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ITEDES
INSTITtlTO DE TECNOLOGIA
[4 0ESENVOLVIMENTO ECONôMlC0
[§ SOCIAL »f

OF. 010/2018-ITEDES-Dir Londrina, 02 de fevereiro de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo Relatório Financeiro FINAL, do curso de Extensãa:
CURSO DE VERÃO DE PATOLOGIA GERAL BÁSICA - Proposta 1993/2016,
promovido pelo Departamento de CIÊNCIAS PATOLÓGICAS , do Centro de
Ciências Biológicas - CCB, tendo como coordenadora para a tcirma em qciestão a
Profa. Dra. Alessandra L. Cecchini Armani.

Umitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

?
P'-r??? d o t t o
DIRETOR-PRESIDENTE

A

PRÓ-REíTORíA DE EX-íENSÃ0
A/C Prof. Dr. Gilberto Hilde!?rando
Pró-Reitor da PROEX
UEL

Avenída Presidente Castelo Branco, ê55 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR
F'one/Fax: (435'33'ffi8-2400 l 3357-2136 - E-mail: convenio@itedes.org.br - Site: www.itedes.org.brR'econheí,Ído como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual '1 2.340/98



Nome Convenente: ITEDES

'»).. uífüíílíííí (;3)
ITh universidade
=ç Estadual de LEstadual de Londrína

Relatório Financeiro do Curso de Extensão

Curso: Extensâo CURSO DE VERAO DE PATOLOGIA GERAL BASICA :P1993

Departamento: DE CIENCIAS PATOLOGICAS

Centro: CCR CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Coordenador(a): ALESSANDRA L. CECCHINI ARMANI

Resolução: Nº160/2(M5

Convenente: ITEDES

Vígêncía do Convênío: 04/10/2015 A 23/02/2016

1

l

l

1

l

1

l

,[,.,,a.Í"'4:í:(II?,I-/7Ó{-i""ú=,Í
7?ôrde%
i/ t i

Londrina, 01 de fevereiro de 2018.
i-"'Th

,? >

7

Objetivos Atingidos: Os objetívos pedagógicos foram plenamente atingidos. -""'-

Vagas Ofertadas Número de Alunos Receita do Curso
Mínimo i Máximo Inscritos i Matriculados Estimada Arrecadada "-

20 0 40 4.000 00 7.750 00
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE LONDRINA PARECER EM PROCESSO
SISTE-MA DE ARQUIVO DA LIEL
DIVISÃO [)E PROnOCOLO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO NÚMERO

15"l0/2018

FOLHA NÚMERO I RUBRICA

8

l l
IASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA l
r 1
lEm atendimento ao e-mail dessa AAI, datado de 1 7/1 1/2fü7, encaminhamos o relatório financeiro referentel
lao curso de Extensão 1 993/16, para análise, após, retorne o processo para a arquivar na pasta do l
ê l
l Em 7 de f,evereiro de 2018. l
l l
í S!'Í 7 )l º/ l
l = -l Regina va,ra Ma'rtíns Machadol

Chefe da Div!isão'de Eventos/PROEXI
"= i/ :í ª= 'í',s '= ; (,'C-,"1-"" l

iVisto: Prófá. Lisiane a-e Fre"Ítas Freitas ]
Diretora de Acompanha::ento Administrativo/ PROEX 1

l / l
l l
r l
r 1
l l
l 1
l l
l l
r l
l ]
l ]
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ASSESSORIA DE AUDiTORlA INTERNA

Encaminhamento fü 099/2018

Ref.: Processo nº 1510/2018 - Relatório Final do

Curso de Extensão - CURSO DE VERÃO DE

PATOLOGIA GERAL BÁSICA - Proposta

1993/2016.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria

de Auditoria Interna - AAI procedeu à verificação do Relatório Final do Curso de

Extensão CURSO DE VERÃO 'DE PATOLOGIA GERAL BÁSICA - Proposta

1993/2016 - Processo 15'l0/2C)18, tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº

160/2005 - que estabelece as diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão

na Universidade Estadual de Londrina.

Considerando que a citada Resolução, menciona: Art. 9º -

Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Item IV - "Acompanhar o gerenciamento

financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso

de Extensão, conforme a legislação vigente"; e Art. 18 - "Os Cursos de

Extensão desenvolvidos em parceria com Fundações, Institutos e outros

organismos como intervenientes, na forma de Convênios ou Termos Aditivos,

deverão atender aos dispositivos gerais desta Resolução e também as

resoluções vigentes, conforme o caso"

Esta Assessoria solicita que a PROEX, nos Relatórios dos Cursos

de Extensão, anexe:

a) cópia assinada do Convênio ou Termo de compromisso;

b) resumo da Proposta de Curso de Extensão;

c) lista de Previsão Orçamentária (Receitas e Despesas);

Ciim(nis Uiiivcríílíirio: Rodosiia Cclso G+iíciü Cid (PR 445], Km 380 - Foiíc (43) 331 l-4000 - PA[lX - Füx 3128-444ü - C:iixíi %xí:il 10.01l - CEP 86057-970 - füíci'ncí lílíp:/}wívw. cl.br
I.nNDRlNÀ - PARÀNÀ - BRÀSILLO-NDRINÀ - PARÀNÁ - BRÀSIL

Fllnll. CIJl'llgO l 1.7114 - Foriií:ílo íl4 1210X297)
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9

d) termo de Comodato relacionado à aquisição de equipamentos e

as Notas Fiscais ou documentos equivalentes, quando couber.

áTo Uísivíií;<sidqdí
"-m 'r Es'rqduqldcLorvdr<ixq

OEz
FOLHA Nº

I .-.
?lC,

7,'7
:?.'-I

Após atendimento do pleito, que o presente processo seja devolvido

a esta Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 21 de março de 2fü8.

À

/""' -ri

NiÁç!d'é-%uza Faria,
Assessor de Audlria Interna.

Ilmo. Sr.

Gilberto Hildebrando

Pró-Reitor de Extensão - PROEX

Ciiiii1iiis Ulltlªel'Slli{l'ill: RO(lOVia C:elSõ ClnVCin Ci(l {P R 4451 Klll 38ü - FOlle (43) 331 I-4000 - PA['lX - F üX 3328-4440 - CfüXíl %Slíll l 0.O ll - ChP Íl'?'?llílenlCÍ IllÍp:// wívív.ucl.bí
'LO-N'DRÍÍiÀ - r'ARAN/l - HRASIL

Foiín. Códigíi l l.764 ? í'onnaío A4 (21 üx297)
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PROCESSO NÚMERO

1510/2018

FOLHA NÚMERO

11

RUBRICA

.,',=:I::,
'..- '/

Em atendimento ao encaminhamento 099/20 18 dessa AAI, se ue rocesso 7335/20 15 do Termo de

Compromisso do Curso de Verão de Patolo ia geral Básica 2016 - 1 993/2015, apensado.

3 de abril de 2018

ç .L' : ;) r i'º.
Qa{.;=t, !' ,';'}Regina Mara' Maítiris Machado
/ Divisâo de Eventos/PROEX
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ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nQ 114/2018

4i" ' 

.7' ií !' <
FOLHA F4ª

;, Àt-r'r:
". i -

Ref.: Processo nº 1510/2018 - Relatório Final do

Curso de Extensão - CURSO DE VERÃO DE

PATOLOGIA GERAL BÁSICA Proposta

1 993/2016.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria

de Auditoria Interna - AAI procedeu à verificação do Relatório Final do Curso de

Extensão Curso de Verão de Patologia Geral Básica - Proposta 1993/2€)16,

tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 - que estabelece as

diretrizes para a execução dos Cursos de Extensão na Universidade Estadual de

Londrina.

Após análise preliminar, solicitamos que o ITEDES anexe ao

presente Relatório o solicitado abaixo para que seja concluído o processo de

auditagem.

a) termo de comodato dos equipamentos adquiridos;

b) nota fiscal relacionados ao material de consumo: Empório

Frossard Com. De Fragrâncias (R$ 49,50);

c) nota fiscal relacionados ao material de terceiros: Raimundo

Miranda dos Santos (R$ 250,00).

i'

j'

Clllílll!IUII ifüíi PrdouiCJsíiGíicii(iílíí'R415) Kiíílíü füiítll l í7141)110 PíB'í I?íl2q 1110 ( isi íulõ(íll Lí »»íl 'iç iliíífüip «s«» uçlfü
LOíªlí)Rii":}'- - PARÀN!l - BR;ISII

Fni-m. C.ó«ligis l I.lú4 ? %:'míilo À4 í2 ll}s2'l7T
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FOL..HA Nº

íJ3.!9,
í.í'-

Considerando que a citada Resolução-,- menciona: Art. 9º - Compete
à Pró-Reitoria de Extensão, Item IV - "Acompanhar o gerenciamento financeiro e a
prestação de contas, em conjunto com o coordenador do Curso de Extensão,
conforme a legislação vigente"; e Art. 18 - "Os Cursos de Extensão desenvoMdos
em parcería com Fundações, Institutos e outros organismos como intervenientes, na
forma de Convênios ou Termos Aditivos, deverão atender aos dispositivos gerais
desta Resolução e também as resoluções vigentes, conforme o caso";

,%,, !ffi! ªl*Ar(IÁ
ü!1!.4'íIllTjllíi=i-==-í=i-=i=

';":' ."""": , ,"ª""'T Í " " E '3.-?{ }%.';j. (! ) p, !I?l '?i'J'i ªl';? 1."':...0 ('4 'l'?.,"i p.:ªfl l '}!,}'S

Assim, encaminhamos para conhecimento do solicitado e

posterior envio ao ITEDES para atendimento do pleito. Após, que o presente
processo?.seja devolvido a esta Auditoria para demais providências
necessárias.

Londrina, 16 de abril de 2018.

A!eHCiO!amek!!. , -

NilQon de?!3ouza Fatia.
Assessor de Auaitoria Interna.

Ilmo. Sr.

Gilberto Hildebrando
Pró-Reitor de Extensão - PROEX

ClllmlSUllll(l il Illl RíítlííiiiCclbofüicn(itlll'R44ií Kiii sl(1 ionckl ) 71 400(l PALIÂ l is 12'l 1110 ( isi ísl Il](Il' (el o0í7"7íí füluiícllill?í/ííííííi iiJbi
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UNIVERSIDADE

esrqouqí DE LONDRINA PARECER EM PROCESSO
SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL
DMSÃO DE PROTOCOLO E COMuNICAÇÃ0

PROCESSO NÚMERO

('('-.,i',.).,.,/",:[1 ./tl' E l-
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DIEVE

[ l
IAO ITEDES. ]
t J
?ENCAMINHAMOS O PRESENTE PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE AUDITORIA
I?NTERNA. ]

1
J
l

Em, 20 de abríl de 2fü8J
J

,- ,,-í,, l
.<]"".ª l

Regin?a Mara Martins Machado1

Chefe da Divisão de Eventos/ PROEXI
l
l
l
J
1
1
J
J
J
1
1

l
l
l
l
l
I?
??=5
IVisto: Profa. Lisiane Freitas de Freitas
l Diretora de Acompanhamerito Administrativo/PROEX
l
t
y
l
l
l
l
l
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GABINETE DO REITOR

DMSÃO DE COMUNICAÇÂO E ARQUIVO

PARECER EM PROCESSO

A

AAI/UEL

Sr. Nilson de Souza Faria

Sobre os questionamentos levantados nas folhas 09 e 10 e 12 segue abaixo esclarecimentos:

Item 1- Copia do Termo de Compromisso;

Resposta: Seque em anexo.

Item 2 - Resumo da Proposta do Curso de Extensão.

Resposta: Seque em anexo.

Item 3 - Lista de Previsão Orçamentária (Receítas e Despesas).

Resposta: Seque em anexo.

Item 4 - Termo de Comodato relacionado à aquisição de equipamentos e as Notas Fiscais ou documentos

equivalentes, quando couber.

Resposta: : Segue em anexo Termos de Doação conforme demonstrado no resumo da fl. 07.

Item 5 - Nota fiscal relacionados ao material de consumo: Empório Frossard Com. De Fragrâncias (R$49,50);

Resposta: Seque em anexo.

Item 6 - Nota fiscal relacionados ao materíal de terceiros: Raimundo Miranda dos Santos (R$250,00).

Resposta: Seque em anexo .

Ficamos a disposiçâo para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Limitamo-nos ao exposto.
i Q "'Iª;"'k .1-"y?w

Londrina, 18 de junho de 2018.

, F?OCESSO HQ FOLHA Nº RUBRICA

1510.2018.83 15 .14-',,,,, t
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TERMO DE COMPROMISSO

Uníversidade Estadual de Londrína - UEL, pessoa jurídica de direito público, com sede á
Rodovia Celso Garcia Cid Km 380, Campus Universitário, inscrita no CNPJ/MF sob n.
78.64Ó.489/0001-53, neste ato reprfüentado por seu Pró-Reitor de Extensâo Gilberto
Hildebrando, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Paraná, e o Instituto de
Tecnologia e Desenvolvímento Econômico e Social - ITEDES, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 655, Jardim
Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
00.413.717/0001-65, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Prof. Dr. Odilon Vidotto,
doravante denominado ITEDES, através do presente instrumento concordam e firmam entre si o
que se segue:

1. DO OBJETO
Realização do Curso de Extensão intitulado: "CURSO DE VERÃO DE PATOLOGIA GERAL
BÁSICA 20lr', com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de Extensão sob o número 1993,
vinculado ao Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Ciências Patológicas, sob
coordenação da Profa. Dra. Alessandra Lourenço Cecchini Armani, de conformidade com o
atendimento das partes no que se refere aos seus direitos e obrigações estabelecidos neste
Termo, além de obediência à Resolução nº. 160/2005, que rege a matéria.

2. DA ISENÇÃO
O ITEDES, por meio de seus representantes legais aqui nominados, considerando o
desenvolvimento do Curso de Extensão "CURSO DE VERÃO ÓE PATOLOGIA GERAL BÁSICA
2017", descrito no item 1, do presente Termo, a ser executado em sua sede ou locais de
atividade por ela indicados, por meio do presente instrumento, isenta a Universidade Estadual de
Londrina de qualquer ônus ou responsabilidade pelo uso do espaço físico, pelo transporte de seu
pessoal, bem como pelos serviços de apoio às atividades do curso, que o pessoal do ITEDES
possa prestar durante o período necessário à execução do mesmo, na data de 23/Ol/2fü7 a
27/01 /2017.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros serão providos pelo valor das inscrições pagas pelos alunos. O ITEDES
poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, destinada ao ressarcimento de despesas de
ordem administrativa e financeira, e encargos sociais.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ITEDES
Compete ao ITEDES:

1 . Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao

Curso (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de
estudo, remuneração técnica, certificados, etc.), quando solicitado pelo Coordenador do
Curso, de acordo com a previsão orçamentária 6 disponibilidade financeira, conforme
estipulado na cláusula quarta;

5. Provídenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Curso, em
decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das
atívidades, com receita oriunda do evento e anuência da Coordenaçao do mesmo;

6. Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes
da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante
doação ao final da vigência do Termo de Compromisso;
Repassar à UEL o superávit do Curso de extensão;
Restituir todos os equipamentos ou outros bens de propriedade da UEL, utilizados na
execução do Curso;

7.

8.

Avenida Presidente Castelo Branco, 655 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR
Fone/Fax:(43)3328-2400-3357-2136-E-mail:itedes@itedes.org.br-Site:www.itedes.org.br l

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96, Estadual ü 2.340/98 e Federal Portaria 127/06
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9. Prestar conta da execução do curso, mediante relatório financeiro circunstancíado e
instruído.

5. [)AS ATRIBU?ÇÕES DA UN?VERSIDADE

5.I Compete a Universidade por meio de seu Centro de Ciências Biológicas,
Departamento de Cíências Patológícas:
1 . Promover a divulgação do Curso;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Curso;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do

Curso, de acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Bíológicas, Departamento
de Ciências Patológicas;
Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Curso, mediante assinatura
de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores
pelo ITEDES.

5.

5.2 Compete a Pró-Reitoría de Extensão
1 . Expedir certificados aos concluintes do Curso.

6. DA VIGÊNC?A DO TERMO
O presente Termo de Compromisso vigorará até a data de 28/02/2017, ficando convalidadas as
atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto do presente Termo, executados de
25/09/2016.

7. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste termo, não solucionadas
no âmbito administratiyo.

Por estarem acordadas as partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Londrina, de de

Universídade Estadual de Londrina

E-Al'ffl(:IIÍ<.r'D"'ªtJl[)
l
'., }1

ilbeíTo Hildebrando

P(of,,=Th. Ura.-'Alesgandra L. Cecch,i-ni Armani
',pí'o'fa9"BN' :ensâo

' - ' Lab. PatolOgm "Míallar
Dept C*ràs Patológkas - UEl

0120129

a:?)"-s -ia"'-í»...? ?.:lC."-. .:Vg":X.'s
Chefe do Depto De Ciências Patológicas

(baler o carimbo do Chefe)

P5oí.P 5)ra fü5,te Conchon Costa
Chefe do Depto de Ciên;;s'5ato'lógvÍocalªíi

CCB/UEL

INST?TUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Prof. Dr. Odilon Vidotto

Diretor-Presidente

Avenida Presidente Castelo Branco, 655 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR
Fone/Fax:(43)3328-2400-3357-2136-E-mail:itedes@itedes.org.br-Site:www.itedes.org.br 2
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Outros Sistemas

Principal

InscriçÕes

Emissão de Certificados

Acessar Gestão

Eventos e Cursos

. Administração Geral

Listar Propostas de
Eventos/Cursos

. Voltar ao Portal

?' Gerenciar Proposta de Evento/Curso - Perspectiva do Adminístrador Gi

CURSO DE VERÃO EM PATOLOGIA GERAL BÁSICA - 20
Situação: Finalizado

Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=l993

' 121 O "": ? : "" Cód.Curso: 1993 i Ano: 2016 i

l l Proposta l Administrativo l Financeiro l Certificado l Relat.Fínal l

1, i Dados Gerais i Perfis/Formas Pagamento i Cursos/Atívidades i
' Í Carga Pessoas i Carga Ministrafües l Cad.Pessoa i Relat.Pessoas i Inscrito Apto

l Cadastro de Proposta:
CÓdigo da Proposta: 1993

TÍtulo da Proposta:

CURSO DE VERÃO EM PATOLOGIA GERAL BÁSICA - 2016

PROEXJUnidade executora: PROEX 'f

Órgão interveniente selecionado: ITEDES

Indique qual sistema de inscrição deseja utilizar em seu evento/curso:
', Segue a6aixo, opções de sistema de inscrição fornecida pelo Órgão interveniente selecionado.

Inscrições online com Boleto Itau Shopline

1, Obs: Entrar em contato com órgão interveniente afim de solicitar os códigos abaixo:
CÓdigo da Empresa:

Chave:

Inscrição em outro sistema

', Descreva de que
', forma pretende

receber as

inscriçÕes :
(máximo 150C)

l caracteres)

l Situação da Proposta?

Origem da
' Proposta:

', Proposta de:

l ModaHdade do
Curso:

Modalidade:

, Carga horária
presencial :

Ambito:

Área temática
. predominante:

', Vinculado ai "ui"uu" , SemvÍnculo
Programa/Pro)eto: - --

', Se estiver vinculado informe o número do Pi'ograma/Projeto:

' Informação do Coordenador

l Coordenador
Responsável :

ALESSANDRA LOURENÇO CECCHINI ARMANI
CCB-PAT - DEPART/V4ENT0 DE CIÊNCIAS PATOLÓGICAS

hi«nc'lhhnuw ciqípmqsvvph i iç«l hrlinrlov rshrílrnnkonkc=cvckamlincrlinrIr:ív nhn.Rngriing=vipwlgrlmin/(":qrlqs+rqrFvpntn iilingrnrlFvp.nln= 1 gQTl

l':-D

- Ano de Referência: 2016

Finalizado

Departamento

Curso Y I
. .J

Atualização (mínimo 4h)

Presenc.iaj iii ?aiiav !
Il00 horas.

Nacional

SaÚde

Y

v

v

Y

ürü
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OLÁ, Kaline Aparecida Olivíeri!
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CURSO DE VERÃO EM PATOLOGIA GERAL BÁSICA - 20';
Situação: Finalizado

l Link para inscrição: http://www.uel.br/eventos/sigec/?id=l993

0Ot CÓd.Curso: 1993 i Ano: 2016 i

l l Proposta l Admínistratívo l Financeiro l Certificado l Relat.Final l

' i Prev.Orçamentaria i Fontes de Recursos./Saldos i Despesas Financ./Orçamento l
Boletos/Acerto i

{ '- l

Univeísidade Es}adual de Londrina

Sair l

INDEX

? Previsão Orçamentária:

l'ókí:'?rít,'.a0

Receitas: são oriundas de inscrições, patrocínios, verbas de outros órgãos
(Fundação Araucária e etc) e saldo de outros eventos (solicitar transferência).

Despesas: certificados, hospedagem, passagem, materiais e outros.

Honorários: quandü indicar despesas com honürários, será necessário
informar se os beneficiários são servidores da UEL OLI não.

Para servidores da UEL não é permitido remuneração de valor superior a 20'/o
do valor arrecadado.

i

', Não é permitido efetuar alterações em virtude da situação da proposta.(744-)

' Lísta de Previsão Orçamentária:

Valor unitário
Qtde. ""'

(RS)

A. R!.1 JC'.l.l,(')0

Tipo Descríção

Desl.ii?»sa ?a'íA'T'ERl/'l :.."Al: l'i('ínal?OXíl?ria e eí:íslila j)i'j'i'l:.
CONSl]'r'lO coi'ií'ecy,"ão clais iârí'm':as i'ícivas.

['.)espíisa <'.'.ÓPiA.'3 í%:ií»stilci que saü eníreq?(lí,45 !T,) 7y3
P.EPROGRAFICA.S p?'?:íie?ro ciia cie arila

{:'ies?»es;i C':[ER-'."iF]'.(3.iDOS Eííi?s:siio cle cei'tificados l'íí=le'i
tiri?versií:lade

íl'ie.'3pe.'ia CX.'.)í'FlEE í3REAK '1.0 (..Ull'e. b:'('.ijk€."..» a
Rqi.3,571')C-!SSOa. COl'll ,'.:i'3 ',?15((',","05.

I"Eii'a i'.líVllíg'a!-.,fü í,'10 eVe,rl'.)".r 'ªÍ('Il':'

Pl"lÍ'eS'.iOl'eS (.lLle mín:SU'í"Ir=?í0 .3
a'JlaS (füi'<Il-It.e O ('.Lll'S().

}l".SCilÇ;OeS «!(':. i:.il';XÍi.lí3íi(í(')S (!. ;'Ill'll

',? 3: l!.íS?l)ií(Il-í uaS (}l eCi.?l I.Thlll,y,;ll,<!
c: saiíde.

Nome

RS 20,00

í;'ª
I..i R.'; j,CIO

RÊ. 7Í.!í0(l

PS% "),B(J

:{s 50 I.al.l

r)e's',-je'.sí'} €'.íAl"INF.R53

Despes=í tlONORÁí<10.'-.+

Re.C(Il:i-..a l'NS(..P'l<-,!'s."'ES.'
C<)["i-ISlli':íAI")!-

RS 70l'j,0í)

Toí:a!:

Valor Total (R$)

"" it'.il,Il,i,J0',

RS?,:" : b" (. 'i (l.,' C,i l '.a :»

Rs <2(ílí,íJü) '

',"? l;. 7. l,"r i. ) . (.!.i ) )
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(c 2C)18 - UEL / Assessoria de Tecnologia de Informação A)?ida para este sistema:yyi@uel.br
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TERMO DE DOAÇÃO Nº. 007/2€»17-ITEDES

TERMO DE DOA(,ÃO QUE !ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
ITEDES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 00.413.717/0001-65,
com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655, Jardim Presidente, CEP 86061-
335, na cidade de Londrina - Paraná, neste ato denominado DOADOR e representado por
seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Odilon Vidotto, neste ato denominado DOADOR (A), e a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno,
constituída sob a forma de Autarquia, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho
de 1991, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, neste ato
representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Prof. Dr. Luís Fernando Pínto
Di'as, nos 'tfümos da Portaria 3057/2014, doªravante den-omÍnada DONATÁRIA, têm entre si
justo e acertado o presente contrato de doação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
subsidiariamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº.
8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

a) Ol Notebook 2 em I Inspíron 113-7359-A40G Intel Core 17 8GB 500GB Dourado
DELL, avaliado em R$ 3.719,98, conforme demonstra Nota Fiscal nº 12463296 emitida
por B2W Companhia Digital (Submarino), em 30/1 1/2fü6, Anexo l;

Parágrafo único. Os referidos bens encontram-se na posse do DOADOR, livre de qualquer
ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores
exógenos ou'e'ndógenos sobre sfü manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, sem nenhum
encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade,
posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e d=i=== ;"-r'-c

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação express

I]i'íí«ip:'sírj«;ic?«; Y:siiirkir:?i i,íe í.ci::<,i? ;?'?;.1

CLAUSU LA TE RCE l RA D z ' i s c' íí tl e ' í." ill Il í" ) l'.l (l L ;:l ííeíl í ª? u i 'i íí

O presente termo de doação é firmado em caráter irreví P"C"'S"'
contratantes, seus herdeiros e sucessores.

1. 5:.'i "t' Ei ? 2 ('.'.l ,'i '7 'l k3

Data rlbeí'i.vr«h? 311;ªí'í.Lí."'.Ul7 0 l:í:-'::,i:;:'(

?ri!eí eSSa(10:
'[íEDl:S ' .[lEl'-E.:'i

l'ifulci:
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CLAUSULA QUARTA:
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O DOADOR arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente
instrumento, permanecerá alocado ao pepartamento de Ciências Patológicas, do Centro
de Ciências Biológicas, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade da
.Profa. Dra. Alessandra Lourenço Cecchini Armani.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do
Estado, nos termos do disposto no artigo 61 , parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doaçâo está sendo realizada em função dosunção
ERÃOrecursos obtídos através do Curso de Extensão intítulado: "CURSO DE Vl DE

PATOLOGIA GERAL BÁSICA 2016", com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de
Extensão sob o número 1993, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas, Departamento
de Ciências Patológicas, que celebram entre si a UN?VERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA e o INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL.

CIÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou
conflítos, renuncíando-se a quaíquer outro por mais privílegíado que o seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo
presentes.

Londrina, de de 2017.

INSTITuTO DE TECNOLOGIA E DESI 34T9 ECONOMICO E SOCIAL

?to
Díretor-Presidente

DOADORA

UN?VERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Prof. Dr. Luís Fernando Pinto Dias
Pró-Reitor de Administração e Finanças

DONATÁRIÀ

Testemunhas:

1- 2.
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TERMO DE DOAÇÃO Nº. 004/2017-ITEDES

*
FolFBB n@ {

J
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TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E A UN?VERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

O INST?TUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
ITEDES, pessoa jurídíca de díreito privado, inscrito no C.N.PJ. sob nº. 00.4"l3.7al7/0001-65,
com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 655, Jardim Presidente, CEP 86061-
335, na cidade de Londrína - Paraná, neste ato denormnado DOADOR e representado por
seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Odilon Vidotto, neste ato denominado DOADOR (A), e a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, pessoa jurídica de direíto público interno,
constituída sob a forma de Autarquía, nos termos da Lei Estadual nº. 9.663, de 16 de julho
de 199'l, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.640.489/0001-53, com sede nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380, neste ato
representado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Prof. Dr. Luis Fernando Pinto
Dias, nos termos da Portaria 3057/2014, do-ravante den-ominada DONATÁRIA, têm entre si
justo e acertado o presente contrato de doação, que se reqerá pelas cláusulas seguintes e
subsidíaríamente pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº.
8.666/93:

CLÁUSULA PRIME?RA:

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens abaixo relacionados:

a) 01 Ar Condicionado LG HW Smile FR 24000 TSUC2425 NWO, avaliado em R$
2.545,95, conforme demonstra Nota Fiscal nº 213058 emitida por CentralAR.com, em
2'l/12/2016, Anexo I;

Parágrafo único. Os referídos bens encontram-se na posse do DOADOR, livre de qualquer
ônus ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores
exógenos ou endógenos sobre sfü manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, sem nenhum
encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade,
posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e deveres inerentes.

Parágrafo único. A DONATÁRIA aceita a doação expressa neste instrumento.

?.. ? ?=? '.. .?l':l" i :.l??:.i:i:il I:l' l a.:ill.ll' Il-l('I
l" ? .:'i'.l Ilt' l" lill:Il:I?'.ií'i.'ll; I..a l,j"'.lij il.i%.l

I"[}t,l":,a'..ll: (-+jí , ..'.'(.1 .1. l'

i1.

(::l:3

Ê
ão é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os
3 e SuCeSSOreS.

CLÁUSULA TERCEIRA:

"ii{í;'i'eSSaJ0:
"y)'(º5y?i? " 1. l'EUl{S

'Íi?iü:

;ii:Il: ilE Dl]R[.41Ü N!! í',l(14f."(O.t7 - !'i:jiES

:' ?i :?i ii':ííll'infü.i)(;!;i guai't.:e t:Slt! i.íi:ii?:í:"ríl.:.:iiittí.



CLÁUSULA QUARTA:

n'
Fo}h'a nõ

l{ (IS

O DOADOR arbitra como único ônus da presente doação, que o bem, objeto do presente
instrumento, permanecerá alocado ao Departamento de Ciências Patológicas, do Centro
Oe Ciências Biológicas, estando o mesmo, no momento, sobre a responsabilidade da
Profa. Dra. Alessandra Lourenço Cecchini Armani.

CLÁUSULA QUINTA:

A publicação resumida deste ínstrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do
Estado, nos termos do disposto no artigo 61 , parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA:

É ciente entre as partes que a presente doação está sendo realizada em função dos
recursos obtidos através do Curso de Extensão intitulado: "CURSO DE VERÁO DE
PATOLOGIA GERAL BÁSICA 2016", com protocolo de cadastro na Pró-Reitoria de
Extensão sob o número 1993, vinculado ao Centro de Ciências Bíológicas, Departamento
de Ciências Patológicas, que celebram eritre si a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA e o INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Londrina - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou
conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assínam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo
presentes.

Londrina, de de 2017,

INST?TUTO DE TECNOLOGIA C-ONOMICO E SOCíAL

+' l

Íof. Dr. Odilon Vidotto
Díretor-Presidente

DOADORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Prof. Dr. Luis Fernando Pinto Dias
Pró-Reitor de Administração e Finanças

DONATÁRIÂ

Testemunhas:

1- 2.
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ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA
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Encaminhamento nQ 205/2C)18

Ref.: Processo nº 151 0/2018 - Relatório Final do Curso de

Extensão - Curso de Verão de Patologia Geral

Básica - Proposta 1993/2016.

Em cumprimento às suas atribuições regimentais, esta Assessoria de

Auditoria Interna - AAI procedeu à verificação dos Relatórios Final dos Cursos de Extensão,

tendo como parâmetro a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 - que estabelece as diretrizes

para a execução dos Cursos de Extensão na Uríiversidade Estadual de Londrina.

Considerando o Relatório Financeiro, íi. (')-'=

Considerando o Termo de Compromisso, Cláusula 4 - Das Atribuições do

ITEDES; Item 7, "Repassar à UEL o superávit do Curso de extensão", fls. 16 e 1 7;

Esta Auditoria Interna solicita:

a) nota fiscal relacionada aos Serviços prestados pela empresa RM Ar

Condicionado e Refrigeração;

b) Informar se o repasse do superávit do Curso de Extensão foi efetivado

junto a Universidade.

Após atendimento do pleito, que o presente proce;so seja devolvido a esta

Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 25 de julho de 2018.

Àteii ente,

6o HiÍ'shi !anabe,
Assessor de Audit&ria Interna.

Ilmo. Sr.

Prof. Odilon Vidotto

Diretor-Presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvofüimento Econômico e Social - ITEDES
Campus Uiiívcrsitárío: Rodovia Cclso Oarcia Cid (PR 445), Kín 38ô - Fonc (43) 3371 -4000 JPÀBX - Fax 3328-4440 - C:xixh Posiül 10.011- CEP 86051-9'lO - Imenící lílíp://ívívw.ucl.br
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GABINETE DO REITOR

DMSÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO

PARECER EM PROCESSO

pThocbsso rq'W FOLHA N' RUBRICA

1510.2018.83 30 ª'.ç,%

A

CCB/DPTO.ClÊNCIASPATOLÓGICAS l

A/C: Profa.Dra. Alessandra L. Cecchini Armani

Confürme conversa por telefone segue processo para verificaçâo da coordenaçâo.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Limitamo-nos ao exposto.

'..1
',t í.'
(z'u

Th
JeQo(ie MartirsITEDES

Londrina, 16 de agosto de 2018.
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A/C: Sr. Sergio Hiroshi Manabe

Sobre os questionamentos levantados na folha 29 segue abaixo esclarecimentos:

Item a - nota fiscal relacionada aos Servíços prestados pela empresa RM Ar Condicíonado e Refrigeração;
Resposta: Seque em anexo na páqina 28.

Item b - Informar se o repasse do superávit do Curso de Extensão foí efetivado junto a Universídade.

Considerando de que o curso teve uma oferta iá na sequência deste a coordenação utilizou os recursos existentes para
divulqaçâo entre outras despesas. Considerando que a coordenação veio tomar ciência da Instrução Normativa n.002/2018

emitida em 24107/2018, sendo que os atos praticados anteriormente não tinham o tratamento conforme a instrução acima
?

Ficamos a disposiçâo para qualquer esclarecimento que se 'fizer necessário.

Limítamo-nos ao exposto.

C "')'q, ],'Í.tt- ?"; ,';?'
Profa. Dra. Alessandra L. Cecchini ArmaniDí;a

CORDEMDORA... "'

Londrina, 08 de março de 2019.
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PARECER Al nº 50/2019

REF.: Processo nº 1510/2018 - Relatório Final do Curso de

Extensão Curso de Verão de Patología Geral Básica -
Código 1993/16.

Consíderando a existência no âmbito da Universidade de Cursos de Extensâo

realizados junto a Fundações, Institutos e similares, mediante convênio, termo aditivo e termo de
compromisso;

Considerando que referidos convênios são regidos pelas normas de direito público
em especial pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 1 5.608/07 e Normativas internas;

Considerando que os recursos financeiros que envolvem tais convênios sâo
auferidos com a utílizaçâo de recursos humanos e materiais da UEL, em parceria com as
intervenientes - FAUEL, HUTEC e ITEDES;

Considerando que os relatórios financeiros destes cursos estâo sujeitos a
fiscalizaçâo financeira, contábil, operacional e patrimonial por parte desta Auditoria Interna,
consoante determinaçâo do Conselho de Administraçâo e normas internas;

Esta Auditoria Intema procedeu à verificaçâo dos Relatórios Finais dos Cursos
de Extensâo, por amostragem, período 2014 a 2018, tendo como parâmetro a Resoluçâo CEPE/CA
nº 160/2005 - que estabelece as diretrizes para a execuçâo dos Cursos de Extensâo na
Universidade Estadual de Londrina e demais Normativas afetas.

A análise na amostra de 4al processos permitiu levantar diversas
irregularidades verificadas nos Relatórios finais, o que gerou consulta à Procuradoria
Jurídica, através do Processo nº 6307/2018, sobre medidas a serem adotadas visando

evitar as irregularidades encontradas. Do Parecer PJU 437/2018, verifica-se a
possibílidade de inclusâo de sanções no Termo de Compromisso. O Parecer diz: "Em
relação à possibilidade de inclusão de sanções, há de se registrar que os cursos de
extensão se tratam de atividades que estão vinculadas à Universidade e, portanto, estão
sujeitos, em sua execução, ao regime disciplinar disposto no Título Xlll, do Regimento
Geral da Universidade, cujo art. 171 estabelece os deveres e o art. 172 estabelece as
vedações a que estão sujeitos os membros da comunidade universitária e, portanto,
plenamente aplicáveis aos atos concernentes aos cursos de extensão. Por tal razão,
sugerimos que a inserção de cláusula específica nos Termos de Compromisso pode/deve
ocorrer - não obstante o intrínseco dever funcional de observar as normas e regulamentos
e conduzir os atos administrativos conforme princípios públicos".

Ciiiiipiis ?lííiversiliírio: Rodovi+i ('elío Gúícia CidíPR 445), Klll 380-Foiíe 143 ) 3371-4000 PABX-Fax 3328-4440- Caixa líoslal 60ôl - C EP 86051-')80 - Illl!'IV Il('l líi
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Esta Auditoria entende que houve falhas no gerenciamento dos Cursos d;Ê

Extensão, pois nada justifica o lapso de tempo para a apresentaçâo do Relatório Final. A Pró-

Reitoria de Extensâo, Cultura e Sociedade tem uma hierarquía para administrar suas competências:
Divisâo - Diretoria - Pró-Reitoría.

Somente a apresentaçâo do Relatório Financeiro Final dentro dos prazos

regimentais permitirá o efetivo acompanhamento pela UEL do cumprimento da legislação

afeta aos Cursos de Extensão, principalmente o tocante aos recolhimentos financeiros.

Uxiví:ítsidqdí
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Assim, após análise documental no Processo nº t510/2018, constatou-se:

=> APRESENTAÇÃO 00 RELATÓRIO FINAL

Com relaçâo a apresentaçâo dos relatórios tem-se:

De acordo com o Art. 8º Compete ao Coordenador do Curso de

extensão, Inciso IV - "Gerenciar os recursos financeiros e prestar contas dos mesmos em

conjunto com a Divisão de Eventos da PROEX (grifo nosso), conforme a legislação

vigente"; e Inciso V - Encaminhar à PROEX o relatório técnico final, em formulário próprio,

no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o encerramento do Curso (grifo nosso)".

Já o Art. 9º Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Inciso IV -

"Acompanhar o gerenciamento financeiro e a prestação de contas, em conjunto com o

coordenador do Curso de Extensão, conforme a legislação vigente".

Por fim o Art. 17 - Relatório Final, "o coordenador deverá apresentar

relatório final do curso (grifo nosso), em formulário próprio, a ser apreciado pela Câmara de
Extensão".

Verifica-se que a Resolução CEPE/CA nº 160/2005 é bastante clara

quanto a apresentação e prazos dos Relatórios. O Termo de Compromisso também

explicita a necessidade de apresentação da Prestação de Conta da execução do Curso de
Extensão.

No curso em tela, a vigência do convênio foi até 28/02/2017, fl. 17, e a

data do protocolo do Relatório Final é de 06/02/2018, cerca de 1 ano de atraso, ou seja,
somente ocorreu após a cobrança desta Auditoria junto à PROEX.

Cíuíí1ííís l!ííií'ersilíírío: Rodovia Cclso Gaícia ('idlPR 445), Kní 380-Fone (43) 3'l71-4000 PABX-Füx 3328-4440- Caixa Poslfü ó00l - C EP 86051-980 ? ;y'.í:ív.:iqllí?'
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=> DA APROVAÇÃO
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Atendendo ao disposto no Art. 17 da Resolução já mencionada fi

Relatório Final do Curso deverá ser apreciado pela Câmara de Extensão (grifo nosso).

Verifica-se que não houve aprovação pela instância competente.

'a7Uxivcizsid.qdí:
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=>DOS BENS ADQUIRIDOS

Conforme o Termo de Compromisso, fls. 16 e 17 - 4. Das Atribuições do

ITEDES, Item 6; "Ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos ao

patrimônio da UEL mediante doação ao final da vigência do Termo de Compromisso".

De acordo com o Relatório Financeiro, fls. 04 a 07, a despesa com

Equipamentos e Material Permanente foi de R$ 6.265,93. Os respectivos Termos de

Doação nºs 04/2017 e 07/2017, com as respectivas Notas Fiscais encontram-se as fls. 21
a 26.

Com relação a efetivação do Cadastro dos bens junto ao Sistema UEL -

Subsistema de Gerenciamento Patrimonial, não foi encontrado o "número de cadastro" dos

bens mesmos. Assim, o cadastro do referido equipamento está sendo monitorado por esta
Auditoria por meio do Relatório Eletrônico de Auditoria nº 09/19 e e-mail enviado a Divisão

de Fiscalização de Patrimônio (anexos).

r
í

==} 00 FINANCEIRO

De acordo com o Relatório Financeiro, fls. 04 a 06, tem-se:

Ü r DESPESA SALDO OPERACIONAL

9.139,29 J 8.961 ,98 l 177,31 l

Ressaltamos que todos os gastos devem estar previstos na "Previsão de

Programação Financeira" e que na execução de despesas sejam observados a vinculação

das mesmas com o objeto do convênio, termo aditivo ou termo de compromisso.

Com relação as despesas com serviço de refeições e coffee-break

somente podem ser realizadas quando o evento esteja diretamente e concretamente

vinculados aos objetivos institucionais do órgão ou entidade e, ainda assim, desde que de

forma comedida, respeitando-se os princípios da razoabilidade, moralidade e
economicidade.

Cííííípíís Ilííiversilíírio: Roílovia Celso Gaícia Cidlí'R 445), Km 380- Fííiíc 143) 337 l-4000 PABX-Fax 3328-4440- Caixa Poslsl 6001 - C EP 86051-Q80 - íi.'i?y'yy4iel.fü
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Para toda comprovaçâo de despesas os documentos devem est2
totalmente legíveis, sem rasuras, e constar a certificação do responsável pelo recebimento

das mercadorias e/ou serviços prestados.

Uxiví:ízsidofü?
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A seguir, destacamos algumas inconsistências encontradas no

presente processo:

a) Não ressarcimento de Despesa para Universidade.

Verifica-se que na execução dos Cursos de Extensão utiliza-se de toda a

estrutura da Universidade - física e de pessoal - porém a Universidade nâo recebe

nenhum valor monetário para cobrir tais despesas, como ocorre com os cursos de pós-

graduação.

Destaca-se que muitos desses cursos contratam empresas como

parceiras e que ficam com quase a totalidade do arrecadado.

Assim, RECOMENDAMOS que haia previsão de Ressarcimento de

Despesas para a UEL.

b) Falta de Repasse do Saldo Operacional Superavitário.

Por fim, com relação ao Saldo Operacional Superavitário no valor de R$

1 77,3"l (cento e setenta e sete reais e trinta e um centavos), de acordo com informação da

Coordenação do Curso, fl. 31 , o saldo foi utilizado na turma seguinte.

De acordo com o Art. 10, Resolução CEPE/CA nº 160/2005, Inciso Il -

"Repassar o superávit dos Cursos de Extensão, quando houver, da seguinte forma:

a. 70% para a unidade/órgão proponente;

b. 10% para a FAEPE/UEL;

c. 10% para a PROEX;

d. 10% para a PCU

A Resolução é bem clara quanto a destinação do Saldo Superavitário. A

transferência para a turma seguinte foi uma decisão unilateral da Coordenação do Curso e

da Interveniente ITEDES.

Assim, esta Auditoria RECOMENDA o recolhimento de R$ 177,31,

devidamente corrigido, para a Universidade.

Cíiiii1íiis Iliiiveríil:írio: Roóoviíi C'clso Gaícia Cidií'R 445),Km 380-Fonc (43) 3311-40üO PABX-Fnx 3328-4440- Caixa Poslal 6001 - C EP 8óOSl-080 - »y»y'w.íu:l l'ii
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LÉ importante informar no que tange"ao Saldo Operacional Superavitário,'

que na amostra de 41 (quarenta e um) Cursos de Extensão analisados por esta Auditoria,

verificou-se que com base no Art. 10 acima mencionado, deixou-se de ser recolhido para a

Universidade o valor de R$ 75.641,35 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um

reais e trinta e cinco centavos).

A PROEX promulgou a Instrução de Serviço PROEX - 002/2018 que em

seu Art. 12 - Parágrafo único diz: "Compete à PROEX elaborar levantamento sobre os

repasses de superávit dos Cursos de Extensão dos últimos 5 anos para apreciaçâo da

Câmara de Extensâo, Cultura e Sociedade (grifo nosso).

É importante o acompanhamento de tal levantamento visando apurar o

montante total deixado de ser recolhido para a Universidade.

Assim, é Parecer desta Auditoria que:

a) o presente Relatório seja pautado em Reuniâo da Câmara de Extensão

para apreciaçâo;

b) após deliberaçâo da Câmara de Extensâo, o mesmo seja encaminhado para

conhecimento e apreciaçâo do Conselho de Administração no que concerne aos apontamentos

desta Auditoria referente a parte Financeira do Curso;

c) que a PROEX além da atualizaçâo das Resoluçôes e Termo de

Compromisso afetos aos Cursos de Extensâo, adote/m?4idas de gestâo e acompanhamento
internamente, do Relatório Final dos Cursos de ExtenÁo.

É o Parecer.

L.

.1 líL,l

'?Sergio H e,

AuditÀr Intíérno.

n: de 2j019.

(!

llma. Sra.

Profa Mara Solange Gomes Dellaroza

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX
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Relatório de Providência - Assessoria de Aud';ria Interna
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qllew Assessoria de Tecnologia de Informação
(4'?j Pág. 00001/ 00001

15/03/2019

[AARELO2]

;so: '?Ano:
2018 0F.O10/2018-ITEDES DIR ENCAMINHA RELATORIO FINANCEIRO

FINAL, DO CURSO DE EXTENSÃO: CURSO DE VEP."kO DE PATOLOGIA
GERAL BÁSICA

2019 VER?F?CAIJO DE CADASTRO DE:
- NOTEBOOK 2 EM 1 DOURADO DELL
- AR CONDICIONADO LG HW.

?.Serviço: I Status: ' SEM PROVIDENCIA Observaçâo:
Subunidade: PRÓ-REITORIA DE ADM?N?STRAIJO E Func.:

Descrição: KéPWíFM'w 'N.'F. 12463296, DE 30/1l/2016, EMITIDA POR SUBMARINO - B2W COMPANHIA
DIGITAL, NO VALOR DE RS 3.719,98.

.Serviço: :? Status: SEM pB@yH)B1,1(21p, Observação:
Subunidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÂO E Func.:

.-, FINANCASDescríçao. REFí-a-tEThflE N.F.F. 213058, DE 21/12/2016, EMITIDA PELA CENTRAL AR.COM, NO VALOR
DE 2.545,95.

1510

Relatório AAI: Ano:9



E-mail de Universídade Esíadual de Londrina - VERIFICAÇÃO DE CADASTRO
r

i sio:ano i g

dl71ll Usixit iisiílúílí?
Lsíqdi.:ííl dí Losditfüs Rosana Oliveira <au?a@uel.br>

?o ' e? 7
FOLHA tyª -S .VERIFICAÇÃO DE CADASTRO

"";?l
'I?

1 m e n s a g e m

Í
Auditoria Interna <auditoria@uel.br>

1 5 de ma?%?l9 08:34Para: Dilson Francisco Mafra Junior <fiscaliza@uel.br>, Lucas Nunes <patrimoniouel@gmail.com>
Pi'ezado Dilson e Lucas, bom dia.

Anexo, segue Termos de [)oações para verificaçâo de cadastro, referente ao Curso de Extensão Curso de Verâo dePatologia Geral Básica - Turma 1993/2016.
Saudações,

Auditoria,
5719 e 4893.

ffVerífícação Cadastro Verâo patologia Geral Básica.pdf1 550K
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