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Ata da reunião ordinária nº 188 da 3 

Câmara de Extensão, Cultura e 4 

Sociedade da Universidade 5 

Estadual de Londrina - UEL, 6 

realizada no dia 09 de agosto de 7 

2022. 8 

No dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 9 

realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet, 10 

reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, 11 

sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 12 

Profa. Dra. Zilda Aparecida Freitas de Andrade e com a presença do 13 

Diretor Paulo Antonio Liboni Filho e da Diretora Profa. Dra. Ana Luisa 14 

Boavista Lustosa Cavalcante e, dos seguintes Conselheiros: Renata 15 

Katsuko Takayama Kobayashi, Mariana Ragassi Urbano, Marcos 16 

Rodrigues da Silva, Ernesto Fernando Ferreyra Ramirez, Saulo 17 

Fabiano Amancio Vieira, Benjamin Luiz Franklin, Roberta Puccetti, 18 

Andrea Pires Rocha, Marselle Nobre de Carvalho, Patrícia de Oliveira 19 

Rosa da Silva, Maria Bernadete de Morais França, Cássia Cilene 20 

Dezan Garbelini, Marta Dantas da Silva, Edyr Pedro da Silva, Edméia 21 

Aparecida Ribeiro, Ana Claudia Saladini, Eliana Aparecida Silicz 22 

Bueno, Maria Isabel Mello Martins e Keli Regiane Tomeleri da Fonseca 23 

Pinto. Justificaram ausência: Fábio Lanza, Reginaldo Moreira e Mônica 24 

Panis Kaseker. Faltaram sem justificativa: João Marcos Machuca de 25 

Lima e Edvaldo Viana.  Antes de dar início a reunião a Profa. Zilda 26 

perguntou se alguém é contrário a gravação da reunião, como 27 

nunguém se manifestou ela acionou a gravação. A profa. Zilda deu à 28 

boa vindas á Profa. Marta Dantas, nova Diretora da Casa de Cultura e 29 

nova membro desta Câmara. Prosseguindo passou-se para o I. 30 

Discussão e aprovação das Ata das reuniões da Câmara de 31 

Extensão, Cultura e Sociedade realizadas em nº 184 realizada no dia 32 

10/05/2022; nº 185 realizada no dia 31/05/2022; nº 186 realizada no 33 

dia 14/06/2022 e nº 187 realizada no dia 05/07/2022. A professora 34 

Zilda colocou em regime de discussão a Ata de nº184 solicitando 35 

alterações, sugestões ou dúvidas. Não havendo manifestações, foi 36 

colocado em regime de votação, solicitando que os contrários se 37 

manifestassem, depois as abstenções. A referida Ata foi aprovada com 38 

três abstenções. Em seguida a profa. Zilda colocou em regime de 39 

discussão a Ata de nº185 solicitando alterações, sugestões ou dúvidas. 40 

Não havendo manifestações, foi colocado em regime de votação, 41 

solicitando que os contrários se manifestassem, depois as abstenções. 42 

A referida Ata foi aprovada com duas abstenções. Ata de nº186 43 



solicitando alterações, sugestões ou dúvidas. A profa. Maria Isabel 1 

informou que havida justificado sua ausência, estava em sala de aula, 2 

mas seu nome constou como falta sem justificativa e por isso pediu a 3 

correção. A profa. Zilda informou que a correção será efetuada. Não 4 

havendo mais manifestações, foi colocado em regime de votação, 5 

solicitando que os contrários se manifestassem, depois as abstenções. 6 

A referida Ata foi aprovada com duas abstenções. A professora Zilda 7 

colocou em regime de discussão a Ata de nº187 solicitando alterações, 8 

sugestões ou dúvidas. Não havendo manifestações, foi colocado em 9 

regime de votação, solicitando que os contrários se manifestassem, 10 

depois as abstenções. A referida Ata foi aprovada com três abstenções.   11 

Continuando passou-se para o item 2- Indicação de nomes para 12 

compôr o Comitê Acadêmico do FAEPE/UEL.  A Profa. Zilda 13 

começou dizendo que as professoras Patrícia, Ana Claudia se 14 

prontificaram em continuar e a professora Keli aceitou mudar de 15 

suplente para titular em substituição a profa. Deise Maia que se 16 

aposentou, então será necessário a indicação de um suplente para a 17 

profa. Keli.  Após os esclarecimentos feitos, foi solicitado que os 18 

membros desta câmara manifestem seu interesse em participar da 19 

referida comissão. A profesora Maria Isabel se manifestou em particpar. 20 

A profa. Zilda colocou em votação a indicação dos membros, 21 

solicitando que os contrários se manifestassem e as abstenções. A 22 

comissão ficou constituída pelos membros: Patrícia (titular) e Ana 23 

Claudia (suplente) e Keli (titular) e Maria Isabel (suplente) e foi 24 

aprovada por uninamidade.  Continuando passou-se para o item 3- 25 

Indicação de nomes para compôr a Comissão de Avaliação de 26 

propostas do Edital de Eventos PROEX 114/2022. A Profa. Zilda 27 

informou que esta é a primeira vez que as propostas serão enviadas 28 

via eprotocolo. Esta comissão deverá ser composta por três membros 29 

que se reunirá uma ou no máximo duas vezes, é um trabalho rápido 30 

para no máximo os próximos quinze dias, será um momento de 31 

avaliação, resultado e recurso. A profa. Zilda disse ainda que como 32 

sempre estamos precisando constituir comissões, seria interessante 33 

um revesamento entre os membros para não sobrecarregar sempre os 34 

mesmos. Disse ainda que a primeira reunião deverá acontecer na 35 

próxima quinta feira pela manhã. Após esclarecimentos, as professoras 36 

Marselle, Roberta e o professor Marcos se prontificaram em participar. 37 

A profa. Zilda colocou em regime de votação a indicação dos membros, 38 

solicitando que os contrários se manifestassem e as abstenções. A 39 

comissão ficou constituída pelos membros: Marselle, Roberta e Marcos  40 

e foi aprovada por uninamidade.  Prosseguindo a pauta, a profa. Zilda 41 

disse que os próximos itens 4.1; 4.2 e 4.3 foram aprovados ad 42 

referendum porque não houve reunião ordinária do dia 12/07 por falta 43 

de quórum, uma vez que havia vários membros em período de férias. 44 

Item 4 - Submissão de pareceres de aprovação “ad referendum”, item 45 



4 (4.1 a 4.3) emitidos em 11/07/2022 pela Pró-Reitora de Extensão, 1 

Cultura e Sociedade, para apreciação e “referendum” da Câmara de 2 

Extensão, Cultura e Sociedade. 4– RELATÓRIO FINAL FINANCEIRO 3 

E DE ATIVIDADES EXECUTADAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO 4 

À SOCIEDADE – (RESOLUÇÃO CA n. 033/2004 e 008/2012) 4.1 – 5 

Processo nº 3390/2022 (23/03/2022) – Profa. Ângela Teresa Silva e 6 

Souza, docente vinculada ao Depto. de Biologia Animal e Vegetal/CCB, 7 

na qualidade de coordenadora, submete o Relatório Final Financeiro e 8 

de Atividades Executadas, referente ao PAS/projeto de prestação de 9 

serviço intitulado: “PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA EPUEL À 10 

SOCIEDADE”, cadastrado na PROEX sob n. 01248, relativo ao período 11 

de 25/06/2008 a 26/06/2012, Resolução CA n. 033/2004, por meio de 12 

Convênio entre a UEL e o ITEDES. 4.2 – Processo nº 3389 13 

(23/03/2022) – Profa. Ângela Teresa Silva e Souza, docente vinculada 14 

ao Depto. de Biologia Animal e Vegetal/CCB, na qualidade de 15 

coordenadora, submete o Relatório Final Financeiro e de Atividades 16 

Executadas, referente ao PAS/projeto de prestação de serviço 17 

intitulado: “PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA EPUEL À 18 

SOCIEDADE”, cadastrado na PROEX sob n. 01661, relativo ao período 19 

de 25/06/2012 a 26/06/2016, Resolução CA n. 008/2012, por meio de 20 

Convênio entre a UEL e o ITEDES. 4.3 – Processo nº 3387 21 

(23/03/2022) – Prof. Gustavo Monteiro Teixeira, docente vinculado ao 22 

Depto. de Biologia Animal e Vegetal/CCB, na qualidade de 23 

coordenador, submete o Relatório Final Financeiro e de Atividades 24 

Executadas, referente ao PAS/projeto de prestação de serviço 25 

intitulado: “PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA EPUEL À 26 

SOCIEDADE”, cadastrado na PROEX sob n. 02085, relativo ao período 27 

de 27/06/2016 a 27/06/2020, Resolução CA n. 008/2012, por meio de 28 

Convênio entre a UEL e o ITEDES. A profa. Zilda informou que todos 29 

os processos foram analisados pela equipe técnica da PROEX e que 30 

estavam aptos a ser aprovados ad referendum. A profa. Zilda perguntou 31 

se alguém teria algum questionmento sobre os referidos processos, 32 

como não houve, a professora Zilda colocou em regime de votação a 33 

aprovação em bloco dos itens 4.1; 4.2 e 4.3, solicitando que os 34 

contrários se manifestassem e as abstenções. Todos os itens foram 35 

aprovados com uma abstenção. Prosseguindo passou-se para o item 36 

5- Proposta de alteração do atual fluxo de tramitação do Programa 37 

de Atendimento à Sociedade – PAS.  A professora Zilda passou a 38 

palavra para o professor Paulo Liboni que fez a apresentação e relato 39 

deste item de pauta. O professor Paulo Liboni fez o relato ressaltando 40 

a importância de obedecer as normas existentes nas resoluções 41 

vigentes CA nº008/12 e CU nº080/97 sobre este assunto. Disse que 42 

com o fluxo atual, um programa de PAS leva em média de um ano a 43 

um ano e meio de tramitação para ser aprovado e colocado em prática 44 

e que este tempo é inaceitável, extrapolando a paciência de todos. A 45 



equipe técnica da PROEX pensou numa maneira de diminuir este 1 

tempo em até 50%, com efeito imediato, sem a necessidade de alterar 2 

as resoluções, pois assim demoraria muito, neste caso seria a 3 

aplicação de uma Instrução de Serviço, mas sem contrariar as normas 4 

existentes nas resoluções. O professor disse ainda que este é um 5 

problema histórico e que esta otimização de prazos irá contribuir para 6 

mais celeridade na tramitação. Este novo fluxo já será implementado 7 

para novas proposta e para os pedidos de prorrogação. O professor 8 

Paulo Liboni parabenizou o servidor Paulo Basoli, a PROPLAN e a PJU 9 

pela colaboração na construção deste documento. O servidor Paulo 10 

Basoli chamou a atenção para que os projetos que terão continuidade, 11 

conseguirão ser aprovados ainda dentro do convênio. A profa. Zilda 12 

parabenizou a todos os envolvidos e disse que irá verificar qual o termo 13 

legal a ser utilizado neste documento, se Instrução de Serviço, Ordem 14 

de Servio ou outro que a jurídica indicar. A profa. disse ainda que este 15 

novo fluxo vai agilizar muito e contemplar os pedidos de todos para 16 

rever esta tramitação, para um processo mais rápido dentro da UEL e 17 

isso trará benefícios para todos os envolvidos. É mais uma conquista 18 

da PROEX e dos Conselheiros desta Câmara. Após a apresentação, a 19 

professora Zilda colocou em regime de discussão. A profa. Andrea só 20 

ficou preocupada se não vai fragilizar o rigor e se a análise 21 

permanecerá a mesma. O  servidor Paulo Basoli disse que o objetivo 22 

desta Instrução de Serviço é respeitar as atribuições de cada instância, 23 

mas racionalizar os passos para agilizar a tramitação. O professor 24 

Paulo Liboni disse que este modelo não fragiliza e sim racionaliza. A 25 

professora Renata parabenizou a todos pela iniciativa de mexer nesta 26 

“ferida” antiga e que essa agilidade, reduzindo bastante o tempo de 27 

implementação do PAS, vai animar mais docentes para fazer mais 28 

programas. E que o papel da universidade é prestar serviços para a 29 

comunidade. A professora Zilda disse que foi um esforço conjunto e 30 

que a PROEX vem mexendo em várias feridas, mas sempre 31 

respeitando os valores de todos, da Universidade e de todos os 32 

extensionistas.  A profa. Marselle colocou no chat que a 33 

desburocratização dos processos na UEL é muito importante, fluxos 34 

ágeis, claros e intuitivos são muito importantes para o ambiente 35 

universitário. Parbenizou a PROEX/UEL pela desburocratização e 36 

agilização dos processos, ficando mais ágil, pois isso é um dos 37 

caminhos para derrubar o discurso privatista que diz que somos 38 

pesados, lentos e não somos ágil e com isso a PROEX está dando o 39 

exemplo, com o PAS e com outras ações que vejo nesta Câmara, de 40 

como a Universidade pode ser desburocratizada, ser mais flexível e ágil 41 

sem perder a sua natureza e a sua qualidade. Por fim parabenizou a 42 

totos os envolvidos neste processo. Não havendo mais pedidos de 43 

esclarecimentos, a professora Zilda colocou em regime de votação o 44 

novo fluxograma para o PAS, solicitando que os contrários se 45 



manifestem e as abstenções. O fluxograma proposto pela PROEX foi 1 

aprovado por unanimidade. A professora Zilda parabenizou e 2 

agradeceu a todos os envovlidos. Prosseguindo a professora Zilda 3 

passou para o item II – INFORMES: 1 – RELATÓRIO SOBRE 4 

SOLICITAÇÕES DE INCLUSÃO DE DOCENTES TRAMITADAS E 5 

APROVADAS NAS INSTÂNCIAS DE AVALIAÇÃO (RESOLUÇÃO 6 

CEPE N. 070/2012, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N. 002/2021 – 7 

24/11/2021 e DECISÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO, CULTURA E 8 

SOCIEDADE EM REUNIÃO REALIZADA DIA 23/11/2022). 1.1 – 9 

Processo nº. 7235 (11/08/2020) – 7ª. inclusão, a partir de 11/08/2020, 10 

do Prof. MÁRIO HENRIQUE MONTAZZOLLI KILLNER, CCE/Depto. de 11 

Química, Colaborador, 02 h/s, no projeto de extensão intitulado: 12 

“ANÁLISE DA ÁGUA TRATADA E IN NATURA PARA CONSUMO 13 

HUMANO.”, cadastrado na PROEX sob número 01373, aprovado por 14 

meio de convênio entre a UEL e a SESA/SUNSAUDE/SETI, 15 

coordenado pelo Prof. Sergio Paulo Dejato da Rocha (CCB/Depto.  de 16 

Microbiologia/CCB), com vigência de 25/07/2008 a 25/01/2023. 17 

Docentes em atividades: -07-. Alunos cadastrados: Em atividade: -10- 18 

Atividade concluída: -155-. OBS.: 1 - trâmite por e-mail enviado pela 19 

PROEX (período de pandemia) em 20/08/2020, não houve retorno de 20 

pareceres; 2 - PROEX enviou o processo 7235/2020 em 05/05/2022, 21 

com retorno do Centro em 09/06/2022.  1.2 – Processo nº. 5930 22 

(13/05/2022) – 7ª. inclusão, a partir de 13/05/2022, da Profa. 23 

NATHÁLIA DE SOUSA PEREIRA, CCB/Depto. de Ciências 24 

Patológicas, Colaboradora, 02 h/s, no projeto de extensão intitulado: 25 

“CULTIVANDO SAÚDE: PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE 26 

MAMA: FASE II.”, cadastrado na PROEX sob número 02422, aprovado 27 

pela UEL, coordenado pela Profa. Marla Karine Amarante (CCS/Depto.  28 

de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas), com vigência de 29 

13/05/2020 a 13/03/2025. Docentes em atividades: -06-. Alunos 30 

cadastrados: Em atividade: -17- Atividade concluída: -06-. 1.3 – 31 

Processo nº. 5428 (04/05/2022) – 7ª. inclusão, a partir de 04/05/2022, 32 

da Profa. MARIA BEATRIZ BERGONSE PEREIRA PEDRIALI, 33 

CCS/Depto. de Medicina Oral e Odontologia Infantil, 02 h/s, no projeto 34 

de extensão intitulado: “HIGIENE BUCAL POR EQUIPE 35 

MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA PROMOÇÃO DE 36 

SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.”, cadastrado na 37 

PROEX sob número 02407, aprovado pela UEL, coordenado pela 38 

Profa. Claudia Maria Dantas de Maio Carrilho (CCS/Depto.  de Clínica 39 

Médica), com vigência de 13/08/2020 a 13/03/2025. Docentes em 40 

atividades: -05-. Alunos cadastrados: Em atividade: -06- Atividade 41 

concluída: -0-. A professora Zilda fez mais alguns informes: a) 42 

Inscrições abertas para o 40º SEURS até 16/08, o evento acontecerá 43 

de forma remota no período de 23 a 25/11 e a UEL selecionará quinze 44 

trabalhos para representá-la; b) dia 11/08 acontecerá a leitura da carta 45 



as brasileiras e brasileiros em defesa do estado democrático de direito, 1 

o evento acontecerá às 10h na praça do CECA e às 21h no gramado 2 

do CLCH; c) O evento POR EXTENSO acontecerá nos dias 21/11 à 3 

noite com abertura do evento e no dia 22/11 manhã, tarde e noite com 4 

a apresentação dos trabalhos. A profa. Zilda solicitou a divulgação 5 

destas informações, principalmente para os bolsistas que tem a 6 

obrigatoriedade de apresentar em um dos eventos (SEURS ou POR 7 

EXTENSO); d) A Feira das Profissões foi transferida para o dia 02/09 8 

solicitou a divulgação desta data e disse que os projetos de extensão 9 

podem fazer parte da feira e que aproveitem as oportunidades; e) 10 

Parabenizou os extensionistas, conselheiros e todos os envolvidos na 11 

Semana dos Ingressantes que foi um sucesso e foi muito gratificante 12 

retornar a forma presencial, pois o sentido da UEL é acolher quem 13 

chega à Universidade; f) o Professor Paulo Liboni informou que o Edital 14 

do Empoderamento de Mulheres teve quatorze pedidos iniciais e que 15 

oito foram contemplados. O professor parabenizou os projetos 16 

selecionados. Disse que a última etapa é colocar o plano de trabalho 17 

na plataforma Sparkx e que o projeto terá início em setembro com 18 

pagamento de bolsas e para compra de materiais permanentes será 19 

em 2023. O professor Paulo Liboni informou ainda que o jornal Perobal 20 

fará uma série de reportagens com os oito projetos contemplados para 21 

divulgação. O professor Paulo Liboni agradeceu a servidora Damaris 22 

pelo auxílio na organização das planilhas orçamentárias. A profa. Zilda 23 

parabenizou o profesor Paulo Liboni pela coordenação deste 24 

importante Edital; g) o servidor Paulo Basoli informou que a Fundação 25 

Araucária liberou recursos para o pagamento da bolsa PIBEX (Edital 26 

2022/2023) com início em agosto; h) a professora Zilda disse que as 27 

bolsas com recursos do FAEPE – bolsas UEL serão divididas entre as 28 

Pró-Reitorias Acadêmicas. O servidor Basoli disse ainda que a vigência 29 

destas bolsas será para início em setembro, utilizando o mesmo critério 30 

de distribuição de bolsas já existente e contemplando os que ficaram 31 

em lista de espera; i) o professor Paulo Liboni informou sobre o 32 

resultado do Edital UEL acolhe, e que o próximo passo é abrir um edital 33 

para selecionar cinco bolsistas que sob a supervisão do docente já 34 

selecionado possa organizar as ações e dar suporte aos pesquisadores 35 

ucranianos; j) A professora Ana Luis reforçou que recebemos treze 36 

processos para o edital de eventos e que a comissão irá analisar e 37 

selecionar os contemplados; k) A profa. Zilda informou que existem 38 

relatórios antigos de cursos de extensão oferecidos pelo ITEDES que 39 

já passaram pela AI e CA e foram solicitadas algumas revisões e que 40 

estão esperando para sanar as pendências e tão logo sejam sanadas, 41 

estes processos devem ser analisados e aprovados nesta câmara e por 42 

isso a profa. Zilda acredita que deverá convocar uma reunião 43 

extraordinária exclusiva para este assunto para resolver estas 44 

pendências, informou ainda que o processo virá todo esmiussado e 45 



bem objeito para compreeensão de todos. A profa. Zilda parabenizou a 1 

Divisão de Cursos e Eventos que tem acompanhado todos os trâmites 2 

para evitar este tipo de problema no futuro. INFORMES DOS 3 

CONSELHEIROS: a) A profa. Edmeia convidou para a exposição 4 

“SOMOS MUITAS” que está em cartaz no museu até o dia 02/10; b) A 5 

profa. Marta Dantas convidou a todos para o espetáculo que abre o 11º 6 

Encontro de contadores de histórias de Londrina que ficará em cartaz 7 

até o dia 19/08. Aproveitou para explicar o porque se absteve de todas 8 

as votações na reunião de hoje, pois não recebeu os anexos e a pauta 9 

com antecedência, somente hoje perto do meio dia, pois está 10 

substituindo a diretora da Casa de Cultura anterior. A profa. Zilda disse 11 

que não foi enviado a pauta antes, pois o gabinete ainda não enviou a 12 

portaria de nomeação, mas que agora ela participará de todas as 13 

reuinões e que as suas abstenções são compreensivas; c) A professora 14 

Marselle solicitou que visitassem e divulguassem o Projeto Seift; d) A 15 

professora Andrea reforçou o convite para o evento que é uma das 16 

coordenadoras, Leitura da Carta as brasileiras e brasileiros em defesa 17 

do estado democrático de direito, o evento acontecerá às 10h na praça 18 

do CECA e às 21h no gramado do CLCH levem seus estudantes, 19 

quanto mais pessoas mais força; e) a Profa. Marta Dantas convidou a 20 

todos para assistir o filme “Heróis”  que está em cartaz no Outro Verde. 21 

Não havendo mais nenhum informe, a professora Zilda agradeceu a 22 

presença de todos e reforçou a necessidade de convocação de uma 23 

reunião extraordinária para aprovação dos relatórios de cursos de 24 

extensão. Desejou que o início do ano letivo de 2022 seja produtivo. 25 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Sandra Maria 26 

Fernandes, secretária designada, secretariei e lavrei a presente ata 27 

que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos membros desta 28 

Câmara presentes à reunião. 29 

Zilda Aparecida Freitas de Andrade ________________________ 30 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade  31 

 32 

Paulo Antonio Liboni Filho    ________________________ 33 

Diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista 34 

 35 

Ana Luísa Boavista Lustosa Cavalcante ________________________ 36 

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade 37 

 38 

Ana Claudia Saladini     ________________________ 39 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE 40 

 41 

Andrea Pires Rocha    ________________________ 42 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Direitos Humanos e Justiça 43 



Benjamin Luiz Franklin        __________________________ 1 

Coordenador da Comissão de Extensão do CECA 2 

 3 

Cássia Cilene Dezan Garbelini               ______________________ 4 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Bebê 5 

Clínica 6 

 7 

Edmeia Aparecida Ribeiro       __ ______________________ 8 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares Museu 9 

 10 

Edyr Pedro da Silva        ___ _____________________ 11 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Rádio 12 

 13 

Eliana Aparecida Silicz Bueno       ______________________ 14 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares CMT 15 

 16 

Ernesto Fernando Ferreyra Ramirez     ______________________ 17 

Coordenador da Comissão de Extensão do CTU 18 

 19 

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto ___________________ 20 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS 21 

 22 

Marcos Rodrigues da Silva   ________________________ 23 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCH 24 

 25 

Maria Bernadete de Moraes França  _______________________ 26 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Tecnologia e Produção 27 

 28 

Maria Isabel Mello Martins ___________________ 29 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCA 30 

 31 

Mariana Ragassi Urbano     ___________________ 32 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCE 33 

 34 

Marselle Nobre de Carvalho    _______________________ 35 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Saúde 36 

 37 

Marta Dantas da Silva             _____________________ 38 

Representante  dos Diretores dos Órgãos Suplementares – C.C 39 

 40 

Patrícia de Oliveira Rosa da Silva      _________________________ 41 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Meio Ambiente 42 

 43 

Renata Katsuko Takayama Kobayashi   ___________________ 44 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCB 45 



Roberta Puccetti      ___________________ 1 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Educação 2 

 3 

Saulo Fabiano Amâncio Vieira       _____________________ 4 

Coordenador da Comissão de Extensão do CESA 5 


