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Ata da reunião ordinária nº 191 da 4 

Câmara de Extensão, Cultura e 5 

Sociedade da Universidade 6 

Estadual de Londrina - UEL, 7 

realizada no dia 11 de outubro de 8 

2022. 9 

No dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 10 

realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet, 11 

reunião ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, sob a 12 

presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade Profa. 13 

Dra. Zilda Aparecida Freitas de Andrade e com a presença do Diretor 14 

Paulo Antonio Liboni Filho 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, Andrea Pires Rocha, 18 

Benedita Gonçalves de Assis Ribeiro, Patrícia de Oliveira Rosa da 19 

Silva, Maria Bernadete de Morais França, Cássia Cilene Dezan 20 

Garbelini, Marta Dantas da Silva, Edméia Aparecida Ribeiro, Ana 21 

Claudia Saladini, Eliana Aparecida Silicz Bueno, Maria Isabel Mello 22 

Martins, Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto, Cândida Bittencourt 23 

e Edyr Pedro da Silva. Justificaram ausência: Diretora Profa. Dra. Ana 24 

Luisa Boavista Lustosa Cavalcante, Fábio Lanza e Reginaldo Moreira. 25 

Faltaram sem justificativa: Mônica Panis Kaseker, João Marcos 26 

Machuca de Lima e Edvaldo Viana. Primeiramente, Zilda perguntou se 27 

alguém é contrário a gravação da reunião, como ninguém se 28 

manifestou ela acionou a gravação. Antes de dar início à reunião, a 29 

Profa. Zilda comunicou oficialmente a aposentadoria da Secretária 30 

Sandra, doravante substituida pela servidora Aparecida, que usufrui 31 

das férias no momento, mas assumirá o cargo a partir de Janeiro de 32 

2023. Em seguida, passou-se para o item de pauta 1° - Discussão e 33 

aprovação da Ata da reunião da Câmara de Extensão, Cultura e 34 

Sociedade nº190 realizada no dia 11/10/2022. Zilda colocou em regime 35 

de discussão solicitando alterações, sugestões ou dúvidas. Não houve 36 

manifestações, o item foi colocado em regime de votação, solicitando 37 

que os favoráveis permanecessem como estão, os contrários se 38 

manifestassem, depois as abstenções. A referida ata foi aprovada com 39 

uma abstensão do professor José Leonardo Bruno, que argumentou 40 

estar ausente na reunião anterior. Continuando, passou-se para o item 41 

2° - RELATÓRIOS TÉCNICO-ACADÊMICO FINAL DE CURSOS DE 42 

EXTENSÃO (RESOLUÇÃO CA - 160/2005). Assim, Zilda reiterou que 43 

a resolução vigente desde 2005, preconiza que tais relatórios sejam 44 

avaliados por esta Câmara, quanto aos aspectos acadêmicos. Em 45 



seguida, ela apresentou sua proposta. Explicou que os vários relatórios 1 

de cursos estão sendo pautados agora devido às indicações da 2 

Auditoria Interna para alguns ajustes. Salientou que os recursos 3 

remanescente ou superávit deverão ser repassados à universidade 4 

com base na resolução de cursos. Antes da apresentação, Zilda 5 

sugeriu que fosse exibida a tabela com os relatórios para ser apreciada 6 

item a item. Ela explica: “são 15 relatórios de diversos departamentos, 7 

de 2013 a 2019, de 2020 e 2021 também com o recurso para repasse 8 

da universidade de saldos não utilizados. Temos situação de 2013 por 9 

haver um entendimento de que esse recurso poderia ser utilizado 10 

mesmo depois da vigência do instrumento jurídico. Com as novas 11 

legislações ficou vedado, causando a necessidade de repasse.” Dados 12 

os esclarecimentos, iniciou-se a apreciação dos subitens de pauta: 13 

Subitem 2.1 – Processo n. 577/2022 (código: 782/2013) – Prof. AZIZ 14 

ELIAS DEMIAN JUNIOR, docente vinculado ao Departamento de 15 

Engenharia Elétrica/CTU, na condição de Coordenador do Curso de 16 

Extensão intitulado: "CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA BIM” 17 

submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 28/01/2022, 18 

realizado no período de 29/07 a 21/08/2013, em Convênio com o 19 

ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, Cultura e 20 

Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de R$ 637,00 21 

(seiscentos e trinta e sete reiais). A conselheira Patricia de Oliveira 22 

solicitou esclarecimento sobre o motivo do não uso total do saldo 23 

disponibilizado para o projeto. A professora Zilda responde que o uso 24 

do recurso disponibilizado deve ter aderência ao instrumento que 25 

concedeu referida verba, acrescentou ainda que o projeto recebe 26 

avaliação e esse é um dos indicadores. Ademais explica que de uma 27 

forma geral havia uma perspectiva da realização de uma segunda 28 

edição e veio a não ser possível, mantendo o superávit no Itedes. No 29 

acordo de cooperação esclarece ser um saldo utilizável em 30 

determinado período de tempo, o que justifica o uso de vinculação do 31 

evento/curso, etc. Fez apontamentos com exemplificações das 32 

informações dadas anteriormente para facilitar o entendimento. 33 

Ademais, descreveu exemplos que permitem a utilização do recurso 34 

considerando alterações mediante aprovação. O conselheiro Ernesto 35 

indagou sobre qual destinação dessa verba quando não utilizada 36 

totalmente. Zilda explica que o superávit repassado à UEL, após a 37 

destinação dos percentuais garantidos pela resolução de curso, poderá 38 

ser utilizado pelo órgão de origem, e exemplificou que os cursos 39 

realizados por determinado departamentos têm um percentual do 40 

superávit direcionado ao seu Centros de estudos de origem. A 41 

professora Zilda colocou em regime de discussão e, não havendo 42 

solicitação de esclarecimentos, colocou em regime de votação, 43 

solicitando que os favoráveis permanecessem como estavam e os 44 

contrários e abstenções se manifestassem. O referido processo foi 45 



aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 1 

2.2 – Processo n. 10972/2020 (código: 905/2013) – Profa. MIRIAN 2 

SILIANE BATISTA DE SOUZA, docente vinculada ao Departamento de 3 

Clínicas Veterinárias/CCA, na condição de Coordenadora do Curso de 4 

Extensão intitulado: "II CURSO TEÓRICO E PRÁTICO EM 5 

ODONTOLOGIA VETERINÁRIA” submete o Relatório Final do Curso, 6 

protocolado em 26/11/2020, realizado no período de 19/10 a 7 

20/10/2013, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 8 

Próreitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo 9 

remanescente de R$ 288,85 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e 10 

cinco centavos). Zilda colocou em regime de discussão e, não havendo 11 

solicitação de esclarecimentos, colocou em regime de votação, 12 

solicitando que os favoráveis permanecessem como estavam e os 13 

contrários e abstenções se manifestassem. O referido processo foi 14 

aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 15 

2.3 Processo n. 1446/2022 (código: 1009/2013) – Prof. GILBERTO 16 

CARBONARI, docente vinculado ao Departamento de Estruturas/CTU, 17 

na condição de Coordenador do Curso de Extensão intitulado: 18 

"ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO” submete o 19 

Relatório Final do Curso, protocolado em 16/02/2022, realizado no 20 

período de 04/10 a 19/10/2013, em Convênio com o ITEDES. Relatora: 21 

Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - 22 

PROEX. Com saldo remanescente de R$ 146,43 (cento e quarenta e 23 

seis reais e quarenta e três centavos). Zilda colocou em regime de 24 

discussão e, não havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em 25 

regime de votação, solicitando que os favoráveis permanecessem 26 

como estavam e os contrários e abstenções se manifestassem. O 27 

referido processo foi aprovado por unanimidade. Continuando, passou-28 

se para o subitem 2.4 Processo n. 1441/2022 (código: 1012/2013) – 29 

Prof. MARCO ANTONIO NEVES SOARES, docente vinculado ao 30 

Departamento de História/CLCH, na condição de Coordenador do 31 

Curso de Extensão intitulado: "PRODUÇÃO E VÍDEO: TEORIA E 32 

PRÁTICA – MÓDULO I” submete o Relatório Final do Curso, 33 

protocolado em 16/02/2022, realizado no período de 22/08 a 34 

30/08/2013, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 35 

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade – PROEX. Com saldo 36 

remanescente de R$ 46,00 (quarenta e seis reais). Zilda colocou em 37 

regime de discussão e, não havendo solicitação de esclarecimentos, 38 

colocou em regime de votação, solicitando que os favoráveis 39 

permanecessem como estavam e os contrários e abstenções se 40 

manifestassem. O referido processo foi aprovado por unanimidade. 41 

Continuando, passou-se para o subitem 2.5 Processo n. 3388/2022 42 

(código: 2034/2015) – Prof. CLAUDECIR PATON, docente vinculado 43 

ao Departamento de Ciêncas Contábeis/CESA, na condição de 44 

Coordenador do Curso de Extensão intitulado: "CAPACITAÇÃO DE 45 



GESTORES FINANCEIROS” submete o Relatório Final do Curso, 1 

protocolado em 23/03/2022, realizado no período de 01/07 a 2 

31/10/2015, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 3 

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo 4 

remanescente de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais). 5 

Zilda colocou em regime de discussão e, não havendo solicitação de 6 

esclarecimentos, colocou em regime de votação, solicitando que os 7 

favoráveis permanecessem como estavam e os contrários e 8 

abstenções se manifestassem. O referido processo foi aprovado por 9 

unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 2.6 Processo n. 10 

11066/2021 (código: 2568/2016) – Prof. ROVENIR BERTOLA 11 

DUARTE, docente vinculado ao Departamento de Arquitetura e 12 

Urbanismo/CTU, na condição de Coordenador do Curso de Extensão 13 

intitulado: "PHOTOSHOP PARA ARQUITETURA: PÓS-PRODUÇÃO 14 

DE IMAGEM” submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 15 

17/12/2021, realizado no período de 02/05 a 14/05/2016, em Convênio 16 

com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, 17 

Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de R$ 222,18 18 

(duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos). A professora Zilda 19 

colocou em regime de discussão e, não havendo solicitação de 20 

esclarecimentos, colocou em regime de votação, solicitando que os 21 

favoráveis permanecessem como estavam e os contrários e 22 

abstenções se manifestassem. O referido processo foi aprovado por 23 

unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 2.7 Processo n. 24 

11067/2021 (código: 2612/2016) – Prof. ROVENIR BERTOLA 25 

DUARTE, docente vinculado ao Departamento de Arquitetura e 26 

Urbanismo/CTU, na condição de Coordenador do Curso de Extensão 27 

intitulado: "PHOTOSHOP PARA ARQUITETURA: PÓS-PRODUÇÃO 28 

DE IMAGEM 2” submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 29 

17/12/2021, realizado no período de 31/05 a 08/06/2016, em Convênio 30 

com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, 31 

Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de R$ 357,52 32 

(trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Zilda 33 

colocou em regime de discussão e, não havendo solicitação de 34 

esclarecimentos, colocou em regime de votação, solicitando que os 35 

favoráveis permanecessem como estavam e os contrários e 36 

abstenções se manifestassem. O referido processo foi aprovado por 37 

unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 2.8 Processo n. 38 

24724/2017 (código: 3461/2017) – Prof. IRENE DOMENES 39 

ZAPPAROLI, docente vinculado ao Departamento de Economia/CESA, 40 

na condição de Coordenadora do Curso de Extensão intitulado: 41 

"PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL” submete o Relatório Final do Curso, 42 

protocolado em 30/11/2017, realizado no período de 28/07 a 43 

30/07/2017, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 44 

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo 45 



remanescente de R$ 2.327,31 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e 1 

trinta e um centavos). Zilda colocou em regime de discussão e, não 2 

havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em regime de 3 

votação, solicitando que os favoráveis permanecessem como estavam 4 

e os contrários e abstenções se manifestassem. O referido processo foi 5 

aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se para o 2.9 6 

Processo n. 4645/2021 (código: 3508/2017) – Prof. ROVENIR 7 

BERTOLA DUARTE, docente vinculado ao Departamento de 8 

Arquitetura e Urbanismo/CTU, na condição de Coordenador do Curso 9 

de Extensão intitulado: "PHOTOSHOP PARA ARQUITETURA: PÓS-10 

PRODUÇÃO DE IMAGEM” submete o Relatório Final do Curso, 11 

protocolado em 16/06/2021, realizado no período de 13/06 a 12 

29/06/2017, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 13 

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo 14 

remanescente de R$ 522,98 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa 15 

e oito centavos). Nesse caso, a professora Zilda comentou que 16 

desconhece os motivos que levaram o projeto a não utilização do saldo 17 

de uma edição para outra no mesmo projeto, mas que estes serão 18 

juntados para repasse à UEL. A professora Zilda colocou em regime de 19 

discussão e, não havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em 20 

regime de votação, solicitando que os favoráveis permanecessem 21 

como estavam e os contrários e abstenções se manifestassem. O 22 

referido processo foi aprovado por unanimidade. Continuando, passou-23 

se para o subitem 2.10 Processo n. 11069/2021 (código: 3796/2017) – 24 

Prof. ROVENIR BERTOLA DUARTE, docente vinculado ao 25 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo/CTU, na condição de 26 

Coordenador do Curso de Extensão intitulado: "PHOTOSHOP PARA 27 

ARQUITETURA: PÓSPRODUÇÃO EM IMAGEM” submete o Relatório 28 

Final do Curso, protocolado em 17/12/2021, realizado no período de 29 

01/11 a 01/12/2017, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda 30 

Andrade – Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. 31 

Com saldo remanescente de R$ 212,93 (duzentos e doze reais e 32 

noventa e três centavos). A professora Zilda colocou em regime de 33 

discussão e, não havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em 34 

regime de votação, solicitando que os favoráveis permanecessem 35 

como estavam e os contrários e abstenções se manifestassem. O 36 

referido processo foi aprovado por unanimidade. Continuando, passou-37 

se para o subitem 2.11 Processo n. 11149/2021 (código: 3800/2017) – 38 

Prof. ROVENIR BERTOLA DUARTE, docente vinculado ao 39 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo/CTU, na condição de 40 

Coordenador do Curso de Extensão intitulado: "MORFOLOGIA, 41 

TAXONOMIA E ECOLOGIA: ENFOQUE EM PLANTAS 42 

ORNAMENTAIS” submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 43 

17/12/2021, realizado no período de 19/10 a 07/11/2017, em Convênio 44 

com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, 45 



Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de R$ 128,71 1 

(cento e vinte oito reais e setenta e um centavos) A professora Zilda 2 

colocou em regime de discussão e, não havendo solicitação de 3 

esclarecimentos, colocou em regime de votação, solicitando que os 4 

favoráveis permanecessem como estavam e os contrários e 5 

abstenções se manifestassem. O referido processo foi aprovado por 6 

unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 2.12  - Processo 7 

n. 4062/2021 (código: 4452/2018) – Prof. ANTONIO FERELLE, docente 8 

vinculado a Clínica de Especialidades Infantis – BEBÊ CLÍNICA/Clínica 9 

Odontológica Universitária – COU, na condição de Coordenador do 10 

Curso de Extensão intitulado: "CURSO INTENSIVO EM 11 

ODONTOLOGIA PARA BEBÊS – TURMA III”, submete o Relatório 12 

Final do Curso, protocolado em 25/05/2021, realizado no período de 13 

22/10 a 26/10/2018, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda 14 

Andrade – Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. 15 

Com saldo remanescente de R$ 1.808,14 (um mil oitocentos e oito 16 

reiais e quatorze centavos). A professora Zilda colocou em regime de 17 

discussão e não havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em 18 

regime de votação, solicitando que os favoráveis permanecessem 19 

como estavam e os contrários e abstenções se manifestassem. O 20 

referido processo foi aprovado por unanimidade. Continuando, passou-21 

se para o subitem 2.13 Processo n. 11629/2020 (código: 5297/2019) – 22 

Prof. ANTONIO FERELLE, docente vinculado a Clínica de 23 

Especialidades Infantis – BEBÊ CLÍNICA/Clínica Odontológica 24 

Universitária – COU, na condição de Coordenador do Curso de 25 

Extensão intitulado: "CURSO INTENSIVO EM ODONTOLOGIA PARA 26 

BEBÊS – TURMA II”, submete o Relatório Final do Curso, protocolado 27 

em, 11/12/2020, realizado no período de 16/09 a 20/09/2019, em 28 

Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de 29 

Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de 30 

R$ 2.197,15 (dois mil cento e noventa e sete reais e quinze centavos). 31 

Zilda colocou em regime de discussão e, não havendo solicitação de 32 

esclarecimentos, colocou em regime de votação, solicitando que os 33 

favoráveis permanecessem como estavam e os contrários e 34 

abstenções se manifestassem. O referido processo foi aprovado por 35 

unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 2.14 Processo 36 

n. 9528/2020 (código: 5404/2019) – Prof. MARCELO CARVALHO 37 

TOSIN, docente vinculado ao Departamento de Engenharia 38 

Elétrica/CTU, na condição de Coordenador do Curso de Extensão 39 

intitulado: "CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40 

EMBARCADOS BASEADOS EM LINUX” submete o Relatório Final do 41 

Curso, protocolado em 23/10/2020, realizado no período de 01/02 a 42 

01/06/2020, em Convênio com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – 43 

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo 44 

remanescente de R$ 3.566,30 (três mil quinhentos e sessenta e seis 45 



reais e trinta centavos). Zilda colocou em regime de discussão e, não 1 

havendo solicitação de esclarecimentos, colocou em regime de 2 

votação, solicitando que os favoráveis permanecessem como estavam 3 

e os contrários e abstenções se manifestassem. O referido processo foi 4 

aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 5 

2.15 Processo n. 694/2021 (código: 5636/2019) – Profa. MAÍRA 6 

BONAFÉ SEI, docente vinculada ao Departamento de Psicologia/CCB, 7 

na condição de Coordenador do Curso de Extensão intitulado: "A 8 

PSICANÁLISE LACANIANA E O CORPO: O FEMININO E SEUS 9 

SINTOMAS” submete o Relatório Final do Curso, protocolado em 10 

05/02/2021, realizado no período de 13/03 a 27/03/2020, em Convênio 11 

com o ITEDES. Relatora: Zilda Andrade – Pró-reitora de Extensão, 12 

Cultura e Sociedade - PROEX. Com saldo remanescente de R$ 13 

2.165,95 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 14 

centavos) Zilda colocou em regime de discussão e, não havendo 15 

solicitação de esclarecimentos, colocou em regime de votação, 16 

solicitando que os favoráveis permanecessem como estavam e os 17 

contrários e abstenções se manifestassem. O referido processo foi 18 

aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se para o subitem 3 19 

– Refere-se à possibilidade de as reuniões da Câmara da Extensão 20 

retornarem para modalidade presencial. Edmeia, manifestou sua 21 

preferência pelo retorno às reuniões presenciais. Ana Claudia concorda 22 

com Edmeia, mas acrescenta que é crescente número de infectados 23 

pela COVID19, havendo até registro de óbitos, por isso não considera 24 

seguro retornar para as reuniões presenciais. Ana argumenta que, mais 25 

próximo à data reunião seguinte, reavaliassem sobre a segurança da 26 

saúde. No chat, o conselheiro Edyr Pedro concorda. Ana Claudia pede 27 

a Zilda e aos demais que se manifestem. O Professor Ernesto, indagou 28 

a possibilidade de adotar reuniões híbridas. Zilda argumentou que o 29 

modelo híbrido demonstra-se mais dificultoso para as reuniões. Ela 30 

concluiu a discussão, aconselhando que a próxima reunião, em 31 

fevereiro de 2023, permanecerá online, podendo ser avaliada a 32 

situação epidemiológica e reconsiderar o item em pauta. Não havendo 33 

mais nenhum pedido de esclarecimentos a professora Zilda passou 34 

para os informes da PROEX. INFORMES: A Conselheira Edméia, 35 

acrescentou informe sobre a exposição “entre fases e fases”, realizada 36 

pelo Museu Histórico da UEL,  alusiva a comemoração dos 88 anos de 37 

Londrina, Ela divulga os dias e horários de funcionamento do museu e 38 

reintera o convite aos colegas conselheiros. Edméia compartilha que o 39 

Museu Histórico da UEL recebeu recentemente nova estrutura de rede 40 

de internet doada por uma familia amiga do museu. Por fim, Edméia 41 

compartilha que o evento tradicional de final de ano, em que há 42 

apresentação da Orquestra sinfônica, realizado em parceria com a 43 

Secretaria Municipal de cultura, infelizmente não acontecerá em 2022 44 

em função do vencimento de contrato e da impossíbilidade de abertura 45 



de nova licitação pela Prefeitura de Londrina, para contratação de 1 

empresa especializada em sonorização e outras questões estruturais. 2 

Em seguida, a conselheira Marselle, compartilha que lamenta o fato de 3 

a publicação do centésimo boletim do projeto Safety sobre a Covid19 4 

em Londrina, retratar um contexto de piora, e não de melhora como se 5 

esperava. Em seguida, compartilhou a notícia de que a comissão de 6 

justiça da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) 7 

suspendeu, a pedido de um parlamentar, o Projeto de Lei PL n° 8 

522/2022 que trata sobre destituição da Universidade na gestão do 9 

Hospital Universitário. Marselle argumenta que a repercursão do ato de 10 

manifesto da sociedade, comunidade universitária e de servidores da 11 

UEL, possibilitou esse atraso na tramitação do referido projeto de lei. 12 

Por fim, Marselle compartilha que no dia 1° de dezembro, dia mundial 13 

de combate a AIDS, projetos de extensão da UEL fizeram uma ação de 14 

educação em frente ao restaurante universitário. Em seguida, o 15 

professor Reginaldo compartilha que dentre as ações do projeto de 16 

extensão Entre-Tons, juntos ao grupo de pesquisa ADECÓ; do CECA;  17 

com apoio do NEAB; da CUIA; do Aquilombando; do Sindicato dos 18 

Jornalistas do Norte do Paraná e Olga da secretaria, renomeou as 19 

sessões de cinema de “Cinequeer” para “Cine Diversidade” 20 

considerando melhor entendimento pela comunidade participante. Ele 21 

comentou sobre o sucesso da primeira sessão realizada com roda de 22 

conversa no dia 12 de novembro. Em seguida, o diretor da Proex 23 

professor Paulo Liboni, compartilhou a constituição de um grupo de 24 

trabalho junto a PCU, confecção de um relatório, para dirimir a 25 

avaliação dos espaços de extensão que culminou na abertura do 26 

pregão Eletrônico de R$190 mil de reformas destinado a contratação 27 

de empresas de engenharia para a implementação das obras 28 

necessárias, apontadas no relatório. A professora Zilda, compartilhou a 29 

compra de três tendas personalizadas da PROEX, enaltecendo que há 30 

necessidade de cuidados com as mesmas, principalmente em dias de 31 

vento. Em seguida, Zilda deu ciência sobre a públicação da Portaria 32 

164/2022 SETI com a nova política de extensão do estado do Paraná 33 

e a publicação do calendário para 1° semestre de 2023 da UEL, 34 

incluindo as datas de reuniões de todas as Câmaras do CEPE. Em 35 

seguida, o professor Paulo Liboni, compartilhou a  existência de nova 36 

tabela para ser discutida sobre a nova sistemática de edital para 37 

seleção de bolsistas de iniciação extensionista. Liboni informou acerca 38 

da data de realização do SEURS 2023, assim como sua realização 39 

presencial. A professora Andrea recupera a discussão sobre a 40 

implantação de um coordenador das atividades acadêmicas de 41 

extensão. O professor Liboni responde que o regimento geral da UEL 42 

já foi modificado para a inclusão do referido cargo de coordenador, 43 

incluindo as composições dos colegiados de curso. A Resolução CEPE 44 

também já aprovou e regula atuação deste cargo, assim como os 45 



processos de eleição para esse cargo já foram sancionados pela 1 

reitoria. Porém, há ainda uma resolução pendente que determinará que 2 

essa função não poderá ser acumulada com outras de coordenação, 3 

seja de centro, curso etc. Por fim, Liboni acrescentou que tão logo 4 

sejam eleitos esses coordenadores, serão realizadas reuniões em 5 

conjunto para que sejam iniciados os trabalhos de maneira efetiva. 6 

Andrea o questionou sobre a carga horária. Liboni informa que será 7 

utilizada dentro da carga horária de 90h dos Colegiados, que será 8 

computada pelo colegiado de maneira provisória mas que essa 9 

situação ainda será avaliada pela instância competente, que é o 10 

conselho de administração. A professora Zilda agradeceu aos 11 

participantes pelas contribuições para o evento Por Extenso. Zilda 12 

comentou os pontos positivos da última edição e, por fim, agradeceu 13 

por todas as contribuições dos membros da câmara e dos servidores 14 

da Proex para com as ações realizadas pela Pró-reitoria. Comenta 15 

também que há pontos que precisam ser melhorados, mas destacou 16 

que o resultado alcançado foi bastante positivo. Por fim, não havendo 17 

mais nenhum informe, a professora Zilda agradeceu a presença de 18 

todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e nós, 19 

Bruno... e residente técnico designado juntamente com Rafael Vargas 20 

Aglio, secretário residente técnico designado, secretariamos e 21 

lavramos a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada 22 

pelos membros desta Câmara presentes à reunião. 23 
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