
Ata da reunião ordinária nº 179 da 1 

Câmara de Extensão, Cultura e 2 

Sociedade da Universidade 3 

Estadual de Londrina - UEL, 4 

realizada no dia 22 de fevereiro de 5 

2022.       6 

No dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze  7 

horas, realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet,  8 

reunião ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, sob a  9 

presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade Profa. 10 

Mara Solange Gomes Dellaroza e com a presença do Diretor Prof. Dr. 11 

Paulo Antonio Liboni Filho e da Diretora Profa. Dra. Zilda Aparecida 12 

Freitas de Andrade e dos seguintes Conselheiros: Christiani Margareth 13 

de Menezes e Silva, Eliana Aparecida Silicz Bueno, Ernesto Fernando 14 

Ferreyra Ramirez, Renata Katsuko Takayama Kobayashi, Gilselena 15 

Kerbauy Lopes, Keli Regiane Tomeleri da Fonseca, Fernando de Biasi, 16 

Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, Cássia Cilene Dezan Garbelini, 17 

Saulo Fabiano Amancio Vieira, Maria Helena Ribeiro Bueno, Hélion 18 

Leão Lino Junior, André Azevedo da Fonseca, Mariana Alves Chiaretto, 19 

Denilson de Castro Teixeira, Benjamin Luiz Franklin, Teba Silva Yllana, 20 

Roberta Puccetti, Martha Celia Ramirez Galvez, Mariana Ragassi 21 

Urbano e Edyr Pedro da Silva. Justificou ausência: Professora Celita 22 

Salmaso Trelha (atestado médico) e Ludmila Dimitrovicht e Simone 23 

Cavalin por não fazerem mais parte do Conselho Municipal de 24 

Educação. Faltaram sem justificativa: Edvaldo Viana e Carlos Alberto 25 

Miqueloto. Dando início à reunião I ORDEM DO DIA – 1. Discussão e 26 

aprovação das Ata das reuniões da Câmara de Extensão, Cultura e 27 

Sociedade nº 176 realizada no dia 23/11/2021; nº 177 realizada no dia 28 

07/12/2021 e nº 178 realizada no dia 14/12/2021. A professora Mara 29 

Solange perguntou se alguém tinha alguma correção a fazer nas 30 

referidas Atas. Não havendo nenhum questionamento e correção nas 31 

Atas, a professora Mara Solange colocou em regime de votação em 32 

bloco. As referidas atas foram aprovadas por unanimidade. 33 

Prosseguindo, passou-se para o segundo item de pauta – 2- Processo 34 

nº1378/2022 – Solicita apreciação referente a proposta do Curso de 35 

Extensão: “Curso teórico-prático de eletrofisiologia clínica invasiva” 36 

coordenado pelo Prof.  Cézar Eumann Mesas. A professora Zilda fez o 37 

relato, informando que, segundo as normativas vigentes na UEL, os 38 

cursos de extensão só poderão ter carga horária até 360 horas, que 39 

acima desta quantidade, deve ser apreciado e aprovado pela Câmara 40 

de Extensão. A Profa. Zilda reforçou que não está em votação o mérito 41 

do curso, e sim sua carga horária que é de 960 horas. A professora 42 

continuou relatando que o referido curso já teve três ofertas com carga 43 

horária de 960 horas, por isso também a necessidade de apreciação. 44 

Informou que o coordenador anexou sua justificativa fundamentada ao 45 



processo ressaltando que o objetivo do referido curso não é conferir 1 

titulação igual à especialização. A Professor Mara Solange 2 

complementou dizendo que a experiência prática é muito importante 3 

neste curso, por isso a necessidade de uma carga horária elevada. É 4 

um curso de extensão necessário para a capacitação desses 5 

profissionais. A seguir a professora Mara Solange colocou em regime 6 

discussão para mais esclarecimentos. A profa. Cássia corroborou com 7 

a discussão como profissional da saúde, dizendo que existe legislação 8 

específica e normativas de Conselhos que exigem essa carga horária 9 

elevada para determinados cursos. Não havendo mais 10 

questionamentos, a professora Mara Solange colocou em regime de 11 

votação e esta solicitação foi aprovada por unanimidade. Continuando, 12 

passou-se para o próximo item da pauta – 3 - RELATÓRIO TÉCNICO-13 

ACADÊMICO FINAL DE CURSOS DE EXTENSÃO (RESOLUÇÃO CA 14 

- 160/2005) Antes de passar a palavra para a professora Zilda para os 15 

relatos, a professora Mara Solange informou que os processos já foram 16 

avaliados pela PROEX e outras instâncias e estão aqui para apreciação 17 

e aprovação do relatório acadêmico final de cursos de extensão. A 18 

seguir passou a palavra para a relatora. Antes do relato propriamente 19 

dito, a professora Zilda fez um histórico dos relatórios financeiros de 20 

cursos de extensão. Em 2018 a pedido da Auditoria Interna da UEL 21 

(AAI) e por decisão desta mesma Câmara de Extensão, foram 22 

solicitados que todos os relatórios financeiros de cursos de extensão 23 

feitos com as internevientes, fossem submetidos à aprovação na 24 

Câmara de Extensão, principalmente aqueles que devido a algumas 25 

inconsistências apontadas pela AAI precisariam de aprovação da 26 

Câmara de Extensão e em outras instâncias. A professora informou 27 

ainda que é papel da AAI fazer estes apontamentos e que consta em 28 

resolução a necessidade de aprovação pela Câmara. Todos os 29 

processos que serão analisados nesta câmara foram enviados para 30 

apreciação do Conselho de Administração em várias reuniões. As 31 

pendências foram resolvidas com a publicação das recomendações 32 

administrativas e os relatórios de cursos foram aprovados pelo 33 

Conselho de Administração. A profa. Zilda comentou ainda que por 34 

meio de uma denúncia, o Ministério Público abriu um inquérito civil e 35 

solicitou diversas informações e documentos, referente aos relatórios 36 

financeiros de Cursos de Extensão realizados junto à intervenientes. 37 

Todos os pedidos foram respondidos.  Ela agradeceu a equipe de 38 

técnicos da PROEX, do Gabinete da Reitoria, da SGOCS, da PJU e da 39 

AAI pela colaboração e incansável trabalho e comunicou que há três 40 

semanas o MP decidiu pelo arquivamento do inquérito civil. A 41 

professora Zilda informou que os relatórios financeiros dos cinco 42 

processos constantes desta pauta já foram apreciados pela AAI, PJU e 43 

pelo Conselho de Administração, que somente não tinha sido apreciado 44 

por esta Câmara, que precisa analisar e aprovar somente o relatório 45 



acadêmico. A professora informou que os processos  não foram 1 

escaneados por completo para preservar nomes e dados citados  no 2 

parecer da Auditoria Interna. A seguir a professora Zilda fez o relato da 3 

parte acadêmica de cada processo e informou que todos estão aptos a 4 

serem aprovados por esta Câmara. A profa. Mara Solange colocou em 5 

regime de discussão e ressaltou que ficou feliz que os processos foram 6 

aprovados pelo CA nos aspectos auditados, referente a parte 7 

financeira, uma vez que todas as providências foram tomadas, que 8 

compete a esta Câmara aprovar apenas os aspectos acadêmicos dos 9 

referidos processos. A profa. Cássia falou que também se sente feliz e 10 

aliviada pela regularização das pendências, pois sabe que  os cursos 11 

de extensão são importantes e necessários. A profa. Zilda disse que é 12 

gratificante esta regularização, pois envolve muitas pessoas,  que 13 

novos procedimentos foram adotados para que não ocorram mais 14 

essas situações e para que a credibilidade da UEL não seja 15 

prejudicada. A profa. Mara Solange agradeceu toda equipe PROEX e 16 

disse que esses novos controles internos serão necessários, que a 17 

burocracia não agrada, mas, em alguns casos, é necessária. Os 18 

membros da Câmara Renata, Ernesto, Maria Helena e Teba 19 

parabenizaram os trabalhos da PROEX. Não havendo mais 20 

questionamentos, a profa. Mara Solange colocou em regime de votação 21 

em bloco os processos 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 e 3.5 e todos foram aprovados 22 

por unanimidade. 3.1 Processo n. 14534/2018 (código: 3184/2017) – 23 

Prof. ANTONIO FERELLE, docente vinculado a Clínica Odontológica 24 

Universitária - COU - na Clínica de Especialidades Infantis Odontologia 25 

para Bebês – BEBÊ CLÍNICA, na condição de Coordenador do Curso 26 

de Extensão intitulado: "CURSO INTENSIVO DE ODONTOLOGIA DE 27 

BEBÊS” submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 28 

1/08/2018, realizado no período de 08/05 a 12/05/2017, em Convênio 29 

com o ITEDES. 3.2 Processo n. 17912/2018 (código: 4113/2018) – 30 

Profa. FERNANDA DE CASTRO STIEVANI, docente vinculada ao 31 

Departamento de Clínicas Veterinárias do Centro de Ciências Agrárias, 32 

na condição de Coordenadora do Curso de Extensão intitulado: 33 

"CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM 34 

EQUINOS", submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 35 

19/09/2018, realizado no período de 08/06 a 10/06/2018, em Convênio 36 

com a FAUEL. 3.3 Processo n. 17913/2018 (código: 3925/2017) – 37 

Profa. CLEUSA ERILENE DO SANTOS CACIONE, docente vinculada 38 

à Casa de Cultura da UEL, na condição de Coordenadora do Curso de 39 

Extensão intitulado: "MASTERCLASS DE REGÊNCIA ORQUESTRAL 40 

- MASTEROSUEL", submete o Relatório Final do Curso, protocolado 41 

em 19/09/2018, realizado no período de 18/02 a 23/02/2018, em 42 

Convênio com a FAUEL. 3.4 Processo n. 10594/2019 (código: 43 

4696/2018) – ROSANA TEIXEIRA REIS PINTO, servidora vinculada ao 44 

Departamento de Computação, do Centro de Ciências Exatas - CCE, 45 



na condição de Coordenadora do Curso de Extensão intitulado: 1 

"EXCEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO", submete o Relatório Final do 2 

Curso, protocolado em 07/06/2019, realizado no período de 20/02 a 3 

20/03/2019, em Convênio com o ITEDES. 3.5 Processo n. 14432/2019 4 

(código: 4946/2019) – Prof. ULISSES DE PÁDUA PEREIRA, docente 5 

vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva - CCA, 6 

na condição de Coordenador do Curso de Extensão intitulado: 7 

"HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO PNCEBT", 8 

submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 09/08/2019, 9 

realizado no período de 20/05 a 24/05/2019, em Convênio com o 10 

ITEDES. A professora Zilda agradeceu a todos os membros da Câmara 11 

em seu nome e de toda a equipe da Divisão de Cursos e Eventos da 12 

PROEX. A professora aproveitou a oportunidade para informar que com 13 

a nova lei das fundações e com o descredenciamento do ITEDES, 14 

enquanto tramita o processo para credenciamento do ITEDES como 15 

fundação, os saldos remanescentes ou superávit de cursos e eventos 16 

realizados com o mesmo foram transferidos para a UEL, FAUEL e ou 17 

HUtec, que futuramente apresentará um relatório final com esta 18 

informação mais precisa. Prosseguindo para o próximo item de pauta - 19 

4. Edital de Bolsas de Iniciação Extensionista, vigência 2022/2023 20 

– FAEPE/UEL e PIBEX/Fundação Araucária. O professor Paulo 21 

Liboni fez o relato ressaltando as principais mudanças referentes ao 22 

Edital do ano anterior, onde os destaques são: a) antecipação do 23 

cronograma, mesmo não sabendo a quantidade de números de bolsas 24 

indicadas pela FA é possível fazer esta antecipação para facilitar todo 25 

o trabalho técnico pela equipe da PROEX e Comitê; b) remover a 26 

exclusão por reprovação por nota ou por falta/nota e manter a média 27 

do estudante de no mínimo nota 5.0, neste item a Profa. Mara Solange 28 

lembrou das condições especiais dos estudantes do curso de 29 

enfermagem que não são avaliados por notas e sim pelo sistema 30 

bidimensional de conceitos: atingiu o desempenho/não atingiu o 31 

desempenho; c) bolsas permanência, o CNPq permite acúmulo da 32 

bolsa junto com a bolsa permanência e o desejo da PROEX é que a FA 33 

também permita bolsa PIBEX e bolsa permanência para o mesmo 34 

estudante. Este pedido já foi feito pela PROEX junto à FA; d) excluir 35 

cotas específicas para os projetos da área temática Covid, pois 36 

acreditamos que a FA retire esta norma, mas caso não retire, esta cota 37 

voltaria a ser específica; e) o processo de inscrição será feito por meio 38 

de processo protocolado no SAUEL e a entrega dos documentos 39 

comprobatórios será feito por meio digital(e-mail); f) alteração da ordem 40 

dos artigos 3.3.5 a 3.3.9 referente a obrigações dos bolsistas, para 41 

facilitar a compreensão do edital. O professor Paulo Liboni disse que 42 

em suma o novo edital possui 2 mudanças no documento original que 43 

foi distribuído para esta reunião, sendo: 1- alteração da ordem dos 44 

artigos citados e 2- acréscimo nova redação do item 3.3.5.2. Por fim, 45 



parabeniza a Divisão de Projetos pela elaboração. A professora Mara 1 

Solange parabeniza em especial ao servidor Paulo Basoli e equipe 2 

técnica da Divisão de Projetos da PROEX e coloca o assunto em 3 

discussão. A Profa. Martha faz um questionamento sobre a reprovação 4 

e nota, que é sanada pelo Professo Liboni imediatamente. A profa. 5 

Mara Solange reforçou que estudantes com médias abaixo de 5.0 serão 6 

desclassificados. O professor Ernesto solicitou a correção na lista do 7 

Comitê, pois está faltando o nome do seu vice-coordenador Prof. 8 

Gerson. O servidor Paulo Basoli informou que irá retificar esta 9 

informação. A Profa. Renata sugeriu uma proposta que é da comissão 10 

de extensão do CCB, quanto ao item 4.3 da tabela de pontuação da 11 

produção docente, onde também deve incluir a produção dos 12 

professores colaboradores do projeto e não só do seu coordenador. O 13 

servidor Paulo Basoli ressaltou que a inscrição é feita pelo 14 

coordenador. A Profa. Mara Solange disse que a ideia é boa, pois 15 

valoriza a produção do projeto e não só do coordenadores, mas isso 16 

impacta no trabalho do comitê de avaliação e também dos técnicos da 17 

Divisão de Projetos da PROEX, talvez fosse necessário ter o link do 18 

currículo lates ao lado de cada produção para facilitar esta conferência. 19 

O professor Liboni lembrou que a tarefa de reformulação da tabela 20 

PROINEX está pendente, pois o comitê deve discutir isto em reuniões 21 

para analisar se deixa de avaliar a produção do projeto e sim o currículo 22 

extensionista. A professora Martha disse que não está muito por dentro 23 

desta discussão, mas acredita que o projeto perde com esta proposta, 24 

pois dá mais para quem já tem mais, um ciclo vicioso, pois o projeto 25 

não pode deixar de ser o foco principal. O servidor Basoli disse que a 26 

tabela não está só ligada a produção do coordenador e sim premia o 27 

projeto como um todo, sendo valorizado por critérios gerais. A 28 

professora Mara Solange informou que esta Câmara precisa abraçar 29 

esta questão, sem exagerar os trabalhos do Comitê e equipe técnica 30 

da PROEX. O professor Ernesto perguntou se esta mudança seria já 31 

pra este edital ou para o próximo?, pois lembra de uma discussão sobre 32 

a tabela que foi feito através do drive. O professor Liboni lembrou que 33 

esta tabela que foi discutida pelo drive, não foi para o Edital PROINEX 34 

e sim para a avaliação docente. O professor Ernesto acha interessante 35 

levar esta discussão para o próximo edital e até se dispõe a participar 36 

das discussões e defende a proposta da Profa. Renata. A profa. Mara 37 

Solange disse que se deve criar estruturas para registrar ações 38 

extensionistas para a valorização dos projetos. A professora Renata 39 

concorda que é complicado para aplicar neste Edital, mas para pensar 40 

para o próximo Edital e até amadurecer a ideia. A profa. Mara Solange 41 

disse que ainda dentro desta gestão irá começar as discussões deste 42 

assunto para o próximo edital e para não perder a memória destas 43 

discussões. O professor Liboni informou que o Comitê costuma propor 44 

alterações, mas sempre para o Edital seguinte e parabeniza a câmara 45 



de extensão pelos trabalhos realizados. Não havendo mais 1 

questionamentos, a professora Mara Solange colocou em regime de 2 

votação o Edital apresentado nesta Câmara e o mesmo foi aprovado 3 

por unanimidade. Prosseguindo para os II – INFORMES: A professora 4 

Mara Solange fez os informes da PROEX: a) no mês de março haverá 5 

duas reuniões desta Câmara, dia 08/03 ordinária específica para 6 

aprovação da Resolução de Projetos e dia 22/03 extraordinária para 7 

eleição para recomposição dos representantes no CEPE; b) as eleições 8 

das áreas temáticas por meio do sistema SAELE já possui um resultado 9 

preliminar, estando em período de recursos. E é com alegria que 10 

informa que encontramos representantes para quase todas as áreas, 11 

com exceção da área do trabalho, as demais terão início da gestão em 12 

16.03.22 Agradeceu a todos pela colaboração; c) informou que o 13 

Projeto UEL pela vida contra o coronavírus que é coordenadora está 14 

encerrado e o seu relatório final será entregue em breve; d) Informa que 15 

foi assinado um convênio entre UEL/FAUEL e Prefeitura de Rolândia 16 

para um projeto relacionado com o meio ambiente e agradece os 17 

trabalhos da PROEX, PROPLAN e PJU para o êxito desta parceria; e) 18 

Informou ainda que foram abertos quatro chamadas especiais para a 19 

área da saúde; f) a Profa. Zilda informou que, depois da aprovação da 20 

nova Lei das Fundações, a primeira proposta da UEL está vinculada 21 

aos recursos da Lei Federal Aldir Blanc e envolve  a /FAUEL e a 22 

Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura - SECC para o 23 

repasse de  quase dezesseis milhões aos empreendimentos culturais 24 

do Paraná via Edital Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo da 25 

Cultura, foi realizada com êxito.  Foram  recebidas mais de duasmil 26 

inscrições, teve o sorteio das inscrições habilitadas para classificação, 27 

e o resultado final foi um mil e cinquenta  empreendimentos culturais  28 

contemplados. A profa. Zilda ressaltou que os recursos provenientes da 29 

Lei Aldir Blanc só podem ser repassados aos empreendimentos 30 

culturais, que esse valor não era para aplicação na UEL, que as 31 

despesas operacionais para viabilização do edital e do curso de 32 

extensão foram custeadas pela SECC por meio de repasse à FAUEL, 33 

de acordo com a Lei de Fundações. A profa. Zilda agradeceu ao grupo 34 

de cultura formado por Luiz Carlos Jeolás, Kennedy Piau, Patricia 35 

Castro e Maria Helena Bueno, e outros colaboradores do curso de 36 

extensão,pelo empenho e dedicação e a equipe da FAUEL e da SECC. 37 

Finalizou dizendo que este trabalho fez um mapeamento de todo o 38 

Paraná referente a Arte e Cultura e pode colaborar para futuras 39 

Políticas Públicas na área da cultural e artística; g) A professora Mara 40 

Solange informou sobre a Chamada Especial nº001/22 que está aberta 41 

para a inovação e inclusão social em parceria com a Câmara Municipal 42 

de Londrina; h) A profa. Martha agradeceu a acolhida desta Câmara e 43 

informa que não fará parte da próxima gestão; i) A profa. Zilda informa 44 

que uma nova Resolução para Cursos e Eventos será adequada para 45 



a possibilidade de eventos presenciais, remotos e híbridos; j) A 1 

professora Mara Solange informou que o prazo para sugestões para a 2 

nova Resolução de Projetos foi até ontem, mas se alguém ainda não 3 

enviou, o faça o mais rápido possível e até amanhã 4ª feira dia 24.02 e 4 

confirma a apreciação da referida resolução na próxima reunião desta 5 

Câmara no dia 08/03/2022. Nada mais havendo a tratar a Pró-Reitora 6 

Profa. Mara Solange agradeceu a presença de todos e encerrou a 7 

reunião, e eu Sandra Maria Fernandes, Secretária Designada, lavrei 8 

esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 9 

membros desta Câmara presentes à reunião.  10 
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 2 
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 5 
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Museu  8 

 9 

Keli Regiane Tomeleri da Fonseca _______________________ 10 
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