Grupo de
2 Trabalho de revisão das Resoluções 163/2009 e 180/2009, será
3 retirado de pauta, porque ainda precisa de informações e negociações
4 com a PROGRAD, principalmente com relação à Creditação, assunto
5 em comum entre as duas Pró-Reitorias e não foi possível realizar as
6 tratativas antes da realização desta reunião. Informou que este assunto
7 voltará à esta Câmara em futura reunião. Diante disso, passou-se para
8 o item 4 - Avaliação Docente - Proposta de pontuação para
9 Extensão, este item é de grande importância para a Extensão e
io primeiramente queria agradecer ao comité do PROINEX pela
li composição e elaboração da tabela que inclui as atividades
12 extensionistas na avaliação docente, e isso servirá para a valorização
13 da Extensão. Para a discussão, aprimoramente e aprovação desta
14 Tabela, como sugestão desta Câmara, a professora Mara Solange
15 passou a palavra ao professor Paulo Liboni que fará a apresentação da
16 proposta de Tabela de pontuação para a Extensão na Avaliação
17 Docente. A dinâmica de apresentação será por diretriz, que será
is apresentada, discutida e aprovada para depois passar para a próxima
19 diretriz do documento. Dando início, o professor Liboni apresentou os
20 itens da Diretriz "Impacto e Abrangência". Após a apresentação,
21 colocou-se em regime de discussão e a professora Denise sugeriu tirar
22 a expressão "populações carentes", o termo "vulnerável" é muito
23 polémico, sugeriu também utilizar a palavra "inovação social" e também
24 incluir "Conselhos de políticas públicas", "adminsitração direta ou
25 indireta" e O professor Ernesto questionou se essa tabela mede os 3
26 anos anteriores de cada docente e também se reconhecimento público
27 poderia ser as reportagens de TV. A profa. Clisia perguntou quem irá
28 preencher a tabela, se é a comissão avaliadora ou o próprio docente. E
29 sugeriu que a avaliação fosse mais qualitativa e menos quantitativa. A
30 professora Deise concorda com a colacação da profa. Clisia quanto ao
31 aspecto qualitativo da avaliação. A professora Renata questinou se
32 serão duas tabelas a serem avaliadas e que a quantificação é
33 necessária sim para medir a avaliação. O servidor Paulo Basoli sugeriu
34 utilizar as palavras população/segmento e também "local ou regional,
35 estadual". O professor Paulo Liboni e a Profa. Mara Solange sanaram
36 as dúvidas e questionamentos apresentados. E não havendo mais
37 inscritos para questionamentos, a professora Mara Solange fez um
38 resumo das sugestões feitas para esta diretriz e colocou em regime de
39 votação, primeiramente a divisão do item 1 em dois itens, sendo um
40 para "Projetos e Programas" e outro para "Cursos e Eventos". Esta
41 divisão foi aprovada por unanimidade. Em seguida colocou em regime
42 de votação as "escalas para o item criado" com um ponto de corte, que
43 também foi aprovado por unanimidade. E por fim em regime de votação
44 em bloco todas as outras sugestões para a referida diretriz do
45 documento. As sugestões foram aprovadas por unanimidade. Neste

l momento, a professora Mara Solange informou que a reunião não
2 possui mais quorum, mas sugeriu que continuássemos as discussões
3 do documento e fizéssemos votações simbólicas para que o documento
4 fosse encaminhado para a comissão responsável, para não atrasar as
5 tramitações e sem que a extensão fosse prejudicada, informou ainda
6 que a maioria dos membros continuam na reunião e por falta de só um
7 membro, a votação não ficará oficial. Todos concordaram com esta
8 decisão e contuaram as discussões deste item. O professor Liboni'

9 apresentou os itens da Diretriz "Interdisciplinaridade e
io Interprofissionalidade". Após a apresentação, colocou-se em regime de
li discussão e a professora Denise sugeriu incluir docente de fora da área
12 e o servidor Paulo Basoli sugeriu a inclusão as palavras coordenação
13 e participação em outras instituições. O professor Paulo Liboni e a
14 Profa. Mara Solange sanaram as dúvidas e questionamentos
15 apresentados. E não havendo mais inscritos para questionamentos, a
16 professora Mara Solange fez um resumo das sugestões feitas para
17 esta diretriz e colocou em regime de votação simbólica em bloco das
18 sugestões, que foram aprovadas com 15 (quinze) votos favoráveis,
19 faltando apenas 1 (um) voto para que a votação atingisse o quorum
20 mínimo. Prosseguindo, p professor Liboni apresentou os itens da
21 Diretriz "Indissociabilidade". Após a apresentação, colocou-se em
22 regime de discussão e o servidor Paulo Basoli sugeriu utilizar a palavra
23 colaboração em vez de participação e a professora Renata questionou
24 se o docente teria que cadastrar como projeto integrado ou comprovar
25 que o referido projeto está registrado em outra Pró-Reitoria. O professor
26 Paulo Liboni e a Profa. Mara Solange sanaram as dúvidas e
27 questionamentos apresentados. E não havendo mais inscritos para
28 questionamentos, a professora Mara Solange fez um resumo das
29 sugestões feitas para esta diretriz e colocou em regime de votação
30 simbólica em bloco das sugestões, que foram aprovadas com 15
31 (quinze) votos favoráveis, faltando apenas 1 (um) voto para que a
32 votação atingisse o quorum mínimo. Prosseguindo, o professor Liboni
33 apresentou os itens da Diretriz " Impacto na formação do estudante".
34 Após a apresentação, colocou-se em regime de discussão e o servidor
35 Paulo Basoli e a professora Renata fizeram alguns questionamentos. O
36 professor Paulo Liboni e a Profa. Mara Solange sanaram as dúvidas e
37 questionamentos apresentados. E não havendo mais inscritos para
38 questionamentos, a professora Mara Solange fez um resumo das
39 sugestões feitas para esta diretriz e colocou em regime de votação
40 simbólica em bloco das sugestões, que foram aprovadas com 15
41 (quinze) votos favoráveis, faltando apenas 1 (um) voto para que a
42 votação atingisse o quorum mínimo. Continuando, o professor Liboni
43 apresentou os itens da última Diretriz " Interação dialógica". Após a
44 apresentação, colocou-se em regime de discussão e a professora

45 Gilselena sugeriu que até 2 objetivos pontuasse 1 ponto e mais de 2
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objetivos pontuasse 2 pontos. A professora Lilian sugeriu incluir as ODS
vigentes no momento. O servidor Paulo Basoli sugeriu trocar
envolvimento do docente, incluir assessor adoc e comissões/grupos de
trabalhos, mas foi informado que este item já constam em outro item do
documento de avaliação docente. O professor Paulo Liboni e a Profa.
Mara Solange sanaram as dúvidas e questionamentos apresentados.
E não havendo mais inscritos para questionamentos, a professora Mara
Solange fez um resumo das sugestões feitas para esta diretriz e
colocou em regime de votação simbólica em bloco das sugestões, que
foram aprovadas com 14 (quinze) votos favoráveis, faltando apenas 2
(dois) votos para que a votação atingisse o quorum mínimo. Finalizando
a discussão da Tabela, a professora Mara Solange deixa claro que a
partir da discussão dos itens da Diretriz "Interdisciplinaridade e
Interprofissionalidade", não tínhamos mais quorum, mas mesmo assim
foi discutido e colocado em votação simbólica. Após todas as sugestões
de alterações e suas aprovações, o documento revisado será
encaminhado para a Comissão de Avaliação Docente para análise e

deliberações. II - INFORMES 1) SEURS/2021 - Divulgação na UEL da
seleção de 15 trabalhos para o SEURS que acontecerá nos dias 15 a

17/09, esta seleção será de 06 a 13/08 pelas áreas temáticas. Pedimos
ampla divulgação entre seus pares. A inscrição dos trabalhos é até 05/08 pelo e-mail seuurs2021 @uel.br; 2) Reformulação do processo de
seleção de bolsas de Extensão; 3) Divulgação das eleições para as
áreas temáticas da Câmara de Extensão no dia 23/07; 4) Resultado do
Edital FAEPE atentem para os prazos de 19 a 30/07; 5) fiquem atentos
aos e-mails com a divulgações diferecionadas à extensão. Nada mais
havendo a tratar a Pró-Reitora Mara Solange Gomes Dellaroza
agradeceu a presença de todos e também as novas representações
eleitas hoje encerrou a reunião e eu, Sandra Maria Fernandes,
Secretária Designada, lavrei esta ata que após lida e aprovada será
assinada por mim e pêlos membros desta Câmara presentes à reunião.
Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

36 Paulo Antonio Liboni Filho
37 Diretor de Programas, Projetos e iniciação extensionista
38
39 Zilda Aparecida Freitas de Andrade
40 Diretora de Cursos e Eventos
41
42 André Azevedo da Fonseca
43 Vice-Coordenador de Areas Temáticas - Comunicação
44
45

l
2

Mareia Teshima

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - EAAJ

3
4 Cello dos Santos Costa
5 Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - TV
6
7 Deise Mala
8 Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH
9
10 Denise Maria Fank de Almeida
11 Vice-Coordenador da Comissão de Extensão do CESA
12
13 Edméia Aparecida Ribeiro
14 Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Museu
15
16 Edvaldo Viana
17 Representante da Comunidade Externa - Conselho Municipal Saúde
18
19 Edyr Pedro da Silva
20
21
22 José Leonardo Bruno
23 Vice-Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares CMT
24
25 Ernesto Fernando Ferreyra Ramirez
26 Coordenador da Comissão de Extensão do CTU
27
28 Fernanda de Biasi
29 Coordenador da Comissão de Extensão do CCA
30
31 Gilselena Kerbauy Lopes
32 Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS
33
34 Clisia Mara Carreira
35 Vice-Coordenadora de Areas Temáticas - Saúde
36
37 Mariana Ragassi Urbano
38 Coordenadora da Comissão de Extensão do CCE
39
40 Lilian Mara Aligleri
41 Vice-Coordenadora de Areas Temáticas - Meio Ambiente
42
43 Renata Katsuko Takayama Kobayashi
44 Coordenadora da Comissão de Extensão do CCB
45

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Rádio

l Maria Catarina Cavalcanti Fracazzo
2 Representante Discente
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