
IK"ÍS
BI&

-Tp»1

•....í.smax,

"^9 w ^

Ill
^%

vfwi

Processo:
^^e^^Efs^ï

ff.

%•

Aüerrura : 27/02/20 W .-•;6:57:10 hs.

M.

SSï

»

DiViSÃO.DE PROTOCOLO E COMUMSCAÇÃ(
SAUEL

/

.)

^-7
f .. •^ ^l€^

v<üc—..^i.-'.L--'

Interessatío: FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UEL -
FAUEL

Titule: OF.ülo.Q' l2ü'18 - ENCANIINHA RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL DO
PROGRAMA DE AÇÂO EDITORIAL REF. O PERÍODO 2Q13 A 2016"-

/

1a. Tramitação:
01fô3fâQ18

,'

QAB1METE üA REríORIA ^
-w
•I

^

<k.

-7/^/1/

~~\~':^sflif-

\0j^^
vA/o)
 ^j(?
^ÍC4/(« -^A^^'l
fc^Qllllc),|?tôf^^
i^cc^ /:rl^^
^c5/^TfcAâsWvn
^/0^^ "^u<a<

^ i l 'l f t \^t 1 '<^^*~.%^IM W^í-
;\^\<^^ ç^è^-

A^vJ^.^A^
2:K"(11 p£út5LA.Y'1
<^illl^ /"'3^-o^
]^|ioí^,,_í^ovA\;
?oh^f^? Jv'^oe>< ::'

SFí^-SJ ^iC'L-
2>o'l«\íú.Çp3iíK
N;^, %%M&^

tar"/ í/^1

í.'':
?

8



FA U E L

Fundação de Apojo ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

/

o p/
•s

Fc!i-r^^o

.0^-a
^0
o

>': ^:Q OLO>^•c

OF. DIR.076/2018 Londrina, 27 de fevereiro de 2018.

Rd'.: Relatório Financeiro Final do Programa de Ação Editorial rcf. o período 2013 a 2016

-á

/
Magnífica Reitora,

<

01. Em cumprimento às normas institucionais, encaminhamos relatório financeiro final do
Programa de Ação Editorial referente o período de 2013 a 2016, devidamente assinados pela
Coordenação e pelo Diretor Presidente da FAUEL, a fim de que seja analisado pêlos setores
competentes, esclarecemos que o relatório ora apresentado é instruído pêlos seguintes documentos:

(a) cópias das notas fiscais de equipamento adquirido com recurso do convénio;
(b) cópia do convénio assinado entre UEL e FAUEL
(c) cópias de guias de repasse das taxas UEL e FAEPE
(d) relatório de atividades

na

02. Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que porventura sejam
necessários.

\

r>

} ^;

Atenciosamente,

^w. lioLuiz Carlõ^STVT^títn
Diretor Vicc-Presidcnte

Magnífica Reitora
Prof. Dra. BERENICE QUINZANI JORDÃO
Universidade Estadual de Londrina

Rua Fernando de Noronha, 1426 - CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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OF. DIR.076/2018 Londrina, 27 de fevereiro de 2018.

Ref.: Relatório Financeiro Final do Programa de Ação Editorial rei. o período 2013 a 2016

Magnífica Reitora,

<
01. Em cumprimento às normas institucionais, encaminhamos relatório financeiro final do
Programa de Ação Editorial referente o período de 2013 a 2016, devidamente assinados pela
Coordenação e pelo Diretor Presidente da FAUEL, a fim de que seja analisado pêlos setores
competentes, esclarecemos que o relatório ora apresentado é instruído pêlos seguintes documentos:

(a) cópias das notas fiscais de equipamento adquirido com recurso do convénio;
(b) cópia do convénio assinado entre UEL e FAUEL
(c) cópias de guias de repasse das taxas UEL e FAEPE
(d) relatório de atividades

;i!é

02. Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que porventura sejam
necessários.

<

Atenciosamente,

ÉLuiz CarfoïTCTi^^urfl T. Me\\o
Diretor Vice-Presidcnte

Magnífica Reitora
Prof. Dra. BERENICE QUINZANI JORDÃO
Universidade Estadual de Londrina

Rua Fernando de Noronha, 1426 - CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná



Nome Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL d»
/ Relatório de Avaliação dos Programas de Atendimento à Sociedade

(Programa: EDITORA

(Departamento: EDITORA

(Centro: EDITORA

|Coordenador: Maria Helena de Moura Dias

IVigência compreendïdo do Relatório: 02/10/2013 - 30/09/2016^
Objetivos Atingidos:

Receita do Programa
Estimada
456.144,20

Despesas do Programa
Arrecadada
1.058.111,28

Estimada
456.144,20

Efetivada
Saldo Operacional do

Proa rama
998.946,36 59.164,92

^E//
FOLHA N

3.%Ï?A%a^'
J

J

]

J

/
aria Helena de Moura Dias

i..
i
r-
I;

rograma de Ação Editorial

Londrina,

Grá$é/M^riáféimões Luz
FAUEL Fu^id. Apoio Dês. UEL
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ĵ
1
o]

cl
31
U-l

I
l
o
u

I

i
o
^
Q
UJ

I
cn
2

CD

I
co

§
I
.0
•I
-n

^
o
•o

I
i

?1
Q 8

II

^

d: u >

Ë7^0° ^1^1§
§1§|S

0° 5° 0° ss cS s° s° 0° s° 0° ê
\)o o t ss § g l g § s § § §s 5o o o M LO 0^LO •q-o~lo- s g

o o o o o o s
o 01010 o o o g s ?.

FOLHACN

O^Pg
-o ^•p.k ^o

^COLO^§1: ^.1 ^.! s.! s 11-11! li §j§ § g. S|S|S|S|S|S ^0g s. K o% s I s 3|g g
0- O ! O ;0 in g0!0 o o o o o

'»! •». I m
?;??|?°. s s N

s -^
sg

?; S|S]=|=|S g-I3 n s r^ s ^)ri' NiZ:8
s§

BC.

c

S|§|§|2i§!8|§'0 l O s. s §. % §

W\t.
g;

.s?s o § o
s•"i ° o. on

Io! ^StáÇ I % 0-o G oo 3So!'s ?° w3 ^ I a 5ê r^lo ; .-• i^3
g 2l%^0 s' %ls!Nl s

^01G
<3 u.s s sQ-§' §1§;§J §1§1s'g § § §.lg §i K s s s; IS % g?n

§ s 3
o o o o § o s § 8 g s Q^ ^sg s.o ^ s ss ? s^0g s55 ü

B
m&

?
g

?!s (O

is &is
D)£ § sfaiu

•s 2s8
sï.

a.§a.
(2 ^. s s's s,•s ÊQ

ns sss?•j .s..§ (S 5s's' ^i'S s'ï
I•^ ual•g ^J

c^

ô .l^l
'í\^\

il3g à &-gols II;i w
ï^ I ss ri

u 3

t^l^s•£
•Ill 1111^ í s;•§\ Qs •sa. a? •s s^^1 al s ^o os' s^ s' .0 aisIi g ë.II s!â s Ë -§IËc•s f-âII •3ô &\ô gs <s -5

oo'lê g
H u o g M && s s

o. n Q i-
B< B)

pt;

E

gs
ü.

g s s § Ës s g ê
§ ô-§
Ë ss » 3 55 .£
s u8

a:

l f-

§ a. s?
?5 o ms
10

rri5
Si.%s•*;

2s

^ Dl

§
3Sj s g^ 5
^§ s

s tB
s.u3
s

i
^
ë
'ss
ad) s -reg

§s tu

sC^l
a: ;g -s

i? s-a
s3§m

ë\Su8s ü-1I tí. o sg
2i -]oe

?!-§ (O•§
os&cri
t-

E
^

go



\ Oé ^ U
c

/

^
1^\ l 1\ 1\ >''>

% ^^Tii^'UOC ^^J^^j.

c,



ï-

'.:\_-<v.

t
FA U E L

^r6^-<l^. UÊ-GNA-A^ Ü<Ji Ï^-s»<^^_ (S^^ a--»

-. ^<04fc

^'~>N
FOL, :/, '^

-f

<
\^m-o

-»
^o

•A
&OLO^

30 de Apoio ao Desenvolviniento
dd Universidade Estadual de Londrina

CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA E A FUNDAÇÃO DE
APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

c^

A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato representada
por sua Reitora, Prof. Dra. Nádina Aparecida Moreno, e a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n. 03061086/0001-50, com sede à Av. Higienópolis,
174-8° andar - sala 801, centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante
denominada FAUEL neste ato representada por sua Diretora Presidente, Prof. Dra. Graça
Maria Simões Luz, resolvem firmar o presente Convénio, de conformidade com as normas de
Direito Público, em especial pela Lei Estadual n. 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente
pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais
n.: 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução n. 008/2012
do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE, e em caso de necessidade pelas normas
de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto
O presente Convénio tem por objeto a cooperação entre as convenentes, visando à execução

do Programa de Atendimento à Sociedade denominado Programa de Ação Editorial, a
ser desenvolvido Eduel - Editora da Universidade Estadual de Londrina.

§ 1° - Integra o presente Convénio o Plano de Trabalho que se destina a identificar o objeto,
definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer do
Programa, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

§ 2° - O Plano de Trabalho e este Convénio são complementares e integrantes entre si, de
fonna que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outiro serão
considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda - Das Atividades
O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:

l. seleção e preparação de originais;
2. editoração, impressão e acabamento;
3. divulgação, distribuição e comercialização de livros;

Av. Higienópolis, 174-8° andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina -
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4. participação e promoção de feiras e eventos;
5. participação e promoção de Programas, mini-Programas e workshop relacionados.
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Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão providos através dos
valores pagos pêlos usuários do serviço, por intermédio da FAUEL, respeitados os valores
estipulados pelo Coordenador do Programa.

§ 1° - Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pêlos usuários dos serviços, e
alocados pela UNIVERSIDADE e a FAUEL, serão utilizados exclusivamente à consecução
do objeto deste Convénio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho,
anexo deste instrumento.

§ 2° - A FAUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do inciso III
do art. 4° da Resolução CA n. 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem
administrativa e financeira, e encargos sociais, confonne estipulado no Plano de Trabalho,
Anexo deste instrumento.

c

§ 3° - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste Convénio,
enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na fonna
prevista no art. 143 da Lei Estadual n. 15.608/07.
§ 4° - As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas a crédito
do Convénio, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de seu objeto e
finalidade, conforme previsto no art. 144 da Lei Estadual n. 15.608/07.
§ 5° - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de
aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convénio,
pennanecerão os mesmos depositados em conta-corrente vinculada ao Prograina.

Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos
Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas
provenientes de sua execução (serviços de terceiros, material de promoção, material de
consumo, balsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pela FAUEL, de acordo
com a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de
recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observar as
diretrizes da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.
8.666/93.

Cláusula Quinta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE
Compete a UEL:
a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos serviços,'
relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades da Editora da UEL;

Av. Higienópolis, 174 - 8° andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321 -3262 - Londrina - Para!
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e) fornecer materiais de consumo necessários à execução do Programa, mediante assinatura
de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pela
FAUEL;

atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompaiihamento e a
fiscalização do Convénio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, art. 137, da Lei
Estadual 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final
documentado. '~

^OtKAN!
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b)
c)

d)

Cláusula Sexta - Das Atribuições da FAUEL
Compete a FAUEL:
a) promover a divulgação do Programa;

apoiar as ações da Coordenação do Programa;
acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegiirando a consecução de seus
objetivos;
efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao
Programa (ser/iços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de
estudo, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de
acordo com a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira, conforme estipulado na
cláusula quarta;
providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa,
em decorrência de problemas de fancionamento ou manutenção verificados no decorrer
das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;
receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na Cláusula
Terceira;
repassar à UEL a importância correspondente a 5% do valor arrecadado, conforme
autorização do Conselho de Administração, constante à fl. 85 do processo n°.
15812.2013.45, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao
Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 4°, inciso II
da Resolução CA n. 008/2012, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na
forma do art. 4°, inciso IV da Resolução CA n. 008/2012, até o término da vigência do
presente Convénio;
responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento
das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pêlos encargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório
financeiro parcial das atividades em desenvolvimento, na forma do art. 8° da Resolução
CA n. 008/2012;
ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da
receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao património da UEL mediante
doação ao final da vigência do Convénio, na forma do art. 11 da Resolução CA n.
008/2012;
aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos
administrados com base neste instnimento, atendendo-se ao disposto no art. 143 da Lei
Estadual 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectiva

e)

f)

g)

-í>
h)

i)

j)

k)

l)

m)

D^-
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rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste
Convénio.

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores
Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao Programa desde que
devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

§ 1° - A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de
trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que
estiverem lotados.

§ 2° - A participação dos servidores da UEL no Programa não gerará direito a futuras
contratações.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional
Ao ténnino da vigência do presente Convénio o saldo operacional do Programa será destinado
na forma do art. 7° da Resolução CA n° 008/2012.

Cláusula Nona - Do Relatório Final
O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias, após o término da vigência
do Convénio, para encaminhar à FAUEL relatório final das atividades executadas, na forma
do art. 12 da Resolução CA n° 008/2012.

§ 1° - A FAUEL terá prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do Convénio,
para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instmído com o
relatório de atividades.

§ 2° - A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo parecer
sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação,
pronunciamento e aprovação.

§ 3° - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instmído com o relatório
financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao
Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando
aprimorar os futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima - Da Publicação
A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extraio, no Diário Oficial do
Estado, nos termos do disposto no art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/07.

Cláusula Décima Primeira -Da Vigência
O presente Convénio vigorará pelo período de to (trinta e seis) meses, contados a partir de

'-iOl/10/2015.

§ l" - Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convénio não possam ser concluídas no
prazo indicado no caput desta cláusula, ò mesmo poderá ser prorrogado por período suficiente

Av. Higienópolis, 174-8° andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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para a sua conclusão, mediante assinatura de Tei-mo Aditivo, obedecido o prazo máximo
legal.

§ 2° - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
antes do término da vigência do Convénio, com justificativa escrita pela parte interessada,
apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o ajuste.

(G

Cláusula Décima Segunda - Da Extmção
O presente Convénio será regularmente extinto quando atingir seu termo final, podendo ser
denunciado a qualquer tempo, por quaisquer dos partícipes, independentemente de
descumprimento de qualquer cláusula do presente instmmento, mediante notificação escrita,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de
Encerramento".

Parágrafo 1° - O "Temio de Encerramento" a que se refere o caput da presente cláusula deve
prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa em andamento,
sem prejuízo às atividades pendentes.

Parágrafo 2° - O presente Convénio poderá ser extinto em decorrência de inobservância das
atribuições assumidas, bem como em decorrência do interesse público, nos termos da Lei.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro
Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convénio serão dirimidas no Foro
da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

E por estarem conformes, as partes assinam o presente Convénio em duas vias de igual teor.

Londrina,ina,^p de C^O'V^ de^^-

^>d>
( y/^t^i^/

GRSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Profa. Dra. Nádina Aparecida Moreno - Reitora
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Bibliografia Básica:
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FARIA, Maria Isabel, Maria da Graça Pericão. Dicionário do Lívro-da escrita ao livro eletrônico. São Paulo

EDUSP, 2008.

GENETTE, Gerard. Paratextos Editoriais. Tradução de Álvaro Falleiros. Cotia-SP : Ateliê Editorial, 2009.

PAIVA, Ana Paula Mathias de. A Aventura do Livro Experimental, Belo Horizonte: Autêntica; São Paulo:

EDUSP.2010.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas Valor Despesas

Vendas Livraria 338.800,00 Pessoal

Vendas EDUEL 117.344,20 l Bolsa estágio

Consignatários

Material de consumo

Aquisição de equipamentos e material

permanente

Serviços de terceiros

Ressarcimento DEL (5%)

FAEPE (4%)

Unidade/subunidade (6%)r

Ressarcimento FAUEL (5%)

TOTAL 456.144,20 TOTAL

Valor

30.000,00

3.000,00

265.000,00

9.095,37

31.200,00

79.620,00

9.557,21

7.645,76

11.468,65

9.557,21

456.144,20

' Por se tratar de projeto desenvolvido por Órgão de Apoio da UEL, há dúvidas quanto à destinação de percentual à
unidade/subunidade envolvida, se reverterá à Eduel. Todavia, por constar da Resolução 08/2012, foi incluído na
planilha de despesas.
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1. Visão Geral:

Próxima de completar 20 anos, com início das atividades em 1995, a Editora da

Universidade Estadual de Londrina, consolidou-se como uma das principais editoras universitárias

do país. Isso porque o seu principal objetivo é publicar material de qualidade e relevância

científica, cultural e/ou didática, de forma a atender aos interesses de ensino, pesquisa e extensão

da comunidade académica e da sociedade como um todo.

Já foram publicados cerca de 800 livros e, atualmente a EDUEL possui 293 livros no

catálogo ativo, entre impressos e digitais.

Os últimos quatro anos foram particularmente produtivos, com a publicação de um total de

<^45 livros, sendo 25 deles no formato eletrônico e com acesso gratuito no site da EDUEL. Isso
significa um recorde em termos de produção.

Outro fator importante é que a EDUEL enfrentou um novo desafio a partir do ano de 2013

que é a destinação de recursos próprios para a impressão dos livros. Atualmente a Editora, por

meio de recursos provenientes das vendas dos livros, é responsável pelo pagamento da

impressão de pelo menos 80% dos livros publicados. Destacamos que estamos deixando o caixa

da EDUEL com recursos suficientes para que, se houver necessidade, este projeto seja mantido.

Além disso, é necessário destacar que todos os livros publicados até o mês de maio/2014, já

foram pagos.

A EDUEL cabe o papel de distribuir os livros publicados e, para a realização deste trabalho

a EDUEL trabalha, conjuntamente, corn livrarias e distribuidores de diversas regiões do país,

atendendo assim a um dos itens básicos do 'Qualis Livros' no quesito "distribuição nacional".

t . •'\!Èr" n.s^t • :a'"ontü'.;ei! '^ T*SC*rC2C> C'" hDÜtL ^3 ÏCÍ3l^ fír!"h-^^ tSïn n"'-' •>-:=II]T">II na

publicação e disponibilização para venda de mais 10 livros digitais no formato E-PUB, sendo dois

deles para acesso gratuito.

^

2.Ações em 2010

1. Publicação de 24 livros;

2. Organização e publicação do primeiro catálogo infantojuvenil EDUEL;

1 Este Relatório do PÁS foi elaborado com base nas informações contidas no Relatório da Gestão 2010 a 2013,
elaborado pela diretora da Eduel no período, Maria Helena de Moura Neves, e encaminhado àquele Gabinete.
Informa-se, ainda, que se procurou manter, sempre que possível, a redação original da diretora do período em
questão. Apenas foram feitas adaptações e omissões de informações, já que este relatório do PÁS refere-se à apenas
:'èi di "^ •-!;- •'cf^,:,^ gestão.
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4. Organização e publicaçüo uo Catálogo EDUEL;

5. Reorganização dos trâmites para a editoração e publicação dos livros, além da supervisão

do trabalho com os estagiários;

6. Realização de reuniões para discussão de projetos, com a intenção de criar uma relação

profissional entre estagiários, funcionários e chefia;

7. Reativação da parceria com a Biblioteca Central da DEL para a confecção das fichas

catalográficas dos livros. As fichas são pagas com recursos da FAUEL;

8. Intensificação no controle dos códigos de barras, evitando que os livros sejam publicados

com problemas neste componente;

9. Readequação do controle dos ISBN. Os números dos ISBN são pagos à Biblioteca

Nacional com recursos da FAUEL;

10. Intensificação da divulgação do trabalho da livraria;

11. Reorganização no sentido de ampliar os percentuais de descontos em promoções na

Livraria;

12.Reativação de contatos com editoras visando ampliar as consignações dos livros na

Livraria;

13. Melhoria do atendimento à comunidade universitária;

14. Ampliação do contato com novas livrarias e distribuidores;

15. Aquisição de uma máquina para cartões de crédito portátil para utilização em eventos

dentro e fora da DEL. Esta ação foi viabilizada com os recursos da FAUEL;

16. Foi realizada uma pequena reforma para ampliação do depósito de livros;

17.Readequação do espaço físico e aquisição de estações de trabalho visando oferecer

rnc'ho^-es co^nc"c"es Je trflnainc -'^>c estsgia^os e funcionários da ED' IFL. A cnmpra ::^^ .

móveis foi possível graças aos recursos da FAUEL;

18. Realização de estudos no sentido de melhorar a página da EDUEL;

19. Facilitar as condições no sentido de colocar o autor da EDUEL em contato com os meios de

divulgação da DEL como a Rádio e o jornal Notícia;

20. Participação na Semana Literária do SESC-Londrina;

21. Participação na Bienal do Livro de São Paulo;

22. Participação na Feira do Livro da USP;

23. Participação na Feira do Livro da UFPR;

24. Participação em diversas outras feiras e eventos por meio da ABEU.

L
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3. Ações em 2011

1. Publicação de 32 livros;

2. Consolidação do selo editorial com a conquista do 3° lugar do Prémio Jabuti 2011 na

categoria Tradução. As inscrições no Prémio Jabuti são feitas com recursos da

FAUEL;

3. Ampliação dos espaços para distribuição dos livros publicados;

4. Organização e publicação do Catálogo EDUEL;

5. Definição e incorporação de novo texto referente às normas de publicação no site da

EDUEL;

6. Investimento na divulgação dos livros e da livraria EDUEL com a publicação de dois

números da revista Livrista;

7. Consolidação do selo infantojuvenil da EDUEL, com a reorganização dos trâmites,

proposta pelo Conselho Editorial;

8. Agilização no processo de produção;

9. Manutenção da qualidade editorial;

10. Ampliação das vendas;

11. Criação do Blog da EDUEL;

12. Doação de livros à Biblioteca Estadual do Paraná e PEL I e, PEL II;

13. Participação em eventos como a Semana Literária do SESC visando divulgar as

publicações e levar os autores da EDUEL para contato com o público externo;

5 'I4.Ar""l'"'"?.o ao n ú i^..'3^ de onncigns.^C'es n? ),ivr-<ri?i-

15. Parcerias firmadas para coedição de livros com a Editora RioBooks; Editora da

UFGD e Editora Escuta. No caso desta última, a edição e impressão do livro foram

pagas com recursos da FAUEL;

16.Com assessoria da PJU, foi realizada a atualização do texto dos contratos da

EDUEL e seus autores, com o objetivo de contemplar a publicação, venda e

distribuição de livros no formato eletrônico;

17. Contratação de um profissional de Design Gráfico, para o setor de editoração,

visando à prestação de serviços temporários àquele setor. A contratação foi

viabilizada por meio do convénio com a FAUEL;

j
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18.AmpiitíÇãc- do espado de p-á;'j;::!paçãü na Diena! initai'n^cional do Livro do Rio ^t

Janeiro, corn recursos provenientes da FAUEL;

19. Participação na Bienal do Livro do Rio de Janeiro;

20. Participação na Feira do Livro da USP;

21. Participação na Feira do Livro da UFPR.

22. Participação em diversas outras feiras e eventos por meio da ABEL).

Todas as despesas com pagamentos de estandes, transporte dos livros e diárias dos

funcionários, são pagas com recursos do convénio com a FAUEL.

c
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4. Ações em 2012

1. Publicação de 30 livros

2. Fechamento de contrato com a Editora Wiley-Blackwell (segmento da Editora

Oxford) para a tradução do livro na área de Veterinária intitulado 'Understanding

Animal Welfare'. Todos os direitos autorais e de imagem foram pagos à Wiley

Blackwell por meio da FAUEL;

3. Parceria com a Scielo Books visando à divulgação científica e publicação de E-

BOOKS. Neste caso a EDUEL teve que se submeter ao Conselho Científico da

Scielo, no qual obteve aprovação. Os recursos para edição dos e-books foram

disponibilizados por meio da FAUEL;

4. Compra de softwares (pacote Adobe). (A EDUEL jamais tinha comprado este tipo de

software e os programas eram instalados de forma precária). Os recursos foram

disponibilizados por meio da FAUEL;

F, urr-.niipçao dO OSpCÇO Ge ps^:c;paçao .-^-;' Bienal intern3c;ona! "n i i\/'rl 'i0 ^ãc; P?u"3

Recursos provenientes da FAUEL;

6. Organização e publicação do Catálogo EDUEL;

7. Definição e incorporação de novo texto de normas para publicação de tradução no

site da EDUEL;

8. Criação do selo TRADUÇAO-EDUEL, o qual deverá constar nas traduções

publicadas;

9. Contratação de um profissional de Design Gráfico, para o setor de editoração,

visando à prestação de serviços temporários àquele setor. A contratação foi

viabilizada por meio do convénio com a FAUEL.

/i
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reduzir a intenoidade da luz solar a qual estava danificando os livros. Esta ação f^i

possível graças aos recursos da FAUEL;

11. Participação na Semana Literária do SESC-Londrina;

12. Participação na Feira do Livro da USP;

13. Participação na Bienal do Livro de São Paulo;

14. Participação na Bienal do Livro e da Leitura de Brasília;

15. Participação na Feira do Livro da UFPR;

16. Participação em diversas outras feiras eventos por meio da ABEL).

Todas as despesas com pagamentos de estandes, transporte dos livros e diárias dos

funcionários, são pagas com recursos do convénio com a FAUEL.

S.Açõesem 2013

1. Publicação de 28 livros impressos;

2. Publicação de 25 livros no formato digital -PDF- disponibilizados gratuitamente no site da

EDUEL;

3. Consolidação da parceria com a Scielo Books, corn a submissão de mais títulos da EDUEL,

totalizando 10 livros no formate eletrônico, em programa EPUB, com a indexação da Scielo, entre

eles, dois com acesso gratuito;

4. Publicação de um livro em formato BRAILLE, em parceria com a UDESC;

5. Troca do forro das salas da EDUEL;

( o. biy^nrgçãc rle pi-^jetc, 'nscnç^o.lü noc!er'or aprovcção sm Ealta' da Fundação Araur'"!"s- de

Apoio às Editoras para compra de equipamentos no valor máximo de 50 mil reais;

7. Foram comprados com os recursos da Araucária: 1 impressora A3-laser colorida; 1 scanner A3;

9 computadores;

8. Houve aumento de editoras e distribuidores visando consignação na livraria da EDUEL;

9. Ampliação dos espaços para distribuição dos livros publicados, com a divulgação em sites

como Livraria Cultura e da ABEL) (Associação Brasileira de Editoras Universitárias);

10. Agilização no processo de produção;

11. Manutenção da qualidade editorial;

12. Ampliação de vendas com a realização de promoções mensais na livraria;

13. Organ.zacqo e niihlicação do Catálogo EDUEL;



14. Parliuipc.ção ^.i eveníos coiiiú a Sc-Ti^.c. Literária do SESC visando divulgar as ^ublicaçõoü ë-

levar os autores da EDUEL para contato com o púuiico externo;

15. Participação no Festival Literário-LONDRIX;

16. Participação em diversos eventos académicos: SBPC; ANPOLL, ANPOCS,ANPED,

ABRALIC;GEL;ANPUH, entre outros realizados fora ou no âmbito da UEL;

17. Ampliação do espaço de participação na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro;

18. Participação da EDUEL na Feira do Livro de Frankfurt. As Editoras Universitárias paranaenses

foram contempladas por meio de Edital da Fundação Araucária em projeto que tinha o objetivo de

promover as editoras nesta importante feira internacional. As editoras participaram com estande

próprio e os recursos foram liberados pela Fundação Araucária.

<
Todas as despesas com pagamentos de estandes, transporte dos livros e diárias dos

funcionários, são pagas com recursos do convénio com a FAUEL.

6. Prémios e Indicações

INDICAÇÕES 2013

D JOGOS TRADICIONAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA

Gisele Franco de Lima Santos

Finalista do Prémio Jabuti na categoria Didático/Paradidático

INDICAÇÕES 2012

l ^ ~ FÜh"./:AÇ^O iÓlLDiJNGi, ED! 'CAÇÃO E i-xpP^.Mi-N ÍAÇÂO EM NIETZSCHE

José Fernandes Weber

Finalista do Prémio Jabuti na categoria Capa (Projeto de Marcos da Mata)

PRÉMIO JABUTI 2011

NOITES ÁTICAS

Aula Gélio -Tradução de José Rodrigues Seabra Filho

Prémio Jabuti na Categoria Tradução de 2011

INDICAÇÕES 2011

VIOLÊNCIA INDISCIPLÍ!.'A E FDNCACÀO
ü
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Lenni Maria Padiiha l ienning, Mcric: L'-;^ MaceJu Áuud (crgcnL—<'?r?s1

Fin^iiista na categoria Educação

CONSTITUIÇÃO DO SABER MATEMÁTICO

Renata C. Geromel Menegghetti

Finalista na categoria Ciências Exatas

INDICAÇÕES 2010

a PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO VOLUME Vil- VOZES, VEREDAS,

VORAGENS (TOMOS l e II)

Vanderci Aguilera (organizadora)

Finalista do Prémio Jabuti na categoria Crítica/Teoria Literária

7. Livros Publicados

Livros publicados/com referência 2010

1. A sacolinha de plástico azul

Gisele Ferreira de Lima; Cássia Yoshiyaki Shibukawa (ilustrações)

2. A Sociologia no Ensino Médio

César Augusto de Carvalho

3. Biblioteca escolar e a formação de leitores: O papel do mediador de leitura

Rovilson José da Silva

4. Carpinteiros teatrais, cenas cómicas & diversidade cultural no Rio de Janeiro oitocentista -

ensaios de história social da cultura.

Silvia Cristina Martins de Souza

5. Constituição do saber matemático: reflexões filosóficas e históricas

Renata C. Geromel Meneghetti
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6. Víoiüiicia, i.~;áIoC:F!;"3 P educação ^

Organizadoras: Leoni ^âna Padilha Henning; Maria Luiza Macedo Abbud

7. Educação em Enfermagem- análise existencial em um currículo integrado sob o olhar de

Heidegger

Mara Lúcia Garanhani; Elizabeth Ranier Martins do Valle

8. Educação em reflexão - contribuição teórica, atuação docente e pesquisa

Francismara Neves de Oliveira; Paula Mariza Zedu Alliprandini; Silvia Márcia Ferreira Meletti

9. Educação Física e a organização curricular- 2 edição

(Orgs.): Angela Pereira Teixeira Victoria Palma; Amauri Aparecido Bassoli Oliveira; José

Augusto Victoria Palma

10. Embriologia- 2a. edição

Rozangela de Lucca Martins Sachetim; Sandra Lepri; Suzana Mesquita

11.Formação de professores para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais

Célia Regina Vitaliano

12. Fragilidade em Idosos- conceitos, definições e modelos sob uma perspectiva

multidimensional

Ilka Niceia D'Aquino Oliveira Teixeira

13. Gaito Ubaldo e o mistério dos contos enigmáticos

Cleide Vitor Mussini Batista. Ilustrações de Cláudia A. de Brito

14. Geografia e Literatura - ensaios sobre geograficidade, poesia e imaginação

Eduardo Maranfola Jr; Lúcia Helena Batista Gratão

15. Não Gosto

Valdir Clóvis de Assis; Ilustrações: Marcela Pialarissi

16 No;íss Atiças

8
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17. NKISSI TATÁ DIA NGUZU-estudos sobre o candomblé Congo-Angola

Sérgio Paulo Adolfo

18. O Silêncio das crianças - representações da infância na narrativa contemporânea

Anderson Luís Nunes da Mata

/

19. Os imigrantes Japoneses na Segunda Guerra Mundial: bandeirantes do oriente ou perigo

amarelo no Brasil

Elena Camargo Shizuno

20. Pesquisa, Ensino e Extensão no campo filosófico-educacional - debate contemporâneo sobre

a educação filosófica V.1

Organizadora: Leoni Maria Padilha Henning

21. Pesquisa, Ensino e Extensão no campo filosófico-educacional - possibilidades presentes no

contexto universitário V.2

Organizadora: Leoni Maria Padilha Henning

22. Polipoesia- entre as poéticas da voz no século XX

Enzo Minarelli Tradutor: Frederico Fernandes

C ??.bn!ic'T?c^"? " aesso^-'rr'cntos pnn <:sçír'--tL'ras ne r(-"~nn?Tfl i'necr

Roberto Buchaim

24.Toxoplasmose adquirida na gestação e congénita

Regina Mitsuka-Breganó; Fabiana Ruiz Lopes-Mori; Italmar Teodorico Navarro

Livros publicados/com referência 2011

1. Imagem em debate

Organizador: Alberto Gawryszewski

9
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2. Histórias de países imaüii-sáriuç

Organizadores: Marcos António Lopes; Renato Moscateli

3. Ensaios: teoria, história.....

Jurandir Malerba

4. Tabagismo

Sandra Odebrecht Vargas Nunes; Márcia Regina Pizza de Castro

5. Professor das ciências naturais e a prática de atividades experimentais no ensino médio - uma

análise segundo Chariot

Carlos Eduardo Laburú; Maria Imaculada de Lourdes Lagrotta Mamprin; Wanda Naves

Cocco Salvadeggo

6. Paraná, memórias, histórias locais e ensino de história: projeto contação de histórias do norte

do Parana

Organizadoras: Regina Célia Alegro; Maria de Fátima da Cunha; Ana Heloísa Molina; Lúcia

Helena Oliveira Silva.

7. Violência contra crianças e adolescentes: contexto e reflexões sob a ática da saúde

Christine Baccarat de Godoy Martins; Maria Helena Prado de Mello Jorge

8. O Tribunal Penal Internacional frente ao princípio da Soberania

( .jo^p >rlncl" d0 Ro£nr1?i? M!r?."c*3

9. Educação Sexual-retomando uma proposta, um desafio 3a. edição-revista e atualizada

Mary Neide Damico Figueiró

10. Eugenia (Myrtaceae) no Parana.

Marcos Sobral

11. Educação, mídia e sociedade- alguns ensaios discursivos

Organizadora: Deise Cristina de Lima Picanço; Organizador: Gilberto de Castro

1 n
^. <^



.^^
FOL.SA  

^!?3-^
s£coio^

12. CaiTiií-.hGb dc Tinrte e vida-o ueog^fico e o ió!úr;co •;^ ;lo sevürino de Jcãc Cctbr^! d'3 MelcT

Neto

Janaina de Alencar Mota e Silva Marandola

I

13. Técnicas de enfermagem-pontos relevantes no ensinar e no cuidar-2a. edição

Maria Helena Dantas de Menezes Guariente (organizadora)

14. Serviços Médicos em Londrina-(1933 a 1971) -responsabilidade e compromisso

Hermann lark Oberdiek

15. Duas ou três páginas despretensiosas-a crónica, Rubem Braga e outros cronistas

Luiz Carlos Simon

16. Leitura Infantojuvenil-abordagens teórico-práticas

Organizadora: Lucinea Aparecida de Rezende

17. Progressão Linear-uma breve introdução á teoria de Schenker

Orlando Fraga

18. Identidades de professores de línguas

Organizadores: Simone Reis; Klaas van Veen; Telma Gimenez

19. Formação (Bildung) educação e experimentação em Nietzsche

* <>!c?é Fprna"'<-:- WeíiR''

20. Bullying- uma brincadeira que não tem graça

Autoras: Maria Rita Zoéga Soares; Milene Ferrazza; Mariana Amaral. Ilustrações: Lucas

Shimada Rodrigues; Marcelo Kioyassu Nakasse

21. Brincar e estudar é só começar!

Autoras: Silvia Regina de Souza e Verónica Bender Haydu. Ilustrações: Heloísa Pintarelli

22. É assim que a banda toca

At^ícr- Valdir Clovis de Assis Ilustrações: Solange Sayuri Yamashiía
11.
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23. Gestão em design-como estratégia or^dnizacional-2a. Edição (Coedição-RioBooks)

Rosane Fonseca de Freitas Martins; Eugênio Andrés Dias Merino

24. Andrezinho no hospital

Maria Rita Zoéga Soares; Ilustração: Eloise Bento

25. Um Sistema de Ornamento Arquitetônico coerente com uma filosofia dos poderes do homem

Louis Henri Sullivan. Tradução e Posfácio- Suraia Felipe Farah

26. Epistemologias da História -verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-

modernidade

Gabriel Giannattasio; Rogério Ivano (organizadores)

27. Práticas de Modelagem Matemática na Educação Matemática

Lourdes Maria Werle de Almeida; Jussara de Loiola Araújo; Eleni Bisognin (organizadoras)

28. As persistentes desigualdades brasileiras como temas para o Ensino Médio

Angela Maria de Souza Lima; lleizi Luciana Fiorelli Silva;Maria José Rezende

(organizadoras)

29. Divisão do trabalho e circuitos de economia urbana

Edilson Luís e Oliveira

30. Geografia e Interfaces do Conhecimento-debates contemporâneos sobre ciência, cultura e

ambiente.

Rosana de Figueiredo Salvi; Eduardo Marandola (organizadores)

31. Interlingua oral e léxico de brasileiros aprendizes de espanhol

Otávio Goes de Andrade

32.Casta Diva-Callas e a pulsão de morte (coedição Ed.Escuta)

Alfredo Naffah Neto

12



l :ï.3ï- pubiicaduo/cc;^ rç^>'nncia 2012

1. O Imaginário da Realeza

Marcos António Lopes

^E<;
FOLHA  

lï^S.-o
•s <</o -ò•/-.

'ÇOiQ\^Q

2. Micro-história italiana - modo de uso

Carlos António Aguirre Rojas - Tradução: Jurandir Malerba

3. Corpo em Sade e Nietzsche, O. Ou, quem sou eu agora. Ensaios.

Gabriel Giannattasio

4. Compreendendo o Bem Estar Animal, a ciência no seu contexto cultural

David Fraser. Tradução José António Fregonesi

5. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha (1933-2003)

Marcos António Neves Soares

6. Polifonia do Património

Organizadores: Zueleide Casagrande de Paula; Lúcia Glicério Mendonça; Jorge LUÍS

Romanello

7. Psicologia, sublimação, ato criativo e sujeito na Psicanálise

Zeila Facci Torezan

(> o. i-rpe-g0?-:'";^0 c !nicrcon%:."t5S Psir:.!i?'<;"cas em Mr>s; -i[a! ^prai

Organizadores: Sandra Odebrecht Vargas Nunes; Heber Odebrecht Vargas; Luciana Vargas

Alves Nunes; Juliana Brum Moraes; Marcos Liboni

9. As malasartes de lucifer-textos críticos de Teologia e Literatura

Organizadora: Salma Ferraz

10. O Caminho do sol no céu

Vanessa Queiroz; Juliana Romanzini; Daniel Trevisan Sanzovo; Andressa Trevisan Bruno;

Cleiton Lattari; Rute Helena Trevisan Ilustrações: Lucas Gibim Rodrigues

l-J



11. !-ici!!c*/c cometa dorm;.ihocu

Daniel Trevisy. áanzovo; Juliana Romanzini; Vanessa Queiroz; Rute Helena Frcvisan;

Cleiton Lattari; Andressa Trevisan Bruno Ilustrações: Caio Maziero; Bruna Scalco

0£<
FOLHAM0. ^

'ú^sé-o

-fi.

^0.0^

12. Costumbrismo, hispanismo e caráter nacional em las mujeres espanolas, portuguesas y

americanas-textos e política nos anos 1870

Edméia Ribeiro

13. Pesquisas em Educação: inquietações e desafios

Organizadoras: Elsa Maria Mendes Pessoa Pulin; Neusi Aparecida Navas Berbel

(
14. Bruxinha Xenilda e o caldeirão gramatical

Cleide Vítor Mussini Batista - Ilustrações: Claudia Brito

15. Trânsitos da voz- estudos de oralidade e literatura- (Coedição UFGD)

Organizadores: Frederico Fernandes; Eudes Fernando Leite

16. Pêlos caminhos do Design: metodologia de projeto-(Coedição RioBooks)

Organizadores: Rosane Fonseca de Freitas Martins; Júlio Carlos de Souza van der Linden

17. Aristóteles - 2a. edição

Joaquim José de Moraes Neto

18 i Ago.ró cie ivsorM>- •ii-Dqnizaç^o G hsb'tacsc re c;cade de Rb de Janeiro (DF-1 y46-í ?-<-?• ^

Alberto Gawryszewski

19. No caminho dos encantantes-contaminações estéticas com a arte popular

Kennedy Piau; Bruna Muriel

20. Vidas errantes-políticas de mobilidade e experiências de tempo-espaço

José Sterza Justo

21. A Guerra que não acabou-a reintegração social dos veteranos da força expedicionária

brasileira M 945-2000)
í.-i
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22. Jogos tradicionais e a Educação Física

Gisele Franco de Lima Santos

23. Compartilhamento da informação

Maria Inês Tomaél (organizadora)

24. O que pensa a via Láctea

CIeiton Lattari; Rute Helena Trevisan; Andressa Trevisan Bruno; Daniel Trevisan Sanzovo;

Juliana Romanzini; Vanessa Queiroz

25. A escrita da história - a natureza da representação histórica

Franklin Rudolf Ankersmít - Tradutores: Jonathan Menezes; Gisele lecker de Almeida; Maria

Siqueira Santos e Alfredo dos Santos Oliva

26. A metodologia da problematização com o arco de Maguerez-uma reflexão teórico-

epistemológica

Neusi Aparecida Navas Berbel

27. Matizes do verbo ficar- e seus equivalentes em espanhol

Otávio Goes de Andrade

'C 28. {1op°Tiiia ~ um ectudo d3 pe''G-=pçân, ariTirj"?: e va'ores co r"9io £T'k?:onte
Autor: Yi-Fu Tuan - Tradução: Lívia de Oliveira

29. Cara feia trocada por uma risada

Cynthia Borges de Moura - Ilustrações: Daniela Obuti

30. Empresta o lápis de cor

Rafaeli Constantino Valência Peres - Ilustração: Gisele Koch

15



L!~'ro5 pubiiuâác3/cc;i=~. ••"farência 2013

1. Educação Sexual no dia a dia

Mary Neide Damico Figueiro

£</o
MA  

K^̂-7Ï
°- •s

^^-'OLO^
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2. Morte, implicações ambientais e culturais

Sônia Maria Nobre Gimenez; Carla Brito Tatsui

3. Mulheres de Graciliano

Marcos Hidemi de Lima

4. Vozes do exílio e suas manifestações nas narrativas de Júlio Cortázar e Marta Traba

Amanda Pérez Montanéz

5. A Arte na Filosofia madura de NIETZSCHE

Rodrigo Rabelo

6. Práticas colaborativas de escrita via Internet

Petrilson Pinheiro

7. Michel Foucault em múltiplas perspectivas

Organizadores: Marcos Nalli; Sônia Vergas Mansano

8. Paisagens sobrepostas- índios, posseiros e fazendeiros nas matas de Itapeva (1723-1930)
i in r? ch':'l:'*''ri '_~'?rrc'?

9. Corpo Atar

Aguinaldo Moreira de Souza

10. Administração e marketing- os caminhos e desafios do profissional

Elias Daher

11. Crimes contra a dignidade sexual - a memória jurídica pela ótica da estilística léxica

Diná Tereza de Brito; Edina Panichi

1.5
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12. Cc-órcio de Almas-A dircLnzAtletiLicc Afr".--..^ .Já dipiomaua impGi-ici! brasileira, 1822-11:5^

Gilberto as oiiva Guizelin

13. Cafelândia ou terras das glebas de ouro: impressões de viagens: 1923 / Romário Martins

Romário Martins - Edição, introdução e notas: António Paulo Benatte, Nelson Dacio Tomazi

14. Espaço e lugar - a perspectiva da experiência

Autor: Yi-Fu Tuan - Tradução: Lívia de Oliveira

15. As desigualdades e suas múltiplas formas de expressão

Organizadoras: Angela Maria de Souza Lima; Angélica Lyra de Araújo; lleizi Luciana Fiorelli

Silva; Maria José de Rezende

16. O lugar da literatura- ensaios sobre inclusão literária

Miguel Sanches Neto

17. Brincar um direito de liberdade

Raquel Franco Ferronato; Cleide Vítor Mussini Batista

18. Assistência aos pobres em Londrina-1940/1980

Jolinda de Moraes Alves

19. Mito e filme publicitário- estruturas de significação

(^ l-iarï-»'.*;«3"^;pi PR i.amar.'T' — -

20. Educação, escola e diversidade no meio rural

Maria Regina Clivati Capelo

21. Arquivologia, saberes docente e discente.

Organizadoras:Rosane S. Alvares Lunardelli; Nelma Camelo de Araújo; Richele Grenge

Vignoli

22. Física e conservação do solo

João Tavares Filho

r;
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23. Identidades regionais: São Pc.uio, Minas Gerais,Rio Grande do Sul, Bahia

Ricardo Luís de Souza

24. Joana na Escola

Rosana Daliner Acosta Marchese - Ilustrações: Priscila da Silva Azevedo; Gabriela Barras

de Oliveira Pugina

25.Arthur cabelo verde

Marcos da Mata

26. O homem bem aqui, o bicho bem ali: cada macaco no seu galho.

Valdir Clóvis de Assis - Ilustrações: Alan Sales e Daiya Nakano

27.Coco é bom ou ruim

Cynthia Borges de Moura - Ilustrações: Tássia Ruiz

28.Diogo não quer comer

Verónica Bender Haydu; Silvia Regina de Souza - Ilustrações: Lariane Casagrande

10. Necessidades da Eduet:

í ' ia+l\/.'-..< K"=^:
n/*-—

1. Profissionalização da Eduel

(apesar de ser uma editora, a EDUEL não

tem quadro permanente de profissionais

especializados)

1. Contratação de um diagramador

2. Contratação de um revisor

3. Contratação de um comunicador

social (jornalista-relações públicas)

4. Contratação de 2 técnico-

administrativos

io
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; 2. Aumentar ao Vsndi;s - ^s Espaçoy uc

Distribuição

Ij 1 'JíHi^ar a mídia ;.)ara incremeiiiâr a

divulgaçaü da EDUEL

2 - Aumentar a participação da EDUEL

em feiras universitárias no Brasil

4 - Ampliar a disponibilidade para

vendas dos livros em formato eletrônico

4- Melhorar e incrementar o site da

EDUEL. Criar a livraria virtual.

3. Construção de Prédio Próprio

EDUEL e LIVRARIA (os prédios atuais não

são seguros)

1. Definição através do PEI

2. Elaboração do projeto

3) Participação Anual na Bienal 1- Garantir a participação anual nas

Bienais de livros do RJ; SP e Brasília de

forma direta

4.Veículo Oficial da Eduel

5. Implantação da Nota Fiscal (T

Efetivar a troca de veículo

Implantar a nota Fiscal para que a

EDUEL possa continuar

comercializando os livros em todo o

território nacional

'\.3F/
• ^

^-^-J^y

(*) Sem a Nota Fiscal a EDUEL corre o risco He não poder mais vender os livros, trata-se de uma

üriCisâo ins'jtucionCi te não apcrií-ï ca EDÜEL.

^
Maria Helena de Moura Arias

Diretora da EDUEL
Prof. MutzC8rtosMF.de Mel»»

Pirptçr. edJtora/UEl'

iy



PARECER EM PROCESSO
EsTAduAldELoNdRÍNA
SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO

^s^'l^^

FOLHA .

yé^

RUBRICA

^>

SETOR

3fc

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO,   FOLHA, RUBRICA E SETOR.

?C/<^K) / 9iv\y^^-^ Cl^v\^v^i<) ^ ^W^-í^i^U^-^J^
•Y

/6^\XK' <'MA^'>-^-/J-<- ^- A^Tv^o^-3 ,<^^WOL<^-?

^^ Ü^OÕ/^A^
^^ ĉ<j>^j^-<-^-^ -^

Prof W Mane !if"s ?iBnMÜ 1'atffitn
Ch»t< de. G»t?)n<»Í»

-^

_^

C^^^Ç\ \Ï\^NÍlíX^^ AJ? ^COÀ\P^
â?_l\r\ rs \V̂^ QJLJ>A{LA^ co O AdÀ.^^AAr) ^JL»s^AC\ .

?r..,n^b^'^^.

íucchtfe
DivisSo d» Co;r^^ elc-OTpsi^.G.m

PROPLAN

À

PROAF

Conforme relatório fmanceiro apresentado, encaminhamos o presente relatópo para

verificar o pagamento das taxas previstas no Artigo 4° da Resolução CA n° 008/2012.

Londrina, 06 dgjnarço dip 2018.

ir
Cláudio Fíta-aro

^tíMÍvDDPTÜiv.Cüstos

ç
De acordo: PROPL.

)

do ãrim António AlvéS^de Liui)i NetoLUÍS Fe:

Diretor de Planej. Desçnv. Administrativo Pró-Reitor de Planejamento / em exercício
/.. f —S,

^ousU^ ire/oni^o^ JÁ YTROA^ ^.^s f^^/Q^1^^UO^oy' O çx&sY <s- ç>^
\ ït~>'z-'A S, M C|S>-(>^-</</V\A^AA;»/ '/^ ^•e.^r*<^> •J.y l c/Ac^e- .
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Is..^.. ,. PARECER EM PROCESSO
Eswdiwl de LoNdArt

SISTEM:A DE ARQUIVOS DA ÜEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NUMERO PROCESSO

2.836/2018
FOLHA N.»

163
RUBRICA

-F^
SETOR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.° FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À

FAUEL

Conforme contatos mantidos com essa Fundação, encaminhamos o presente

protocolado para ajustar o relatório financeiro do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS:

Programa de Açao Editorial (folha 05), para demonstrar em separado os valores referentes às receitas

do programa e dos valores consignados.

Diante do exposto, encaminhamos para apreciação e providencias.

Em 25/04/2018.

ICtáudicNK^raro
ïV

PROPLAN/DPDA/Div.Custos

z_

De acordo: ^7

LUÍS Fernando^Casarim
v

Pm-Reith^ra rip^lanâjflrrfPntTT/pm çyerrírin

\ \ 4^^N
.-\\^ c^^. ^&* -^(A,CO<ÀJ&- -f<ja- <\ü^ue^2 -í^^i

-\4L\L'\v:CQ ^^W^ sj. .s^.^a.'u^e^ ^^^ üirL-vaU»^ ^t/v^^'í?a^,'-^Lí^)

^uni\,n ^A ^'V^ c^iuK.aá^ ,\^ .^ÍAÀ^^ÀAÂ^
<^^ ^, ^^^ ^(\^ç ,^AY;^L J^t^W^YY^^

) nj? ^LW^ Jj^( M -
ÍX ^üSJ^C<\C^t--cs^' —^^-L/\^^

's

^ <Jtí,^^ r^t^rE ,I"A\J&L J^(^^(?YY^C^> <=(A^L o. ^^av>-<-^/ —^L/y<^
.)^IL Qjïy;y("/^\^ SL''-^<3l./V-^C^Z'~> .^-t/^t <<.^n^v^v^/l^VÍ7^·^OJ2^') ci(. J~LÍ Ç^ b-^ { . C^-L^Í

(j^^. ^.\Afí^o- <- A^ ^A>Á9/l(<t -T^újg ^e..^ ^ô^^^ c^ §jt/\ ^^•v^ïia.t
Qi^^^u^ Jp'vc^^ ^Y^^^í^^ ^^ ^\í^-^^\-L^ .jL Jid^â^) JOL^}
_QjC^vi^{,p> c^/v-^(aí^, -^í^ ^VIVÍ-I-Y-AC' ^í ^^^•^'rf^^./ -d!. ./a^-^^ ^Üi^
Jj(.[,.\.'^{f.f\ ^^/A^/U/?.

(^à^^çiAn , j^\\r\cw^ -^Y^ ^õu^c\ /^ CÊ^\^^^ CLc^vj^
\rò^ váÀtrh.cJ JJ,l^aa^^(L\'CÍ^^ij^;^ .^'Â^ ^ ^n^ó^_^
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO
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?^3(S}^~g
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lç.tf
RUBRICA SETOR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NUMERO DO PROCESSO,   FOLHA, RUBRICA E SETOR.
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Direíore Presidenta
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

7864-UEL

tfc<'

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS
Dados da conta debitada:

Nome: FAUEL FUND APOIO DÊS UEL
Agência: 4113 Conta: 03695-0

Dados do pagamento:
Código de barras: 866500001890 798578640483 920180216029 018200000240

Controle: 80380036950163237654
Valor do documento: R$ 18.979,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

pperacão efetuada em 07/02/2018 às 15:37:29 via Sispacj, CTRL 599390083000010.
Autenticação:
5 '(275422159E1AE84B65771282CC237D6F4574

•^

o.

l.

173- Üc-ü ^^fe^/}^>
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Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, liguo para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 1 8h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
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Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária 03^Í-J8S

\^

Nome da Unidade Favorecida i Voncimonto
UNIVERSIDADE &TADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário l.........................................1.6/0.2/.2.0.'1..8..
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. | Dgia Emissão

I 06/02/2018

Ano/  Arrecadação
I 2018/20000024

Quantidade \ Valor da Taxa

18979,85 I 1,00

PROAÍr^V^O'DE"TESOURX^'

Nome do Recolhedor

FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

; Valor do Documento

18.979,85

Resun^dos'Servicos
FAUEL ^AEPE 7'RETENÇAO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
(T:1742)'\'. __y

RETÈNÇÂO-DO FAEPE REF. AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 30/09/2016 DO PROGRAMA DE l
ATENDIMENTO À COIVIUNIDADE: EDITORA, l

Instruções l
ONDE PAGAR:
- LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI; l
- INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS;
- CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS i

COM CÓDIGO DE BARRAS.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, l

1» Via-Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Nome da Unidade Favorecida
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CNPJ : 78.640.489/0001^3 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 . CEP 86057-970 - Londrina/PR.
PROAF. DIVISÃO DE TESOURARIA
Nome do Recolhedor

FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061 .OS6/0001-50

Vencimento

Data Emissão

Ano/NÏ Arrecadação
2018/20000024

["QÜantÏdïda"""""" Valor da'T'axa'

'Resumo dos Serviços
FAUEL • FAEPE. RETENÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
(T:1742)

RETENÇÃO DO FAEPE REF. AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 30/09/2016 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTC
Instmções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO,

16/02/2018

06/02/2018

18979,85 1,00
Valor do Documento

1897985

2a Via - Banco

866500001890 798578640483 920180216029 018200000240

ÍWN!^^WI^;;^^!!§:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ira do código de barras cortar na linha pontilhada acim
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

7864. UEL

,^

Identificação no extrato:SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:
Nome: FAUEL FUND APOIO DÊS UEL

Aflência:4113 Conta: 03695 • O

Dados do pagamento:
Código de barras: 866100003890 595978640489 920180216029 018200000232

Controle: 80380036950163237492

Valor do documento: R$ 38.959,59
- Informações fornecidas pelo

paflador:
Operação efetuada em 07/02/2018 às 15:37:29 via Sispag, CTRL 599390083000036.
Autenticação:
.0~"72B3B02E458F40ADFA872A63EB5D63FD23FFC
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Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h)ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 1



Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária Oà^ ^^ J^

Nome da Unidade Favorecida l vencimento
UNIVERSIDAüE ESTADUAL DE LONDRINA-CNPJ : 78.840.489/0001-53 Campus Universitário
Rodiyiâ Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Londrina/PR. Í"Data"Em]'ssao'
PROAF - DIVISÃO DE TESOURARIA

16/02/2018

Nome do Recolhedor

FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001-50

l Ano/  Arrecadação

06/02/2018

! Quantidado

38959,59

2018/20000023

Valor da Taxa

Valor do Documento

1,00

38.959,59

Resumo dos Serviços
FAUEL - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A
COMUNIDADE.
(T: 1965)

TAXA DEADM UEL REF. AOS PERÍODOS DE 01/10/2013 A 30/03/2016 DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À COMUNIDADE: EDITORA.

...:

Instruções

ONDE PAGAR:
- LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTES CAIXA AQUI;
- INTERNET BANKING NA OPÇÃO: OUTROS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS;
- CAIXAS ELETRÔNICOS DA CAIXA NA OPÇÃO: TRIBUTOS ESTADUAIS - DOCUMENTOS
COM CÓDIGO DE BARRAS. |

I
NÃO RECEBER APÓS O yENÇIMENTO,

1 a Via-Cliente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Universidade Estadual de Londrina
Arrecadação Bancária

Noma da Unidade Favorecida
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. CNPJ : 78.640.489/0001-53 Campus Universitário
Rodovia Celso Garcia Cid(PR445) KM 380 Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970. Londrina/PR.
PROAF. DIVISÃO DE TESOURARIA
Nome do Recolhsdor

FAUEL
CPF/CNPJ: 03.061.086/0001.50

"Rasumodos Serviços
FAUEL. TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
(T: 1965)

TAXA DE ADM UEL REF. AOS PERÍODOS DE 01/10/2013 A 30/09/2016 DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
InstruçSes

NÃO RECEBER APÓS Q VENCIMENTO,

16;02/2tl18

06/02/2018

Vencimento

I Data ËmÏssSo

"Ano7'N'i'Ai:r'ecada'ça'o
2018/20000023

'QÜantÏdada; Valor da taxa
^895g,59__]_1,00^

Va ÍoFïo^DocümeiTtd
38.959.59

...L 2a Via - Banco

866100003890 595978640489 920180216029 018200000232 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

!WAJ!PÍfôlPïM^!!
ira leitura do código de barras cortar na linha pontilhada acim
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA VEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NUMERO PROCESSO

2.836/2018

FOLHA N.» tBBIU

169a^
SETOR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.° FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À

Pró-Reitoria de Administração e Finanças -PROAF

Diante no relatório financeiro final do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS,

intitulado: Programa de Açâo Editorial, período de 02/10/2013 a 30/09/2016, encaminhamos o presente

protocolado para verificar os recolhimentos previstos no artigo 4^ da Resolução CA n^ 008/2012.

Em 17/05/2019.

áudidKerraro

PROPLAN/DPDA/Div\Çu\tos

De acordo:

Luís Fernan Camarim

y

\^

Diretoria qle P\aoef Desenv. Administrativo

z

Prof. Dr. Mário ?érgio M^ntovani

Pró-Reitor de Planejamento

^

Form. Código 11883 - Formato A4 - 75g - BI 100x1
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PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE ADIVIINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REF.: Processo n°. 2836/2018 - 27/02/2018

Em atenção á solicitação as fls. 169 do presente processo, encontramos as

seguintes informações relativas ao recolhimento de taxa prevista no artigo 4° da Resolução

n° CA 008/2012, para o Programa de Atendimento à Sociedade: "Programa de Ação

Editorial" - período de 02/10/2013 à 30/09/2016.

Art. 4° - Inciso l - Repasse da taxa de Administração U EL-5%.

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos

bancários com referencia a taxa de administração da UEL, conforme o anexo às fls. 167 e

168. Total recolhido relativo à taxa de Administração da UEL - R$ 38.959,59 (Trinta e oito ^

mil, novecentos e cinquenta e nove reais, cinquenta e nove centavos).

<

Art. 4° - Inciso II -Repasse relativo a retenção do FAEPE - 4%.

Encontramos registros contábeis de recolhimentos realizados através de boletos

bancários com referencia a taxa de retenção do FAEPE, conforme os anexos às fls. 165 e

166. Total relativo ao recolhimento do FAEPE do referido curso - R$ 18.979,85 (Dezoito mil, ^

novecentos e setenta e nove reais, oitenta e cinco centavos).

Esclarecemos que os recolhimentos apresentam valores diferenciados dos

apresentados no relatório final, ás fls. 05. Nesta apresentação o valor arrecadado foi de R$

889.797,36 sobre 5% e 4% a UEL e ao FAEPE, encontramos os seguintes valores: R$

44.489,87 e R$ 35.591,89, respectivamente, e foram realizados recolhimentos conforme as

Guias, às fls. 168 e 166, valores de R$ 38.959,59 e R$ 18.979,85, restando um saldo de R$

5.530,28 e R$ 16.612,04, ainda a ser repassado a UEL e a FAEPE.
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De acordo com nossos registros, os valores recolhidos foram contabilizados na

forma da lei e cumpridos os dispostos do art. 4° da resolução CA 008/2012.

c-

b

IV

Londrina, 23 de Maio de 2019.

^ele Batistã^la Fonseca
ao de Tesouraria - PROAF

Eénil Staviski
Pró-Reitor de Adm. e Finanças -PROAF

Fia aranho Limao
Dir SH-tceifo^PROAFor

c
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Pró-Reitoria de Planejamento

À
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Parecer Processo 2.836/2018 - Relatório Final do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS: Programa de Ação Editorial, durante
o período de vigência de 01/10/2013 a 30/09/2016.

c

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "Programa de Ação Editorial" desta Instituição, desta
Instituição, atendendo §1° e §2° do Artigo 12 da Resolução CA n^ 08/2012, que trata:

§1° "A convenente, no prazo de 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do
convénio, encaminhará relatório financeiro final, instruído com o relatório de
atividades, à Pró-Reitoria de Planejamento, que após a análise, procederá seu envio ao
Conselho de Administração, para aprovação".

§2° "O processo instruído com o relatório financeiro final e o relatório de atividades, uma
vez aprovado, será encaminhado ao Centro Estudos, Departamento e Conselho Diretor
respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros planos de trabalho."

Apresenta-se rubricado pela Coordenação do Curso e pela Convenente -
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL (folha 03).

Submetido à Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF, para
manifestações quanto aos recolhimentos indicados no relatório (folha 05), qual parecer foi pelas
pendências de valores recolhidos em relação ao apurado do relatório (folhas 170 e 171).

c ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO: [Quadro resumo -folha 174]

a) RECEITAS: A receita própria do programa auferida junto à FAUEL, resultaram em um montante de
R$889.797,36 (receita do programa).

A Receita Estimada inicialmente era de R$456.144,20 (-) Receita Efetivada de R$889.797,36 =
superavit úe R$433.653,16, representando um percentual de crescimento entre receita estimada e
receita efetivada de 95,07%.

Este programa possui um SALDO OPERACIONAL de exercícios anteriores no valor R$168.313,92,
que somado à receita do programa, apresenta a receita total de R$1.058.111,28. '

b) DESPESAS TOTAIS: Pode-se observar no item anterior, que o programa teve uma receita de
R$889.797,36, saldo de exercício anterior de R$168.313,92, houve investimento de R$4.312,88 em
Materiais Permanentes, e resultou saldo operacional de R$59.164,92.

c) DESPESAS COM PESSOAL: Verifíca-se remanejamento de valores entre o estimado e efetivado,
pois o valor estimado de R$3.000,00 referente à rubrica "Bolsistas", não foi efetivada (zerada), no
entanto, o valor efetivado de R$6.781,56 foi apropriado para a rubrica "Apoio", cuja rubrica não
havia programação. O valor efetivado representa o percentual de 0,64%, sobre o valor arrecadado
que fica dentro do percentual estipulado pelo Artigo 6° da Resolução n° 008/2012.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fone (43) 3371-4000 - PABX - Fm 3328-4440 - Caixa Postal 6001 - CEP 86051-990 - I nteract htnp/www.ucl.br
LONDRINA-PARANÁ-BRASIL
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d) DESPESAS DE CUSTEIO: Os valores apropriados para esse elemento de despesa, houve
crescimento de 132,19% em relação aos valores estimados. (Valor Estimado para Material de
Consumo e Serviços de Terceiros = R$383.715,37, Valor Efetivado para Material de Consumo e
Serviços de Terceiros = R$890.952,89)

e) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: Houve investimento abaixo do valor estimado.
Valor Estimado = R$31.200,00; Valor Efetivado = R$4.312,88, que se agrega ao património da
Instituição (folhas 109, 117, 127, 130 e 133). De acordo com o relatório apresentado, não foi
encartado o Termo de Doação referente ao material permanente adquirido.

f) TAXAS ADMINISTRATIVAS UEL E FAEPE: Conforme informações da PROAF (folhas 170 e 171) o
programa recolheu os valores de R$38.959,59 e R$18.979.85, referente às taxas UEL e FAEPE,
respectivamente, restando um saldo de R$5.530,28 e R$16.612,04, ainda a ser repassada às
taxas DEL e FAEPE. Informa-se que os valores dos repasses devem incidir sobre o valor total
arrecadado, conforme previstos pêlos incisos l e II do Artigo 4° da Resolução CA n^ 008/2012.

c CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, se atém aos dados e informações constantes no
processo.

O processo segue a essa Pró-Reitoria para apreciação da parte académica das atividades e
encaminhamentos necessários.

Posteriormente, pedimos a gentileza no encaminhamento à Coordenação do programa,
visando a apreciação sobre os dados aqui contidos, em especial sobre os itens "C", "e" e "f",
e aprovação do Conselho Deliberativo.
Ao final, retorne à esta Pró-Reitoria para as providências de encaminhamentos sequenciais.

c

É a manifestação desta unidade, s.m.j.

Londrina, 29 de maio de 2Q'19.

De acordo:

Cláitífjé Feirara
íaà,üe Custos

mLUÍS Fe^
Diretoria dç^lahej. Desenv. Administrativo

Prof. Dr. MárTÜ'S^f.fiísJ\d<rfi/tovani
Pró-Reitor ^e Planejamento

<

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fone (43) 3371-4000- PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6001 - CEP 86051.990 -I nternethmp/www.uel.br
LONDRINA.PARANÁ-BRASIL
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Un;versidadeE-ii;a(fu-'ildel..ondrin:-]
Pró-R? ^tor^ dc-; Extensão, (:;u!t'jr,t t' Socicd^dft

PARECER N. 016/2019

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 2838/2018.01

\)EÍ
Ffii

m.
^S^t^

A

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

FAUEL

Devolvemos o presente processo para que seja

providenciado pela coordenadora do projeto de prestação de serviços e anexado

a este processo, o Relatório de Atividades Executadas - metas atingidas e

resultados obtidos no formulário padrão estabelecido por esta Pró-Reitoria,

disponível na página da PROEX (menu - formulários), referente ao Programa de

Atendimento à Sociedade / projeto de prestação de serviço cadastrado nesta

Pró-Reitoria sob n. 1792, desenvolvido no período de 02/10/2013 a

30/09/2016, em atendimento à Instrução de Serviço PROEX - 001/2017

aprovado pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade em 25/07/2017 e a

Resolução CA n. 008/2012.

Informamos que o Relatório anexado às folhas n.

143 a 161 (fora do padrão) refere-se ao período de 2010 a 2013 e não

atende ao período de vigência estabelecido na Cláusula Décima Primeira do

Convénio anexado à folha n. 140.

O Relatório de Atividades Executadas refere-se

ao desenvolvimento do Plano de Trabalho (Académico), necessário para subsidiar

a análise e parecer sobre o mesmo pelas Comissões de Extensão de

Departamento e de Centro, em cumprimento às disposições contidas no Art. 5°.,

inciso III das Resoluções CEPE no. 0087/2010 e 0088/2010, que tratam

respectivamente, da constituição e competência das Comissões de Extensão de

Departamento e de Centro e pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do

CEPE.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (FR 445). km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet httD://v«ww.iiel.br

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Fomiato A4 (210x297mm)
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Após o atendimento da providência acima

solicitada, este processo deverá ser devolvido diretamente para a Divisão de

Projetos e Iniciação Extensionista, no sentido de encaminhá-lo para apreciação

das Comissões de Extensão e Conselhos de Departamento e Centro, Câmara de

Extensão, Cultura e Sociedade do CEPE e posterior envio ao Conselho de

Administração.

<•

Em, 06/06/2019.

Prof. Dr. PaulÂ\Antonio Liboni Filho

Diretor de^õÇr^çnas, Projetos e

Iniciaçã^Extensionista

õliPa a

'Assessor
\

^special

{visão d^ Projetos

c'

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 860S1-990 - Internet http;//wwiv.uel.br

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 c 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina
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EDUEL

Encaminhamos para conhecimento e providências soiicitadas no Parecer

n°016/2019.

<'• Londrina, 15 de Agosto de 2019

4< I ..^
Graça Mar^Simões Luz

Graça Maria Simões Luz
0<rstor& Presictento

FAUEL

CL
Vq4quTriarSá!omão Dias

Dias
CPF 97Q.S53.579-.04
CRC-PRü4S%yO^
Contariora -

.f

Rua Fernando de Noronha, 1.426 - CEP 86060-640 Fone/Fax: (43) 3321-3262 -Londrina - Paraná

..''



A Vice-Reitoria

Prof. Dr. Décio Sabattini Barbosa
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Muito embora este Processo trate do Relatório do PÁS referente ao período de

2013 a 2016, faz-se necessário reconstruir um contexto mais amplo sobre o

processo, para que se tenha uma visão mais nítida e esclarecedora sobre os fatos

que serão abordados na sequência. Com isso, serão feitas considerações aqui neste

processo que são relativas a dois outros relatórios financeiros, a saber: de 2007 a

2010 e de 2010 a 2013. Isso se justifica pois, nos três relatórios, quero discutir uma

mesma questão, que se repete nos três processos e que precisa ser tratada

conjuntamente.

Por ocasião da tramitação de aprovação do PÁS atual da Editora, fui informado

sobre a falta de relatório dos PASs de períodos anteriores, mais precisamente de

três períodos: de 2007 a 2010 (Primeiro PÁS), de_20W_a_2013_( Segundo PÁS) e de_

2013 a 2016 (Terceiro PÁS). Cumpre salientar, no entanto, que a Eduel sempre fez

seus relatórios anuais e despachou-os à Vice-Reitoria. Os relatórios faltantes

mencionados deveriam ter sido encaminhados pela FAUEL à PROPLAN. De

qualquer forma, refiz os relatórios desses períodos e encaminhei-os à FAUEL, que,

como convenente, faria os relatórios administrativos e financeiros referentes aos

períodos e os encaminharia à aprovação da UEL. Assim procedeu a FAUEL.

A PROPLAN apontou, nos três relatórios enviados pela FAUEL, inconsistências

relativas â natureza das taxas cobradas, que serão explicadas abaixo.

Os relatórios dos dois primeiros períodos (2007 a 2010 e 2010 a 2013) são

normatizados pela Resolução CA 179/2009, e o relatório do último período (2013 a

2016) é normatizado pela Resolução CA 008/2012. Com base nessas Resoluções,

as taxas de recolhimento nelas previstas são as seguintes:

Primeiro PÁS (de 2007 a 2010):

FAUEL - 7,5% do apurado;

UEL - 7,5% do arrecadado.

Segundo PÁS (de 2010 a 2013):

FAUEL - 5% do apurado;

U EL - 5% do arrecadado.

l



Terceiro PÁS (de 2013 a 2016):

FAUEL - 5% do apurado;

U EL - 5 % do arrecadado;

FAEPE - 4% do arrecadado.
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A principal objeção feita pela PROPLAN e pela PROAF em relação aos

recolhimentos feitos pela FAUEL à UEL (e também ao FAEPE) está diretamente

relacionada ao termo "arrecadado". Essas duas Pró-Reitorias afirmam que o

percentual da taxa de recolhimento à UEL/FAEPE deve incidir sobre o valor total das

vendas efetivadas. Essas duas Pró-Reitorias fundamentam-se nas Resoluções CA

179/2009 e CA 008/2012. Entretanto, há dois pontos fundamentais a esse respeito

que precisam ser esclarecidos: um sobre o conceito do termo "arrecadado" e outro

sobre "acordos administrativos". Passemos, agora, a elucidar esses dos pontos.

(

Do Conceito de "Valor Arrecadado":

A PAS da Eduel é totalmente diferente dos demais PASs em sua natureza.

Enquanto os outros PASs da UEL são de prestação de serviço à comunidade, o

PÁS da Eduel faz comercialização de produtos da Eduel e de outras editoras por

meio de consignações. Como se demonstrará mais adiante, as Resoluções do

Conselho Administrativo da UEL (CA 179/2009 e CA 008/2012) foram criadas tendo

em vista a prestação de serviço, e não a comercialização de produtos de terceiros

por meio de consignações, que implica pagamento a consignantes.

Vejamos, agora, a consequência das Resoluções acima sobre saúde financeira

da Eduel. A título de exemplificação, explicito abaixo duas situações comerciais:

Primeira Situação:

A Eduel consigna um livro da Editora Cortez, cujo valor de capa/de venda é de

R$ 100,00. Para isso, é concedido à Eduel um desconto de 30%. Com isso, ao

comercializar o livro, a Eduel terá de repassar à Editora Cortez um valor de R$

70,00, referente ao pagamento de fornecedor (consignante). A Eduel, para fazer

frente aos preços praticados pelo mercado na comercialização desse livro, concede

um desconto de 20% no seu valor de capa. Assim, a Eduel comercializa o referido

2
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livro a R$ 80,00. Efetivada a venda, a Eduel, por meio da FAUEL, repassa*?rCórtez

(fornecedor) os R$ 70,00 previstos. Dessa maneira, efetivamente, entra no caixa da

Eduel o valor de R$ 10,00.

c

c

Segunda Situação:

A Eduel comercializa um livro em sua Livraria produzido por ela mesma, cujo

valor de capa/venda é de R$100,00. A Eduel, para fazer frente aos preços

praticados pelo mercado, concede um desconto de 30% no valor de capa desse

livro. Assim, a Eduel comercializa o referido livro a R$ 70,00. Dessa forma,

efetivamente, entra no caixa da Eduel o valor de R$ 70,00.

1. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, qual é o valor da

despesa operacional comercial da Eduel?

2. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, houve despesa

operacional com consignante^

3. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, houve receita

operacional para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

4. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, houve receita

operacional para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

5. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, há passivo

circulante para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

6. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, há passivo

circulante para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

7. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, qual é o "valor

arrecadado" pela Eduel?

8. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, como se diferencia

"valor arrecadado" de "despesas operacionais comerciais"?

9. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, qual é o "valor

arrecadado" da Eduel?

4
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1. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, qual é o valor da

despesa operacional comercial, para a consignatária Eduel?

R. R$ 70,00.

2. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, houve despesa

operacional com consignante7

R.Não!

c 3. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, houve receita

operacional para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

R. Não! A venda de livros de terceiros não é a atividade principal da Editora

Eduel.

4. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, houve receita

operacional para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

R. Sim! R$ 70,00.

(

5. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, há passivo

circulante para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

R. Sim! R$ 70,00.

6. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, há passivo

circulante para a Eduel? Em caso afirmativo, qual é o seu valor?

R.Não!

7. Com base nas informações explicitadas na segunda situação, qual é o "valor

arrecadado" pela Eduel?

R. R$ 70,00.

4
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8. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, como se diferencia

"valor arrecadado" de "despesas operacionais comerciais"?

R. Pode-se afirmar que as despesas operacionais são "os custos de uma

empresa que não estão relacionados à produção de um produto". Dito de outra

forma, "se uma despesa não se qualifica como um custo das mercadorias

vendidas, o que significa que ela não está diretamente relacionada à produção

ou fabricação de um bem ou serviço, ela deve ser documentada como despesa

operacional"1. Torna-se necessário, também, não confundir "custo" com

"despesa", já que, contabilmente falando, são coisas distintas. Dito isso, é

preciso esclarecer que, se uma empresa trabalha com a venda de produtos de

terceiros, como é o caso da Livraria da Eduel, e se quer encontrar o "valor

arrecadado" por essa empresa, torna-se necessário deduzir do valor da venda

do produto consignado a "despesa operacional" contraída pela venda do

produto consignado.

9. Com base nas informações explicitadas na primeira situação, qual é o "valor

arrecadado" da Eduel?

R. R$ 10,00.

c

Como já demonstrado, as Resoluções do CA mencionadas anteriormente

ressaltam que as taxas que a FAUEL precisa recolher em benefício da UEL/FAEPE

são a partir do "valor arrecadado". Baseado no raciocínio contábil desenvolvido das

duas simulações de venda acima mencionadas, fica evidente que, na

comercialização de livros de outras editoras feitas pela Livraria da Eduel, não se

pode considerar como "valor arrecadado" os valores das "despesas operacionais

comerciais" contraídas pela consignação de livros de outras editoras. Em outras

palavras, torna-se necessário distinguir e separar "o valor de venda do livro" (valor

da nota fiscal de venda de produto) das "despesas operacional comerciais"

(pagamento feito pela consignatária "Eduel" em favor da consignante).

O valor pago pela consignatária Eduel em benefício da consignante não pode,

em hipótese alguma, ser considerado "valor arrecadado" pela Eduel. A esse

1 ln: ME^/blog.keruak.com.b^ [Grifo nosso]. ^
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respeito, as palavras de Samuel Dutra de Souza em seu livro A Consignação e os

Efeitos Contábeis das Operações no Mercado Editorial (2015, p. 10) são bastante

esclarecedoras:

c

na relação de venda em consignação, a consignante (editora) que
possui em estoque seus produtos, tem a posse e a propriedade dos
bens. Quando a consignante (editora) transfere a posse dos bens
para a consignatária (livraria), ela continua sendo proprietária do bem
até que seja efetivada a venda do produto pela consignatária, motivo
pelo qual deve controlar os estoques transferidos como bens em
poder de terceiros.

Como a Eduel é um órgão de apoio da DEL, uma Instituição Pública portanto, e

sabedora de que o Tribunal de Contas do Estado está atento àquilo que se chama

de "fuga de receita", fica evidente que, nesse caso, também não se pode falar em

"fuga de receita", porque esse recurso nunca foi da Eduel/UEL.

Dos Acordos Administrativos

Ademais, os pagamentos das consignantes são classificados como "despesa",

e não "receita". E isso que se observa nos lançamentos de cada um dos Relatórios

Financeiros dos PASs dos períodos aqui analisados, a saber:

c
PAS de 2007 a 2010: conferir página 03 do processo;

PAS de 2010 a 2013: conferir página 05 do processo;

PAS de 2013 a 2016: conferir página 05 do processo.

Essa mesma concepção também pode ser evidenciada quando da aprovação

do PAS pela CA. E o que se lê nas "Formas de Repasses dos Recursos

Financeiros" (PÁS de 2007 a 2010) ou no "Demonstrativo de Receitas e Despesas"

(PASs de 2010 a 2013 e de 2013 a 2016), item que é parte integrante de cada um

dos Projetos de PAS aprovados pela CA, conforme se observa em:

•

•

PAS de 2007 a 2010: conferir página 138 do processo;

PAS de 2010 a 2013: conferir página 114 do processo;

PAS de 2013 a 2016: conferir página 142 do processo.

l.
s
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Enfatizo também que, não obstante o despacho feito pela FAUETTà folha 144

do Relatório do PAS de 2010 a 2013, todo o entendimento da FAUEL em relação

aos lançamentos contábeis referentes à venda dos livros consignados da Livraria da

Eduel sempre foi no sentido de não aplicar as taxas de recolhimento destinadas à

UEL/FAEPE nas vendas dos livros consignados. Esse sempre foi o entendimento da

FAUEL, tanto que os lançamentos em suas planilhas nos Relatórios Financeiros

demonstram claramente isso.

Com isso, como diretor da Eduet, refuto a ideia constante no despacho da

FAUEL de que, como se lê à folha 144 do PÁS de 2013 a 2016, "o repasse realizado

foi de 5% sobre o líquido, e o carreto é sobre o total da receita". A FAUEL não fez os

recolhimentos a partir da venda dos livros consignados da Livraria, pois foi instruída

a proceder dessa forma. Foi instruída por aquilo que foi aprovado e determinado

pela CA da UEL, tal como se salientou acima, ao discorrer sobre as "Formas de

Repasses dos Recursos Financeiros" e sobre o "Demonstrativo de Receitas e

Despesas".

Além disso, o funcionário da Livraria, ao fazer o fechamento semanal de suas

vendas, historicamente, sempre faz constar em seu ofício a seguinte observação:

c. ou ainda:

"Ressaltamos que sobre estes valores [referência às vendas dos
livros consignados] não incide a cobrança de 5% a título de taxa de
administração da UEL/FAEPE/FAUEL".

"Ressaltamos que estes valores representam a soma dos valores de
custo e de renda das vendas do dia [...], e que sobre os valores de
pagamento de fornecedores, não deve incidir as taxas de
administração da FAUEL e UEL, pois são recursos para pagamento
dos valores de custos das obras comercializadas na Livraria Eduel,
pertencentes a terceiros."

Esse entendimento, inclusive, é anterior à existência do Programa de

Atendimento à Sociedade, que se iniciou em 2007, como se pode perceber por

documentos emitidos pela Livraria da Eduel, onde se lê nos relatórios semanais de

venda da Livraria: lí.

7
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Ressaltamos que sobre estes valores [referência às vendas de
consignados] (custo) não incidem a cobrança de 5% a título de
administração da Fauel (Cl Livraria   012/2005).

Como se percebe, a cobrança de taxas de recolhimento à UEL/FAUEL/FAEPE

sob a venda dos livros consignados da Livraria Eduel é indevida do ponto de vista

contábil e fiscal, já que a Eduel é taxada sobre um recurso que não faz parte do

valor por ela arrecadado.

Da Inviabilidade Financeira da Eduel

c
Além disso, a cobrança da referida taxa inviabiliza financeiramente a existência

da Eduel, como se demonstrará na sequência. A título de ilustração, tome-se com

exemplo a mesma simulação de venda mencionada acima, que se reproduz

novamente aqui:

c

A Eduel consigna um livro da Editora Cortez, cujo valor de capa/de
venda é de R$ 100,00. Para isso, é concedido à Eduel um desconto
de 30%. Com isso, ao comercializar o livro, a Eduel terá de repassar
à Editora Cortez um valor de R$ 70,00 referentes ao pagamento de
fornecedor. A Eduel, para fazer frente aos preços praticados pelo
mercado na comercialização desse livro, concede um desconto de
20% no valor de capa desse livro. Assim, a Eduel comercializa o
referido livro a R$ 80,00. Efetivada a venda, a Eduel, por meio da
FAUEL, repassa à Cortez (fornecedor) os R$ 70,00 previstos. Assim,
efetivamente, entra no caixa da Eduel o valor de R$ 10,00.

Como também já se mencionou anteriormente, as taxas de recolhimento

previstas na Resolução CA 008/2012 estão assim distribuídas: FAUEL - 5% do

apurado; UEL - 5 % do arrecadado; FAEPE - 4% do 03. Embora a taxa da FAUEL

seja sobre o valor apurado, para efeito deste cálculo, será considerado um valor total

de 14%, apenas para facilitar a linha de raciocínio.

No exemplo acima, se aplicar a taxa dos 14% sobre o valor total da venda, com

querem a PROPLAN e a PROAF, isto é, sobre os R$ 80,00, teremos a seguinte
situação:

Valor da Venda do Livro Consignado: R$ 80,00

Valor de Repasse ao Consignante: R$ 70,00

Valor de Repasse à UEL/FAEPE/FAUEL: R$ 11,20

8
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Resultado da Venda do Livro Consignado: R$ 1, 20 de preiuíz5^ara cada
livro vendido.

Saliento, ainda, que, neste cálculo, não foram consideradas outras despesas

operacionais, como transporte. Quando a consignatária (Eduel) precisa devolver

exemplares à consignante, o frete de volta corre por conta da nossa editora.

Atualmente, a Livraria de Eduel tem um estoque total de 9.736 livros. Destes,

1.202 são da Eduel, e o restante são livros consignados. Assim, no atual estoque de

livros da Livraria, 87,66 % do seu estoque é formado por livros consignados. Essa

proporção reflete-se na caixa da Livraria: historicamente, de 65% a 80% do seu

faturamento bruto é com a venda dos consignados. A título de ilustração, segue

abaixo uma observação sobre isso feita pela diretora da Eduel à época, ao tratar dos
"Recursos Financeiros" da Eduel:

c

Do total de R$ 297.937, 44 arrecadado pelas vendas na Livraria,
aproximadamente 80% deste valor foi destinado para pagamentos de
consignações a outras editoras (Relatório Financeiros da Eduel de
2007, p. 7).

No PAS do ano seguinte (de 01/08/2007 a 01/08/2008), que foi aprovado pela

CA, no item "Destinação dos Recursos", já havia sido previsto o orçamento de 70%

dos recursos para o pagamento de consignação.

Em anos anteriores ao PÁS, a situação dos recolhimentos era a mesma. Em

2005, conforme se lê no Processo 7225/2005, encaminhado à Procuradoria Jurídica,

no qual consta o Relatório Final de Convénio referente ao período de junho de 2002

a agosto de 2004, à folha 40 do referido processo, constata-se que o total das

vendas de livros consignados da Livraria foi de R$ 171.197,71. Ainda à mesma folha

do processo, consta a seguinte observação da diretora da Eduel à época:

Os valores das taxas de administração são calculados sobre o lucro
líquido da EDUEL, ou seja, os percentuais de consignação devidos
às editoras que mantém contratos com a Livraria da UEL são
deduzidos da receita total arrecada para cálculo das taxas.

Ressalto que este é o Relatório Final de Convénio do referido período, no item

"Balanço", que foi encaminhado, via processo, à Procuradoria Jurídica da UEL em
10 de outubro de 2005.

9
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Lembro, mais uma vez, que, quando da aprovação do PÁS pela CA, esta

Instância Administrativa tivera acesso às informações sobre a Previsão

Orçamentaria, na qual consta, como parte integrante e essencial do Projeto, os

valores destinados ao pagamento dos livros consignados. Além disso, o relatório

financeiro acima mencionado passou pela Procuradoria Jurídica da UEL e pelo

Conselho Administrativo da UEL e foi aprovado em ambas instâncias. Assim, mais

uma vez, insisto que essa questão das taxas cobradas sobre a venda dos livros

consignados é matéria já conhecida e estabilizada tanto pelo CA como pela

Procuradoria Jurídica da DEL.

Além disso, fica claro que, se a taxa de recolhimento à UEL/FAEPE/FAUEL

incidir sobre o total das vendas da Livraria, como querem a PROPLAN e a PROAF,

isso inviabilizará financeiramente a Livraria da Eduel. Quanto mais eficiente for a

Livraria em suas vendas, mais rápida e maior será a sua dívida.

Durante a minha gestão frente à direção da Eduel, que inclui a Livraria, o nosso

caixa nunca esteve negativo. Contudo, em razão das objeções feitas aos relatórios

financeiros da Eduel enviados pela FAUEL, solicitei a essa Fundação que fizesse

uma simulação demonstrando como ficaria o caixa da Eduel caso fossem aplicados

os percentuais solicitados pela PROAF e pela PROPLAN nos períodos de 2007 a

2010, de 2010 a 2013 e 2013 a 2016, ou seja, se fossem aplicados os percentuais

sobre os valores totais das vendas da Livraria, incluindo as vendas dos livros

consignados da Livraria. Como consta do ofício enviado pela FAUEL (OF. DIR.N0

142/2019), a Eduel estaria com um saldo negativo de R$ 118.805,96.

Informalmente, estendemos esse cálculo até julho de 2019, e o saldo negativo

foi para R$ 131.245,60. Contudo, se esses índices não forem aplicados, o saldo da

Eduel em julho de 2019 fica positivo, em R$ 16.279,25.

O que fica evidente a partir dessas análises todas é que, se a taxa de

recolhimento à UEL/FAEPE/FAUEL incidir sobre o total das vendas da Livraria,

como querem a PROPLAN e a PROAF, isso inviabilizará financeiramente a Livraria,

que, por sua vez, inviabilizará financeiramente a Eduel, que é viável

financeiramente, como se pode perceber pêlos Relatórios Financeiros.

Saliento, no entanto, que não há nada de errado com a redação das

Resoluções do CA. O problema está na sua interpretação. O conceito de "valor

arrecadado" não é tão simples quanto parece. De fato, se tomar-se os PASs que l
10
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fazem prestação de serviços, a compreensão do termo "valor arrecadãOTTe de mais

fácil compreensão. Entretanto, se tomar-se os PASs da Eduel, que faz

comercialização de produtos próprios e de terceiros (consignações), a interpretação

do termo "valor arrecadado" torna-se muito mais subjetiva. Cumpre esclarecer,

contudo, que "intepretação subjetiva", aqui, não significa afirmar que cada leitor

possa entender o termo segundo suas convicções pessoais ou como melhor lhe

convir. Interpretação subjetiva, aqui, quando se pensa a venda de produtos

consignados, significa, simplesmente, que há no termo "valor arrecadado" muitas

modalizações contábeis e fiscais, que precisam ser consideradas antes de se emitir

um juízo sobre o conceito da expressão.

Repasse da UEL à EDUEL

Em razão da crise económica e política pela qual vêm passando as Instituições

Públicas ao longo dos anos, o valor dos repasses de recursos financeiros da UEL à

EDUEL foram também diminuindo, como se demonstra abaixo:

Repasse da UEL à Eduel

<

a)2003

b)2004

c)2005

d)2006

e)2007

f)2008

g)2009

h)2010

i) 2011

j)2012

h)2013

1)2014

j)2015

1)2016

R$ 284.460,00;

R$ 122.565,00;

R$ 193.375,06;

R$73.181,47;

R$ 131.542,03;

R$ 189.454,68;

R$ 200.000,00;

R$ 50.000,00;

R$ 222.500,00;

R$ 223.288,00;

R$ 52.200,00;

R$ 36.500,00;

R$ 76.739,00;

R$ 00,00

11



m) 2017

n)2018

0)2019

R$ 39.790,00

R$ 00,00

R$ 00,00
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Recolhimentos Feitos à UEL pela FAUEL a Pedido da Eduel:

Em razão da falta de repasse de recursos financeiros da UEL à Eduel, a partir

de 2013, a Eduel passou a solicitar transferência de recursos do seu caixa junto à

FAUEL à UEL, para que a UEL fizesse os pagamentos dos fornecedores e dos

prestadores de serviço da Eduel. Destaco, contudo, que essas solicitações de

repasse à DEL não estão atreladas, de forma alguma, às taxas de reconhecimentos

previstas nas Resoluções de que tratei até aqui. Eis a relação desses repasses

feitos à U EL, não previstos nas Resoluções do CA:

a)2013

b)2013

c)2014

d)2014

e)2015

f) 2016

g)2018

Total de

Repasse

Repasse

Repasse

Repasse

Repasse

Repasse

Repasse

Repasse:

de R$ 50.000,00;

de R$ 80.000,00;

de R$ 80.000,00;

deR$ 100.000,00;

de R$ 50.000,00;

de R$ 34.800,00;

de R$ 6.000,00.

R$ 400.800,00

Em busca de soluções para essa questão financeira da Eduel, conversei com o

Luiz Fernando Cazarim, da PROPLAN, e com o Sérgio Manabe, da Auditoria da

UEL. Desses encontros, surgiram duas propostas de encaminhamento.

Propostas de Auditoria: fazer o encontro de contas.

Já que a Eduel "deve" R$ 131.245,60 à UEL, e considerando que a Eduel já

repassou R$ 400.800,00 à UEL, de maneira extraordinária, sem que esse recurso

estivesse atrelado a alguma normaliza condicionante, seria feito o encontro de

contas, no qual o valor que a Eduel deveria recolher à UEL se extinguiria em razão

do valor já efetivamente repassado aos cofres da UEL.

12
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Proposta da PROPLAN: a Eduel faz o pagamento da dívida à UEL com os seus

livros.

A justificativa para isso é que houve "frustração de receita", já que havia uma

expectativa de comercialização dos livros e isso não aconteceu a contento. Houve o

custo de produção dos livros, mas as vendas não foram efetivadas como se

imaginava.

O Problema das Duas Propostas:

c Em ambas as propostas, ataca-se a consequência do problema, mas não sua

causa. A "dívida" é resolvida, porém sua causa continua a drenar a saúde financeira

da Editora. Se o problema da dívida for resolvido, sem que haja o verdadeiro

entendimento sobre a questão contábil que envolve o termo "valor arrecadado" da

Resolução do CA, o problema subsistirá e, no dia seguinte, a Livraria da Eduel

estará criando uma nova dívida para si, o que inviabilizará o trabalho da Eduel.

O Pedido de Reconsideração:

c

Feitas essas considerações, encaminho este Processo primeiramente ao Vice-

Reitor, a quem a Eduel está subordinada, para que tenha ciência, de maneira formal,

da gravidade do problema e de seus possíveis desdobramentos.

Peço à Pró-Reitora de Planejamento que considere a argumentação

apresentada neste despacho e que não seja aplicada a taxa de recolhimento, tal

como prevista na Resolução CA N0 008/2012, às vendas de livros consianados da

Livraria, conforme despacho à página 173, item f.

Solicito à Pró-Reitoria de Finanças que também acate a argumentação aqui

exposta e que igualmente não aplique a taxa de recolhimento, tal como prevista na

Resolução CA   008/2012, às vendas de livros consignados da Livraria, conforme

despachos às páginas 170 e 171.

Requisito à FAUEL que, ioualmente, acolha os argumentos aQui dispostos em

relação à taxação dos recolhimentos sobre a venda dos livros consionados da Eduel

e que atenda à demanda da PROPLAN, feita à páaina 163 deste processo, no

\
\
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sentido de apresentar separadamente os valores provenientes da venda"

consiflnados da Livraria da Eduel.
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Além disso, havendo posicionamento favorável ao acolhimento deste pleito por

parte da PROPLAN e da PROAF, insto a FAUEL a fazer os devidos ajustes no

Relatório Financeiro do período, no sentido de não aplicar as taxas de recolhimento

nos valores comercializados Dela venda dos livros consianados da Livraria, e a fazer

os ajustes necessários para satisfazer as demais demandas da PROPLAN e da

PROAF apresentadas neste processo.

c A PROEX informo que segue anexo o relatório já no novo formulário

disponibilizado para esse fim. Informo, ainda, que houve equívoco ao anexar as

atividades referentes ao período, conforme relatado à página 175 deste processo, e

que isso já foi alterado.

c

Atenciosamente,

3

Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello.

Diretorda Eduel.

l^/fOf^l0)
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PRÒ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO

DIVISÃO DE PROJETOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(PAS/PEPE)

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

(Resolução C.A. n0 008/2012)1

PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO (PEPE)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

(Resolução C.A. n° 009/2012)

l) RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)
. De acordo com o Art. 12 das Resoluções CA n. 008/2012 (PÁS) e 009/2012 (PEPE), o
Relatório de Atividades Executadas (PROEX) deverá ser apresentado à Convenente pela
coordenação do PAS e/ou PEPE, por meio deste Formulário, no prazo de 30 (trinta) dias
após o término do projeto/convênio.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS (PROEX)

PRORROGAÇÃO (*): ( ) FINAL: ( )

PERÍODO DO RELATÓRIO: 02/10/2013 a 30/09/2016
(*) - Prorrogação - aplicável somente para prorrogação de prazo do Plano de Trabalho, cuja

duração for inferior à vigência do Convénio.

CARACTERIZAÇÃO DO RELATÓRIO

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PÁS): ( X )

PROJETO DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO (PEPE): ( )

I - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, PROJETO E CONVENENTE

Nome do(a) Coordenador(a): Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello
Centro: CCH Departamento: Letras Vernáculas e Clássicas

Número de Cadastro do Projeto: 1792
Título do Projeto: Programa de Ação Editorial

Término do Projeto/Convênio: 30/09/2016

1 Este relatório refere-se às atividades do PÁS da Eduel durante o período de 2013 a 2016, em cujo
período vigorava a Resolução CA 179/2009. Contudo, será utilizado este formulário, que é
normatizado pela Resolução CA 008/2012, em cumprimento ao despacho da PROEX no processo n°
2838.2018, às páginas 174 e 175.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cld (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-1440 - Caixa Poatal 6.001 - CEP 86051-991) - Internet ll«p:,''wnw.iiel.br
Hospital Unlversltario/Ccntro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - ^·iIa Operária - Fone (43) 338I-20U» PABX - Fax 3337^1041 e 3337-7495 - Caixa Posta] 791 - CEP 86038^140

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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UNÍVEI&idAdE
EsiAduAl de LoNdRÍNA

%EÍ
F.OLHAN.*
ï^-
no^

9I00^
PRÓ-REÍTORÍA (IE EXTENSÃO

CONVENENTE:

FAUEL: ( X ) ITEDES: ( ) HUTEC: ( ) OUTRA (especificar):.

c>
-v.'

-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO
A finalidade primeira do Programa Ação Editorial é publicar material de qualidade e

relevância científica, cultural e/ou didática, de forma a atender aos interesses de ensino,
pesquisa e extensão da comunidade académica e da sociedade como um todo.

Como se poderá observar pela quantidade de livros publicados e pêlos avanços
acontecidos no período, tais como criação de ePub, criação de novas linhas editorais,
emissão de nota fiscal, criação de e-commerce e de novos parcerias comerciais, pode-se
afirmar que os objetivos e as metas estabelecidos no PÁS foram totalmente satisfatórios,
apesar das dificuldades de pessoal técnico e financeiras de que se tratará mais adiante.
Estabelecer a relação entre os Objetivos propostos e as Metas realizadas e não realizadas.

I - RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)

c^

I.Ações em 2013

1. Publicação de 28 livros impressos;
2. Publicação de 25 livros no formato digital (PDF), disponibilizados gratuitamente no site
da Eduel;
3. Consolidação da parceria com a Sc/e/o Books, corn a submissão de mais títulos da
Eduel, totalizando 10 livros no formato eletrônico, em programa ePub, com a indexação da
Scielo, entre eles, dois com acesso gratuito;
4. Publicação de um livro em formato BRAILLE, em parceria com a UDESC;
5. Troca do forro das salas da Eduel;
6. Elaboração de Projeto, inscrição e posterior aprovação em Edital da Fundação Araucária
de Apoio às Editoras para compra de equipamentos no valor máximo de R$ 50. 000, 00;
7. Compra, com os recursos da Araucária, de: 1 impressora A3-laser colorida; 1 scanner
A3; 9 computadores;
8. Aumento de editoras e de distribuidores, visando consignação na livraria da Eduel;
9. Ampliação dos espaços para distribuição dos livros publicados, com a divulgação em
sites como Livraria Cultura e da ABEL) (Associação Brasileira de Editoras Universitárias);
10. Agilização no processo de produção;
11. Manutenção da qualidade editorial;
12. Ampliação de vendas com a realização de promoções mensais na livraria;
13. Organização e publicação do Catálogo Eduel;
14. Participação em eventos como a Semana Literária do SESC, visando divulgar as
publicações e levar os autores da Eduel para contato com o público externo;
15. Participação no Festival Literário LONDRIX;
16. Participação em diversos eventos académicos: SBPC; ANPOLL; ANPOCS; ANPED;
ABRALIC; GEL; ANPUH, entre outros realizados fora ou no âmbito da UEL;
17. Ampliação do espaço de participação na Bienal Internacional do Livro do Rio de
Janeiro;
18. Participação da Eduel na Feira do Livro de Frankfurt. As Editoras Universitárias
paranaenses foram contempladas por meio de Edital da Fundação Araucária em projeto
que tinha o objetivo de promover as editoras nessa importante feira internacional. As

Campus Universitário: líotlovia Celso Garcia Cid (FR 445), km 380 - Fone (43)3371-4000 PABX - Faï 3328-444» - Caiia Postal 6.001 - CEP 86051-990 - InMniet Iltlp:,'Avw>v.iKl.bs
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edituraü partiuipararn cum estande próprio e os recursos furani liberados pela Fuiidaçãu
Araucária.

Todas as despesas com pagamentos de estandes, transporte dos livros e diárias dos
funcionários são pagas com recursos do convénio com a FAUEL.

II. Livros Publicados em 2013

1. Educação Sexual no dia a dia
Mary Neide Damico Figueira

2. Morte, implicações ambientais e culturais
Sônia Maria Nobre Gimenez; Carla Brito Tatsui

3. Mulheres de Graciliano
Marcos Hidemi de Lima

4. Vozes do exílio e suas manifestações nas narrativas de Júlio Cortázar e Marta
Traba
Amanda Pérez Montanéz

5. A Arte na Filosofia madura de NIETZSCHE
Rodrigo Rabelo

6. Práticas colaborativas de escrita via internet
Petrilson Pinheiro

7. Michel Foucault em múltiplas perspectivas
Organizadores: Marcos Nalli; Sônia Vergas Mansano

8. Paisagens sobrepostas - índios, posseiros e fazendeiros nas matas de Itapeva
(1723-1930)
Dora Shellard Corrêa

9. Corpo Ator
Aguinaldo Moreira de Souza

10. Administração e marketing - os caminhos e desafios do profissional
Elias Daher

11. Crimes contra a dignidade sexual - a memória jurídica pela ótica da estilística léxica
Diná Tereza de Brito; Edina Panichi

12. Comércio de Almas - a diretriz Atlântico-Africana da diplomacia imperial brasileira,
1822-1856
Gilberto da Silva Guizelin

13. Cafelândia ou terras das glebas de ouro: impressões de viagens: 1923
Romário Martins. Edição, introdução e notas: António Paulo Benatte; Nelson Dacio
Tomazi
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14. Eüpayu e luyai - a perspectiva da experiência
Autor: Yi-Fu Tuan. Tradução: Lívia de Oliveira

15. As desigualdades e suas múltiplas formas de expressão
Organizadoras: Angela Maria de Souza Lima; Angélica Lyra de Araújo; lleizi Luciana
Fiorelli Silva; Maria José de Rezende

16. O lugar da literatura - ensaios sobre inclusão literária
Miguel Sanches Neto

17. Brincar um direito de liberdade
Raquel Franco Ferronato; Cleide Vitor Mussini Batista

18. Assistência aos pobres em Londrina- 1940/1980
Jolinda de Moraes Alves

19. Mito e filme publicitário - estruturas de significação
Hertz Wendel de Camargo

20. Educação, escola e diversidade no meio rural
Maria Regina Clivati Capelo

21. Arquivologia, saberes docente e discente
Organizadoras: Rosane S. Alvares Lunardelli; Nelma Camelo de Araújo; Richele
Grenge Vignoli

22. Física e conservação do solo
João Tavares Filho

23. Identidades regionais: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia
Ricardo LUÍS de Souza

24. Joana na Escola
Rosana Daliner Acosta Marchese. Ilustrações: Priscila da Silva Azevedo; Gabriela
Barras de Oliveira Pugina

25.Arthur cabelo verde
Marcos da Mata

26. O homem bem aqui, o bicho bem ali: cada macaco no seu galho
Valdir Clóvis de Assis. Ilustrações: Alan Sales e Daiya Nakano

27.Coco é bom ou ruim
Cynthia Barges de Moura. Ilustrações: Tássia Ruiz

28.Diogo não quer comer
Verónica Bender Haydu; Silvia Regina de Souza. Ilustrações: Lariane Casagrande

Campus Universitário: Kodovia Celso Garcia Cld (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-1000 P,\BX - Fax 3328-4440 - Caixa Foliai 6.001 - CEP 86051-990 - Internei llflp.^iinn.uel.bi
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III. Acues üiii2014

1. Organização e publicação do catálogo infantojuvenil;
2. Organização e publicação do Catálogo Eduel;
3. Participação na II Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em Brasília;
4. Participação na Feira Pan-Amazônica, em Belém-PA;
5. Participação no Feirão de Livros da Politécnica, promovido pela Editora da UFPR.
6. Criação de eBooks (PDF e ePub) totalmente desenvolvidos pela Eduel.
7. Criação do site de venda: www.eduel.com.br

IV. Livros Publicados em 2014

1. Publicação das seguintes obras no selo Infantojuvenil:

•

•

•

A pontuação da pontuação
O monstro do medo

O menino que queria ganhar árvores
Bia e os números

2. Publicação das seguintes obras no selo académico:
Título

A arte na Filosofia madura de Nietzsche

A democratização da escola pública no estado do Paraná (1983 a 2010)
A democratização da escola pública no estado do Paraná (1983 a 2010)
(eSoo/c-PDF)
A democratização da escola pública no estado do Paraná (1983 a 2010)
(efíoo/í - ePub)
As razões da voz: entrevistas com protagonistas da poesia
As razões da voz: entrevistas com protagonistas da poesia (eBook- PDF)
Atlas linguístico do Brasil
Atlas linguístico do Brasil (e6oo k- PDF)
Cinzas do passado: cultura material, riqueza e escravidão no Vale do
Construções Discursivas de Identidades Educacionais

Construções discursivas de identidades educacionais (eBook- PDF)
Construções discursivas de identidades educacionais (eBook-ePub)
Dicionário Sindical e do Trabalho

Dicionário Sindical e do Trabalho (eBook- PDF)
Dicionário Sindical e do Trabalho (eBook-ePub)
Economia social no Brasil no século XXI

Economia social no Brasil no século XXI (eBook- PDF)
Educação infantil e cooperação
Educação infantil e cooperação (eBook - PDF)
Educação infantil e cooperação (eBook -ePub)
Entre fatos e artefatos: literatura e ensino de história nos encontros
académicos nacionais (1979-2007)

Entre fatos e artefatos: literatura e ensino de história nos encontros

Ano

2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
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auadeiitiuus iiciuiuiiaiy (1979-2007) (uBuuk - PDF)
Entre fatos e artefatos: literatura e ensino de história nos encontros 2014
académicos nacionais (1979-2007) (eBook- ePub
Formação de educadores sexuais: adiar não é mais possível 2014
hlistória e pensamento da reforma 2014
História e pensamento da reforma (eBook - PDF) 2014
História e pensamento da reforma [eBook - ePub) 2014
Identidades regionais: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia 2014
Identidades regionais: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia 2014
(e6oo/<-PDF)
Identidades regionais: São Pauto, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia 2014
(efíoo/c - ePub)
Mulher, poesia e música: no tempo dos trovadores e dos cantadores 2014
modernos

Mulher, poesia e música: no tempo dos trovadores e dos cantadores 2014
modernos (eBook - PDF)
Mulher, poesia e música: no tempo dos trovadores e dos cantadores 2014
modernos (eBook - ePub)
O menino que queria ganhar án/ores 2014
O menino que queria ganhar árvores (eBook) 2014
O paraíso entre luzes e sombras: representações de natureza em fontes 2014
fotográficas (Londrina, 1934-1944)
O paraíso entre luzes e sombras: representações de natureza em fontes 2014
fotográficas (Londrina, 1934-1944) (efíoo/c- PDF)
O paraíso entre luzes e sombras: representações de natureza em fontes 2014
fotográficas (Londrina, 1934-1944) (eBook-ePub)
O poder alquímico das sensações: um panorama histórico-ficcional da filosofia 2014
magnética de Franz Anton Mesmer
O poder alquímico das sensações: um panorama histórico-ficcional da filosofia 2014
magnética de Franz Anton Mesmer (eBook - PDF)
O poder alquímico das sensações: um panorama histórico-ficcional da filosofia 2014
magnética de Franz Anton Mesmer (eBook- PDF)
Perspectivas educacionais e ensino de línguas 2014
Perspectivas educacionais e ensino de línguas (eBook - PDF) 2014
Perspectivas educacionais e ensino de línguas (eBook - ePub) 2014
Tédio: o cansaço de viver 2014
Tédio: o cansaço de viver (eBook - PDF) 2014
Tédio: o cansaço de viver {eBook-ePub) 2014

3. Indicação ao Prémio Jabuti na Categoria Comunicação:

Livro: Mito e filme publicitário: estruturas de significação, de Hertz Wendel de Camargo

IV. Acossem 2015

1. Participação na 6° Feirão de Livros UFPR, de 13/04/2015 a 16/04/2015;

2. Participação na ANPUH 2015, de 27/07/2015 a 31/07/2015
3. Participação em lançamento coletivo de livros da Eduel em comemoração aos 20 anos,
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dü 27/08/2015,
4. Participação na Semana do livro e da biblioteca, de 26/10/2015 a 30/10/2015;
5. Participação no IX Colóquios de estudos literários - CCH, de 15/09/2015 a 16/09/2015;
6. Participação na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro;
7. Participação na XIII Feira Universitária do Livro de Curitiba, de 28/09/2015 a 03/10/2015
8. Participação no lançamento do livro do Noções Básicas da Cirurgia Digestiva, de
01/12/2015a03/12/2015;
9. Participação na Feira da USP São Carlos em novembro;
10. Participação na Feira de Livro do CECA, de 01/12/2015 a 03/12/2015;
11. Participação na Feira da USP, de 09/12/2015 a 11/12/2015.

V. Livros Publicados em 2015:

Título Ano

Análise do comportamento aplicada a diferentes contextos (eBook - PDF) 2015
Análise do comportamento aplicada a diferentes contextos (eBook - ePub) 2015
As críticas de Chomsky ao comportamentalismo de Skinner: discussões sobre 2015
a linguagem humana
Educação Física e a organização curricular: educação infantil, ensino 2015
fundamental e ensino médio
Educação Física e a organização curricular: educação infantil, ensino 2015
fundamental e ensino médio (eBook- PDF)
Informação e redes sociais: interfaces de teorias, métodos e objetos 2015
Informação e redes sociais: interfaces de teorias, métodos e objetos (eBook- 2015
PDF)
Informação e redes sociais: interfaces de teorias, métodos e objetos (eBook- 2015
ePub)
Jogo e Civilização: história, cultura e educação 2015
Jogo e Civilização: história, cultura e educação (eBook - PDF) 2015
Jogo e Civilização: história, cultura e educação (eBook - ePub) 2015
Michel Foucault em múltiplas perspectivas (eBook- PDF) 2015
Michel Foucault em múltiplas perspectivas (eBook - ePub) 2015
Noções básicas da cirurgia digestiva 2015
Noções básicas da cirurgia digestiva (eBook - PDF) 2015
Noções básicas da cirurgia digestiva (eBook-ePub} 2015
Palavras molhadas e escorregantes: origens clássicas e tradição moderna da 2015
retórica

Palavras molhadas e escorregantes: origens clássicas e tradição moderna da 2015
retórica (eBook - PDF)
Palavras molhadas e escorregantes: origens clássicas e tradição moderna da 2015
retórica (eBook - ePub)
Pautas para outra sociabilidade 2015
Pautas para outra sociabilidade (eBook - PDF) 2015
Pautas para outra sociabilidade (eBook- ePub) 2015
Sociedade em transformação: estudo das relações entre trabalho 2015

2015
Sociedade em transformação: estudo das relações entre trabalho {eBook -
PDF)
Sociedade em transformação: estudo das relações entre trabalho (eBook - 2015
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Sociologia da educação: para que servem as escolas? 2015
Sociologia da educação: para que servem as escolas? (eBook - PDF) 2015
Sociologia da educação: para que servem as escolas? (eBook - ePub) 2015
Televisão e política: uma história dos canais e redes de TV no Paraná (1954- 2015
1985)
Televisão e política: uma história dos canais e redes de TV no Paraná (1954- 2015
1985)(efíoo/c-PDF)
Televisão e política: uma história dos canais e redes de TV no Paraná (1954- 2015
1985)(efíoo/c-ePuü)
Texto, contexto, interpretação: cenas de um debate teórico em história (eBook 2015
-PDF)
Texto, contexto, interpretação: cenas de um debate teórico em história (eBook 2015
-ePub)
Várias tessituras: personagens marginalizados da literatura 2015
Várias tessituras: personagens marginalizados da literatura (eBook - PDF) 2015
Várias tessituras: personagens marginalizados da literatura (eBook - ePub) 2015

VI.Açõesem2016

1. Participação na 7° Feirão de Livros UFPR, de 12/04/2016 a 15/04/2016;
2. Participação na Feira Biblioteca - volta às aulas, de 25 a 29/04/2016;
3. Participação na XI SEPECH, de 27 a 29/07/2016;
4. Participação na Feira PDE, de 24 a 26/07/2016;
5. Participação no Lançamento do livro "Fonte de informação digital", de 22 e 23/09/2016;
6. Criação de mais quatro linhas editorais, a saber:

a) Arquivo e Memória: Arquivo, memória e representação social. Constituição da
consciência histórica e da memória coletiva.
b) Diálogos Pedagógicos: Práticas pedagógicas docentes. Novas tecnologias e
novas inten/enções pedagógicas. Mediações midiáticas entre o ensino e a
aprendizagem.
c) Expressão Artística: Expressões artísticas em suas múltiplas formas e
percepções. Reflexões sociais mediadas pelo texto ficcional verbal e/ou não verbal.
d) EAD: Conteúdo voltado à Educação a distância. Tecnologia aliada ao processo
de ensino e aprendizagem.

Vil. Livros Publicados em 2016

Título Ano

...no dos outros é refresco... 2016

... no dos outros é refresco... (eBook- PDF) 2016

...no dos outros é refresco... (eBook - ePub) 2016
A escola húngara de psicanálise e sua influência no movimento psicanalítico 2016
A escola húngara de psicanálise e sua influência no movimento psicanalítico 2016
(efíoo/í-PDF)
A escola húngara de psicanálise e sua influência no movimento psicanalítico 2016

(eBook - ePub)
A escrita da História: a natureza da representação histórica - 2.ed. 2016
A escrita da História: a natureza da representação histórica - 2. ed. (eBook - 2016
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A escrita da História: a natureza da representação histórica - 2. ed. {eBook- 2016
ePub)
A geografia humanista: sua trajetória 1950-1990 2016
A geografia humanista: sua trajetória 1950-1990 (eBook - PDF) 2016
A geografia humanista: sua trajetória 1950-1990 (eBook - ePub} 2016
A geolinguística no Brasil: caminhos percorridos, horizontes alcançados 2016
A geolinguística no Brasil: caminhos percorridos, horizontes alcançados 2016
(efíoo/c-PDF)
A gestão de design como estratégia organizacional (eBook) 2016
A violência urbana no Paraná: agressões e acidentes de trânsito (eBook- 2016
PDF)
A violência urbana no Paraná: agressões e acidentes de trânsito (eBook- 2016
ePub)
Análise do comportamento aplicada ao contexto educacional. V. 4 2016
Brasil e França: laços literários (eBoo/c - PDF) 2016
Brasil e França: laços literários (eBook - ePub) 2016
Bullying: uma brincadeira que não tem graça (eBook - PDF) 2016
Clínica psicanalítica na universidade: interfaces, desafios e alcances 2016
Clínica psicanalítica na universidade: interfaces, desafios e alcances (eBook - 2016
PDF)
Clínica psicanalítica na universidade: interfaces, desafios e alcances (eBook- 2016
ePub)
Concreto estrutural: fundamentos e projeto 2016
Concreto estrutural: fundamentos e projeto (eBook-PDF) 2016
Concreto estrutural: fundamentos e projeto {eBook-ePub) 2016
Concreto pretendido: tração axial, flexão simples e força cortante (eBook - 2016
PDF)
Divisão do trabalho & circuitos da economia urbana {eBook - PDF) 2016
Duas ou três páginas despretensiosas: a crónica, Rubem Braga e outros 2016
cronistas (eBook- PDF)
Duas ou três páginas despretensiosas: a crónica, Rubem Braga e outros 2016
cronistas (eBook - ePub)
English in Brazil: views, policies and programs 2016
English in Brazil: views, policies and programs (eBook- PDF) 2016
English in Brazil: views, policies and programs (eBook- ePub) 2016
Ensino e aprendizagem: faces e interfaces (eBook - PDF) 2016
Ensino e aprendizagem: faces e interfaces (eBook - ePub) 2016
Eugenia (Myrtaceae) no Parana (eBook - PDF) 2016
Eugenia (Myrtaceae) no Parana (eBook - ePub) 2016
Física e conservação do solo e água (eBook- PDF) 2016
Fontes de informação digital 2016

2016
Fontes de informação digital (eBook- PDF)
Mito e filme publicitário (e6oo/< - PDF) 2016
Novos Estudos de Direito Internacional Contemporâneo - v. 1 (eBook - PDF) 2016
Novos Estudos de Direito Internacional Contemporâneo - v. 2 (eBook - PDF) 2016
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O uuipu alui (tíBuuk - PDF) 2016
Os laboratórios de Química no Ensino Médio: um olhar na perspectiva dos 2016
estudos culturais das ciências (eBook- PDF)
Psicologia comportamental aplicada: avaliação e intervenção nas áreas da ... 2016
- v. 2 (efíoo/í - PDF)
Pornografia e censura: Adelaide Garrara, Cassandra Rios e o sistema literário 2016
brasileiro nos anos 1970 (eBook- PDF)
Pornografia e censura: Adelaide Carraro, Cassandra Rios e o sistema literário 2016
brasileiro nos anos 1970 (eBook- ePub)
Povoações abandonadas no Brasil 2016
Povoações abandonadas no Brasil (eBook - PDF) 2016
Povoações abandonadas no Brasil (eBook- ePub) 2016
Processos de construção de formas na criação: o projeto poético de Pedro 2016
Nava

Processos de construção de formas na criação: o projeto poético de Pedro 2016
Nava (eBook - PDF)
Processos de construção de formas na criação: o projeto poético de Pedro 2016
Nava {eBook - ePub)
Progressão linear: uma breve introdução à teoria de Schenker (eBook - PDF) 2016
Serviços médicos em Londrina (1933 a 1971): responsabilidade e 2016
compromisso (eBook- PDF)
Serviços médicos em Londrina (1933 a 1971): responsabilidade e 2016
compromisso (eBook - ePub)
Sexualidade e género na Inglaterra vitoriana: a leitura sobre Ovídio 2016
Sexualidade e género na Inglaterra vitoriana: a leitura sobre Ovídio (eBook- 2016
PDF)
Sexualidade e género na Inglaterra vitoriana: a leitura sobre Ovídio (eBook- 2016
ePub)
Sexualidade, educação e mídias: novos olhares, novas práticas 2016
Sexualidade, educação e mídias: novos olhares, novas práticas (eBook - PDF) 2016
Sexualidade, educação e mídias: novos olhares, novas práticas (eBook - 2016
ePub)
Um pioneiro na selva brasileira: a história de aventuras da colónia alemã de 2016
Rolândia

Um pioneiro na selva brasileira: a história de aventuras da colónia alemã de 2016
Rolândia (e6oo/(-PDF)
Um pioneiro na selva brasileira: a história de aventuras da colónia alemã de 2016
Rolândia {eBook- ePub)
Um sistema de ornamento arquitetônico coerente com uma filosofia dos 2016
poderes do homem (eBook - PDF)
Um sistema de ornamento arquitetônico coerente com uma filosofia dos 2016
poderes do homem (eBook - ePub)
Umseteum: entre mentiras de verdade, além de verdades de mentira 2016

2016
Umseteum: entre mentiras de verdade, atém de verdades de mentira (eBook-
PDF)
Viagem philosophica aos Campos Geraes e ao sertão de Guarapuava 2016
Viagem philosophica aos Campos Geraes e ao sertão de Guarapuava (eBook 2016
-PDF)
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Considerando as publicações e a indicação de prémio acima elencadas, pode-se
afirmar que as metas estabelecidas foram atingidas a contento e que os resultados obtidos
mostram o impacto académico na formação de todos os estagiários envolvidos no processo
de criação dos livros. Ressalta-se também o profundo impacto obtido pelo lançamento
dessas obras em relação às pesquisas dos docentes, que mostram à sociedade externa o
retorno das pesquisas conduzidas em conhecimento manifestado pela publicação das
obras.

Relação entre as Metas realizadas e os Resultados Obtidos; Impacto da ação quanto às
transformações provocadas na realidade do público alvo atendido em função das ações do projeto;
Contribuições para o Ensino e a Pesquisa; Interação Dialógica entre os atares da ação e o público
alvo atendido.

c: IV - PUBLICO ALVO ATENDIDO (no período do Relatório)
O público alvo atendido é a comunidade interna da DEL, incluindo servidores e

alunos, e a sociedade como um todo, que têm acesso aos livros publicados e
comercializados pela Eduel.

V - FORMAÇÃO DO ESTUDANTE
Considerando que há alunos de vários cursos de graduação que participam das

ações editorais da Eduel, como mencionado anteriormente, crê-se que as atividades aqui
desenvolvidas são fundamentais na formação profissional deles.
. Reflexos da ação no processo de formação académica dos estudantes, entre outros aspectos que
julgar pertinentes.

c .x,

VI - DIFICULDADES - OPERACIONAIS E/OU ACADÉMICAS
Foram muitos os desafios do período, porém, nada se compara às dificuldades

financeiras enfrentadas pela Eduel. Embora esse assunto já tenha sido discutido com mais
profundida em outros momentos, como se percebe neste mesmo Processo, é importante
salientar alguns números. A média de repasse de recursos financeiros da UEL à Eduel,
considerando os anos de 2003 a 2012, foi de R$ 169.036,00. Durante o período de 2013 a
2016, essa média caiu para R$ 41.359,75.

Um segundo grande problema é a questão da diminuição constante de servidores
atuando na Eduel. Com os constantes pedidos de aposentadoria e com a falta de reposição
dos quadros, a situação se torna quase insustentável e é possível que se torne
insustentável antes do final deste ano, em razão dos mais recentes pedidos de
aposentadoria. Para ilustrar essa situação, segue abaixo quadro demonstrativo da
quantidade de servidores e de estagiários da Eduel e da quantidade de obras produzidas
nos períodos.

Publicações Eduel e o Número de Servidores/Estagiários:

Ano

2002

2003

  Servidores   Estagiários

14

11

06

16

Publicações
Impressas
12

20

Publicações
Eletrônicas
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15-
16
08
13
08
12
11
12
07
07
07
11
08

-20-
14
10
21
30
44
22
33
32
28
20
08
23

12
13
28

<
A tendência desse quadro de servidores é agravar-se com o passar dos tempos, caso

não haja a reposição de pessoal.

Vil - AVALIAÇÃO
Como a editora trabalha com a publicação, a divulgação e a comercialização de

livros, não há instrumentos seguros para que o público externo faça uma avaliação da
Eduel. Porém, como há uma boa aceitação dos livros pelas comunidades interna e externa,
creio que podemos afirmar que há, sim, uma avaliação positiva por parte do público-alvo
desse programa. Internamente, a avaliação, tal como previsto no PÁS, é feita pêlos
avaliadores ad hoc e pêlos membros do Conselho Editorial, que aprovam certos livros para
publicação e reprovam outros. Isso cria um processo de avaliação contínua dos produtos
da editora.
Descrever: a) relação entre os instrumentos de avaliação informados na proposta do projeto e aqueles
efetivamente utilizados durante a execução; b) foi utilizado instrumento de avaliação realizado pelo público-alvo?
Quais os resultados da avaliação realizada pelo público alvo.

<
VIII - CONCLUSÃO (resumo)

Não obstante o grande número de publicações da Eduel no período, ressalta-se que
são grandes as dificuldades enfrentadas. São problemas como a escassez de recurso
financeiro e a falta de pessoal especializado e na quantidade adequada para o serviço.
Essas dificuldades inviabilizam a participação de Eduel nas bienais do livro e em feiras de
relevância nacional.

Evidencia-se também a falta de espaço para armazenar os livros da Eduel. Faz-se
necessário ampliar o espaço para essa finalidade. Torna-se necessário também restringir o
espaço de revisão de texto e de editoração do público externo. O fluxo constante de
pessoas nos setores interfere negativamente no desempenho dos profissionais dos setores.
. Apresentar o Resumo da Conclusão do Projeto, nos moldes exigidos em Periódicos Especializados.

IX - DISSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)
As "referências completas das disseminações resultantes das ações do projeto",

"ctassificando-as de acordo com os códigos da Tabela de Produção e Pontuação do
PROINEX", não se aplicam à natureza do PÁS da Eduel. Porém, como descrito acima,
houve várias ações que mostram a atuação marcante da Eduel no mercado editaria!, além

l>
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inserção da Eduel na comercialização de livros no mercado eletrônico, os chamados
marketplaces, e as parcerias comerciais para vender livros de instituições públicas, como o
IAPAR e a Unicentro.
. Informar a Referenda Completa das disseminações resultante das ações do projeto, classificando-
a de acordo com os códigos da Tabela de Produção e Pontuação do PROINEX (disponível no
endereço www.uel.br/proex, MENU - Bolsas de Iniciação Extensionista).
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Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Conforme encaminhamento dessa Pró-Reitoria (folhas 175 e 176) e relatório

académico apresentado pela coordenação (folhas 192 a 204), encaminhamos o presente protocolado a

essa unidade para apreciação e demais encaminhamentos necessários.

Em 28/11/2019.

De acordo:

Cia errara

DPDAmC

)

\

-<.

Luís hernando Casa rim

Diretoria de Planej. Desenvolvimento Administrativo

Prof. Dr. Mário ^rgio Marjltovani

Pro-Reitor'de Planejamento
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Pró-Reitoria de Planejamento
À
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Parecer Processo 2.836/2018 - Relatório Final do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS: Programa de Ação Editorial, durante
o período de vigência de 01/10/2013 a 30/09/2016.

O presente protocolado trata do relatório financeiro final do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "Programa de Açao Editorial", período compreendido de
01/10/2013 a 30/09/2016 e retorna a esta unidade após solicitação dessa Pró-Reitoria (folha 206).

De acordo com outros relatórios financeiros finais protocolados em períodos
anteriores a este (processos n^ 2.837/2018 e 2.838/2018), referentes a outros períodos anteriores do
programa em questão, em tese havia-se aprovação de que não aplicaria a contribuições normativas a
DEL, sobre valores aplicados em consignados, citada "em nota" no rodapé do plano de trabalho do
programa, o que subentendemos ter aprovação do Conselho de Administração quando da aprovação
do convénio. No entanto, no plano de trabalho do presente termo de cooperação técnica firmado
entre a UEL e a FAUEL (folha 142), não há a mesma citação dos convénios anteriores, o que deixa
claro, se haveria aprovação pela desobrigação do pagamento sobre valores de consignado.

Apesar do histórico desta aprovação, informamos que não temos
competência para desobrigar tal aplicação de cálculo, devendo assim, s.m.j, a questão ser deliberada
pelo Conselho de Administração

Conforme a manifestação dessa unidade (folhas 172 a 174), e diante das
informações contidas no presente protocolado, em especial a possível não aplicação dos percentuais
da DEL, sobre valores de consignado e diante das novas informações e tratativas internas, elaboramos
a seguir as hipóteses de valores a serem considerados para a aplicação dos percentuais previstos pela
Resolução CA n° 008/2012, a saber:

Valores de Repasses PÁS: Ação Editorial
Período 02/10/2013 a 30/09/2016.

l) Hipótese l -Aplicação dos % integralmente como previsto na Resolução 008/2012
Demonstrativo Considerando Receita, descontando saldo exercício anterior

l.a) Receitas
Itens Valor
Receitas 889.797,36
Rendimentos Bancários 0,00
Sub-Total (Aplicar Taxas) 889.797,36
Saldo Operacional de Exercícios Anteriores 168.313,92
Total Receitas 1.058.111,28

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), K-m 380 - Fone (43) 337]-4000 - PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Posta] 6001 - CEP 86051-990 - I nternct htttp/www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Recolhimentos

l.b) Taxa UEL (5%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

l.c) FAEPE(4%)
Itens

Valor Apurado

Valor Recolhido

Valor %

44.489,87 5,00%
38.959,59 4,38%

Valor

35.591,89
18.979,85

%

4,00%

2,13%

'irat^w^^^»fr^^^^:^».A^\^ÍW^:KÏ.^^^,.:ï^.^i,^^--ï^Lí^Jotal''ã'Rëcolher'(Ï.b+';Lg..^,J2i^^^
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2) Hipótese 2 - Desconsideramos a aplicação dos % aprovados em resolução sobre os consignados

Demonstrativo consid. receita, descontando saldo de exercício ant. e livros consignados
2.a) Receitas Valor
Itens 889.797,36
Despesas Livros Consignados 265.000,00
Valor Resultando p/ Aplicar Resolução 624.797,36

2.b) Taxa UEL (5%)
Itens

Valor Apurado

Valor Recolhido

2.c) FAEPE(4%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

Bfc,Recolheu a maior ==^^^7.719,72 ^1^1^24%

Valor

31.239,87
38.959,59
1^.

%

5,00%
6,24%

Valor

24.991,89
18.979,85

%

4,00%
3,04%

Ba.angaà.Recolher

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório a essa Pró-Reitoria
para apreciação e encaminhamentos necessários de aprovação.

É a manifestação desta unidade, s.m.j.

De acordo:

LUÍS Fernando Casarim

Diretoria de Planej. Desenv. Administrativo

Londrina, 23 d.&, 2020.r

\ Cláudí<?sFerraro
Di\7t?a^(|e^!Stos

Prof. Dr. Mário Sprgio Mgfntovani
Pró-Reitor^e Planejamento

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fone (43) 3371-4()()0 - PABX - Fax 3328-4440 .-Caixa Posta] 6001 - CEP 86051-990-1 ntemet htttp/www. uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Solicitação de Informação

Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>
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Solicitação de Informação

EDUEL Editora da Universidade Estadual de Londrina <eduel.dir@uel.br> 23 de novembro de 2020 09:06
Para: Sandra Maria Fernandes <pr-oex@uel.br>, Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>

Cara Mara/Basoli: ; .
Como Coordenador do PÁS da EDUEL, gostaria de ter conhecimento dos últimos pareceres, em especial dos
pareceres da PROPLAN e da PROAF, dos seguintes processos:

-ç> (j)j 2836/2018 (Relatório PÁS 2013-2016)
~b) 2837/2018 (Relatório PÁS 2010 a 2013)
c) 2838/2018 (Relatório PÁS 2007 a 2010)

Solicito, ainda, informações sobre os despachos do Processo 4438/2020, no qual se solicitam providências
referentes às taxas de recolhimento da EDUEL. Embora os três primeiros processos sejam relatórios financeiros,
eles se assemelham à natureza do último processo. Nesse sentido, penso que seria pertinente e prudente a
tramitação dos quatros processos em conjunto, já que a decisão tomada em um processo determinará osdespachos dos demais.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello
Diretor da EDUEL - UEL
(43) 3371-4032 - (43) 99996-3446

;
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"aia"r EsTAdUAl <IE LONdllÍNA Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>

Solicitação de Informação

Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br> 23 de novembro de 2020 1 0:57Para: EDUEL Editora da Universidade Estadual de Londrina <eduel.dir@uel.br>, Mara Solange Gomes Dellaroza<dellaroza@uel.br>

Bom dia Prof. Luiz Carlos, ,i ' .••• 'Em resposta ao seu e-mail, comunico que estou providenciando o encarte de sua solicitação nos processos 2836,2837 e 2838/2018 e o encaminhamento dos mesmos para seu conhecimento.
Quanta ao processo número 4438/2020, verificamos que o processo está retido no GVR (Gabinete do Vice-Reitor)desde 30/09/2020, motivo pelo qual, entendemos que sua solicitação deve ser enviada diretamente ao GVR.Att.
Paulo Sérgio Basoli - PROEX
P'exto das mensagens anteriores oculto]

ht+nn.//—-;l ----I- --
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Unjvcrsidarie Estadual dc Londrina
Pró-ReItftria cte Exteiisáo, Cilitiir.i K Socieri.sde

PARECER N. 027/2020 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 2836/2018.1

Ao

Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello
Diretor da EDUEL - UEL

Em atendimento à solicitação de V.Sa., conforme
e-mail enviado dia 23/11/2020 (anexo à folha n. 209), encaminhamos o
presente Relatório Final (Atividades Executadas e Financeiro), referente ao
projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado sob número 01792, para
conhecimento dos últimos pareceres anexados ao presente processo.

Solicitamos a V.Sa. que o presente processo seja

devolvido diretamente para esta Pró-Reitoria, com vistas ao prosseguimento de
trâmite do mesmo junto às instâncias cabíveis.

Em, 23/^20^0.^
/~N. r\\/2"

I\

Prof. Dr. Pa^ilo A^o'nio Liboni Filho
Diretor de P'co^m^s, Projetos e
Iniciação Extènsiorii^Ça

Pa^o^ér^gêtóati'L
Assessor T/écnico
Divisão ,âe Projetos
Extenstgríista

e Iniciação

^lt
-n

Profa. Df'a. Mara'S'orahge Gomes Dèllaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), kni 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - C.ixn Posta] 6.001 . CEP 86051-99(1 - Internet hltu:ffwww.ucl.br
Hospital Universitírio/Centro dc Ciências da Saúde: Av. Robert Kocli, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337^041 e 3337-7495 - Caixa Posta] 791 - CEP 86038^40

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Forni. Código 11.76-1 - Fomiato A4 (210x297iiiiu)
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NUMERO PROCESSO

2836/2018

FOLHA N."

212

RUBRICA

áll-
SETOR

EDUEL

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, N.° FOLHA, RUBRICA E SETOR.

À

Pró-Reitoria dê Extensão, Cultura e Sociedade-PROEX

Encaminhamos o presente processo, conforme solicitação dessa Pró-Reitoria (fl.
211), para que siga o seu devido trâmite.

Em 30 de novembro de 2020.

J.

--•--•
^

Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello
Diretor da EDUEL

/"=:

v

^?/--•

/1

/

~f

Form. Código 11883 - Formato A4 - 75g - BI 100x1
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Pág. 001 / OC
07/12/202

EXPPR

PROJETO DE EXTENSÃO

  Ordem: 01792 - PROGRAMA DE AÇÃO EDITORIAL
Coordenador: 1304554 - MARIA HELENA DE MOURA ÁRIAS E_Mail: helenarias@uel.br
DeptoCoord.: COM-DJOR - DIVISÃO DE JORNALISMO i Ramal:
Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PÁS) - RÉS. CA N. 008/2012

/2013 Situação Projeto: ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTRE
Previsão Inicial: 36 meses Término Previsto: 01/10/2016

Protocolo: 15812

Início: 01/10/2013

Area Temática

04- Educação

Area do SEURS

Area doJÏNPQ

Linha Extensão
Mídias

Situação do Projeto
Inicio Fim
12/07/2013 30/09/2013
01/10/2013 01/10/2016
02/10/2016

Prorrogação

Processo Ano

Situação Motivo
EM TRAMITAÇÃO
EM EXECUÇÃO APROVAÇÃO
ENCERRADO- REL PROC.N. 2836/2018 - RELAT. FINAL ATIV. E FINANC.

Data Solicitação Tempo Aprovado

Parcerias: FAUEL

ÓrgãoAprov.:UEL
DataAprov.: 10/04/2014

Resumo: ESTE PROJETO APRESENTA PROPOSTA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE AÇÃO EDITORIAL
DESENVOLVIDO NA EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (EDUEL), ASSIM DANDOPROSSEGUIMENTO À PARCERIA DA EDUEL COM A FAUEL, QUE CONTINUARÁ ADMINISTRANDO OSRECURSOS FINANCEIROS REFERENTES À ARRECADAÇÃO DE VENDAS DE LIVROS PELA EDITORA ELIVRARIA. O PROGRAMA ENVOLVE A COMUNIDADE EM GERAL, ALUNOS E PROFESSORES E DEMAISEDITORAS E LIVRARIAS UNIVERSITÁRIAS E COMERCIAIS.

Objetivo: GERAIS:
PUBLICAR MATERIAL DE QUALIDADE E RELEVÂNCIA CIENTÍFICA, CULTURAL E/OU DIDÁTICA, DEFORMA A ATENDER OS INTERESSES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA COMUNIDADEACADÉMICA E DA SOCIEDADE COMO UM TODO. A EDUEL É UM DOS INSTRUMENTOS PARA

DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO GERADO PELA DA UEL, COMO TAMBÉM POR AUTORES E/OUPESQUISADORES NÃO VINCULADOS À UNIVERSIDADE.
ESPECÍFICOS:
- ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DO PÚBLICO LEITOR,
- DEFINIR E FOCALIZAR ATUAÇÃO DA EDUEL SOB UMA LINHA EDITORIAL,
- APROVAR E PUBLICAR AS OBRAS DESTINADAS À GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO,
- PUBLICAR OBRAS QUE ATENDAM ÀS MAIS DIVERSAS ÁREAS, TODO TIPO DE MATERIAL DIDÁTICO;SELO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

População Alvo: COMUNIDADE EM GERAL, ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS. UNIVERSIDADES,
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EXPPF

PROJETO DE EXTENSÃO

FACULDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES.
Relatórios do Proieto

Período Inicial Período Final
02/10/2013 , 30/09/2016 ;

População Atendida
Ano Qtde. Descrição do Segmento
Disseminações

Ano Categoria Sub Categoria
Participantes do Projeto

Agente universitário de njyel superior
Nome Depto.
ADELINA REIKO MITSUNAGA S DIRETORIA GERAL
CARLOS ALBERTO CURY HAR DIRETORIA GERAL
HENRIQUE LAUCY PACHECO l DIRETORIA GERAL
JOÃO MANOEL MARTINS DIRETORIA GERAL
MARIA HELENA DE MOURA AF COORDENADORIA DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL
VERÓNICA MERLIN VIANA RO; DIRETORIA GERAL
Agente universitário de nível médio

Nome Depto.
INEZ ROSSATO DIRETORIA GERAL
INÊS MARIA DE JESUS PEREIF DIRETORIA GERAL
MARIA DE LOURDES MONTEIF DIRETORIA GERAL
RUBENS VICENTE DIRETORIA GERAL
COLABORADOR EXTERNO
Nome Depto.
MARCOS TULIO DE OLIVEIRA l

Data Recebimento
29/05/2019

Aprovado

Localização do Segmento Cidade

Descrição

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Coordenador

0008 01/10/2013 Colaborador

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador
0008 01/10/2013 Colaborador

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função
0000 01/10/2013 Colaborador

Situação Trc

Situação Tra

Situação Trai
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PARECER N. 035/2020

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 2836/2018.01

Ao

Prof. Flávio Luís Freire Rodrigues

Coordenador da Comissão de Extensão do

Departamento de Letras Vernáculas Clássicas

C.L.C.H.

O presente processo refere-se ao Relatório de

Atividades Executadas - metas atingidas e resultados obtidos e

Financeiro (FINAL), referente ao Programa de Atendimento à Sociedade /

projeto de prestação de serviço cadastrado nesta Pró-Reitoria sob n. 01792

(cadastro anexo às folhas n. 213-214), sob coordenação à época, da Diretora da

EDUEL, Maria Helena de Moura Árias.

O Relatório de Atividades Executadas - metas

atingidas e resultados obtidos, anexado às folhas n. 192-204, foi providenciado

pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello, atual Diretor da Editora da

UEL, docente vinculado a esse Departamento, referente ao período de

02/10/2013 a 30/09/2016, em atendimento ao disposto na Resolução CA no.

008/2012, conforme Convénio anexado às folhas n. 137 a 141 celebrado entre a

UEL e a FAUEL.

O Relatório de Ativídades Executadas -

metas atingidas e resultados obtidos está anexado às folhas n. 192-204 deverá

ser objeto de análise e parecer pelas Comissões de Extensão de

Departamento e de Centro, consoante suas atribuições dispostas em

Resoluções específicas.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Gd (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990- Internet hlln://www.ucl.br

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Silúde: Av. Robert Koch, 60 . Vila Operária - Fone (43) 3381-20(10 PABX - Fax 3337-4041« 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 8Í038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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O Relatório Financeiro (fls. n. 03 a 136) e

demais anexos relacionados ao mesmo foi apreciado pela PROAF, parecer anexo

as folhas n. 170-171 e pela PROPLAN, pareceres anexados às folhas n. 172-174

e 207-208 deste processo, o qual deverá ser objeto de análise e parecer

pe/os Conselhos de Departamento e de Centro, juntamente com o Relatório

de Atividades Executadas.

Destarte, encaminhamos o presente Relatório

Final de Atividades Executadas e Financeiro Final, para análise e parecer pelas

seguintes instâncias:

Comissão de Extensão de Departamento;

Conselho de Departamento;

• Comissão de Extensão de Centro;

Conselho de Centro.

Justificamos a permanência deste processo na

PROEX motivada pelo recesso de atividades no final de 2019, suspensão de
atividades em função da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19, novo
processo de trabalho remoto que imprimiu dificuldades ao bom desempenho do

trabalho rotineiro, problemas de saúde com o servidor da PROEX responsável por

esta atividade e às tratativas administrativas no que concerne à questão

financeira relatadas no referido processo.

Solicitamos que após o cumprimento dos

trâmites acima mencionados, este processo seja devolvido diretamente para a

Divisão de Projetos e Iniciarão Extensionista, para sequência de trâmite junto às

demais instâncias, de av^-fiação.

Em, 07/12/2Ç20^

Prof. Dr. Paulo Antdniotiboni Filho
Diretor de Programas, Projetos e
Iniciação Extensionista

^.)^^^.ÍÍM(AÍ
/^sessí)rTécnico
Divisão de Projetos e In. Ext.

70-
Profa. Dra. Map'a SolaR:g€":©óm-es Dëllaro/a
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
Campus Univeraitario: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4(KK)PABX - Fax3328-4440 - Caiia Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet htln:;/wwiv.ufl.br
Hospital Universilario/Ccnlro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 . Vila Operiria - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fai 3337-4041 c 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fonn. Código 11.764 - Fonnato A4 (210s297mm)
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Processo 2.836/2018 - Relatório Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS: Programa de
Açao Editorial, durante o período de vigência de 01/10/2013 a 30/09/2016.

O presente instrumento busca apresentar correções anteriormente indicadas
no parecer desta unidade, de 23/10/2020 apenso às folhas 207 e 208.

As indicações são as seguintes:

Valores de Repasses PÁS: Açao Editorial
Período 02/10/2013 a 30/09/2016.

l) Hipótese l - Aplicação dos % integralmente como previsto na Resolução 008/2012
Demonstrative Considerando Receita, descontando saldo exercício anterior

l.a) Receitas

Itens Valor

Receitas 889.797,36
Rendimentos Bancários 0,00
Sub-Total (Aplicar Taxas) 889.797,36
Saldo Operacional de Exercícios Anteriores 168.313,92
Total Receitas 1.058.111,28

Recolhimentos

l.b) Taxa UEL (5%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

À Recolher ==>:

l.c) FAEPE(4%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

À Recolher ==>

IITotala Recolher (l.b + l.c)

Valor

44.489,87

38.959,59

5.530,28

Valor

35.591,89

18.979,85

16.612,04

22.142,32

%

5,00%
4,38%

0<62%]

%

4,00%
2,13%

1,87%

.^:1

Campiis Uniicrsilano Rodovia Celso Garcia Cid (PR .M5). Km 311(1 - Foni; (43) 337]-40()() - PABX .-Fnx 332«-4.).lü -. Caixa Postal hllll l . CEP 86().'> l-990 - l nlcmcl hlttp/n-wiv. ucl.br
l. 1)N DR l N A P A R A N À - B R A S I l.
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2) Hipótese 2 - Desconsideramos a aplicação dos % aprovados em resolução sobre os consignados

Demonstrativo consid. receita, descontando saldo de exercício ant. e livros consignados
2.a) Receitas Valor

Itens 889.797,36
Despesas Livros Consignados
Valor Resultando p/ Aplicar Resolução

2.b) Taxa UEL (5%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

Recolheu a maior ==> -

2.c) FAEPE(4%)
Itens

Valor Apurado
Valor Recolhido

.•t'-*,
K"\

Recolher ==>:

Recolheu a maior (2.b + 2.c) -

370.334,90
519.462,46

Valor

25.973,12
38.959,59
12.986,47

Valor

20.778,50
18.979,85

1.798,65

11.187,82

%

5,00%
7,50%

-2,50%

%

4,00%

3,65%

0,35%:.

•a

De acordo:

Diante do exposto, damos encaminhamos necessários de aprovação.

É a manifestação desta unidade, s.m.j.

Londrina, 02 de dezembro de ^020.

Cláudic/^erraro

/di Custos

-•x'

^
õCasarim

Diretcfia'de Planej. Desenv. Administrativo
Profa. Dra. Cristianne Cordeiro Nascimento

Pró-Reitora de Planejamento / em exercício

\

Campus Univursilârio: Rodovia Culso Garcia dd (PR .145). Km3i<ll- Fone (43) 3371-41)01) - PAIÍX - r-ax :132K-4'li|l) - Cn^a Poslnl (.1101 - CEP 81Í1151-WO l nlcrncl llltlp/nwn.ucl.br
l.ONDR l N A - PARANÁ - BRASIL



PARECER EM PROCESSO
EsmduAldE LoNdpÍNA
SISTEMA DE AROLJIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO
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FOLHA . RUBRJCA
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I
TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
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