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Londrina, 15 de junho de 2020.

Ao Magnífico Reitor

Vimos mui respeitosamente, solicitar a Vossa Magnificência a celebração do
Convénio de Cooperação Técnica, que tem por objetivo a promoção do Programa de
Atendimento à Sociedade: "PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA À SOCIEDADE", sob a coordenação do Prof. Dr. Adilson Luiz Seifert,
promovido pelo Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrarias, da
Universidade Estadual de Londrina.

Considerando a data de protocolamento de pedido de renovação do convénio
acima citado, e verificando que o prazo para tal procedimento deveria ter ocorrido
conforme Instrução de Serviços PROEX 001/2017. O ITEDES esclarece que seu setor de
convénios encarregado dos tramites pertinentes aos convénios passou por problemas nos

últimos 07 (sete) meses ao qual foi gerado este lapso no prazo para protocolar o convénio.
Considerando que o convénio ainda esta em vigência até a data de 26/06/2020 e
que o Programa que ora se pretende renovar, não teve suas atividades interrompidas,

atividades essas como as pesquisas, e a prestação de serviços à comunidade, a qual é
administrada financeiramente por este Instituto, solicitamos que tais atividades sejam
respaldadas por meio do convénio proposto no que pese a intempestividade do pleito,
solicitamos que o mesmo seja considerado.
Diante do acima exposto solicitamos que sejam convalidadas as atividades e atos
praticados no estrito cumprimento do objeto do presente convénio.
Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.
Cordialmente,

^^r^>^^
^-T^>

<JElio^:outriihLOGerente

Ao
Magnífico Reitor

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
UEL
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CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE
SI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO
DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
- ITEDES

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 seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho e o Instituto de

Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 00.413.717/0001-65 com sede à Avenida Presidente Castelo
Branco, n. 655, Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante

denominado ITEDES, neste ato representado por seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Ulisses de
Pádua Pereira, 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.os 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 a execução do Programa de Atendimento à Sociedade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO

DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE, a ser desenvolvido pelo Departamento de
Agronomia do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE.

Parágrafo Primeiro - 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 Curso, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.
Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho e este Convénio são complementares e integrantes
entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em
outro 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. Prestar atendimento à comunidade externa da Universidade na área de desenvolvimento
e de pesquisa agrícola;
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2. Execução de laudos técnicos relativos à eficiência de insumos (fertilizantes, corretivos,
inseticidas, fungicidas, compostos, regulares vegetais e herbicidas), máquinas e
equipamentos, sanidade de plantas, mudas, sementes, levantamento de capacidade de
uso, sensoriamento remoto;

3. Execução de análises laboratoriais agronómicas, relacionadas ao controle de qualidade,
assistência técnica, diagnose de pragas e doenças;
4. Produção de insumos agrícolas e agentes de controle biológico;
5. Palestras e formação de recursos humanos; e
6. Fornecimento de matrizes de produtos para multiplicação e pesquisa.
Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão
providos através de pagamento pêlos usuários dos serviços, por intermédio do ITEDES,

respeitados os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme tabela de preços
constante do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo Primeiro - No decorrer da vigência do Convénio, os valores praticados poderão ser
corrigidos anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro
do programa.

Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pêlos usuários dos
serviços, e alceados pela UNIVERSIDADE e o ITEDES, serão depositados no Banco Itaú Unibanco
S.A. (341), Agência 4113, na conta corrente 02573-0, e serão utilizados exclusivamente à
consecução do objeto deste Convénio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de
Trabalho, anexo deste instrumento.

Parágrafo Terceiro - O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do
Art. 4^, inciso III da Resolução CA n.0 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de
ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de
Trabalho, anexo deste instrumento.

Parágrafo Quarto - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste
Convénio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na

forma prevista no Art. 143 da Lei Estadual n.° 15.608/07.

Parágrafo Quinto - 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.
Parágrafo Sexto - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro

decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste
Convénio, permanecerão os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo
segundo da presente cláusula, observada a disposição da cláusula oitava.
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Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de

despesas provenientes do Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de
consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pelo ITEDES, 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 à UNIVERSIDADE, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e do
Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrarias:
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 do Departamento de

Agronomia e do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE;

e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do
Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com

ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES;

f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiscalização do Convénio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, Art. 137, da Lei
Estadual n.° 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório

final documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições do ITEDES
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) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao
Programa (serviços 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;
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e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa,
em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer
das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula
terceira;

g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do
art. 4^, inciso l da Resolução CA n0 008/2012, até o 5^ dia útil do mês subsequente ao
da arrecadação;

h) 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;
i) 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;

j) 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;
k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório
financeiro parcial circunstanciado das atividades em desenvolvimento, na forma do Art.
8^ da Resolução CA T\O 008/2012;
I) 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.0
008/2012;

m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos
administrados com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei
Estadual n.0 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo
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.

Parágrafo Primeiro - 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.

Parágrafo Segundo - As atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão da
carga horária e nem hora extra dos servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá
ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.
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Parágrafo Terceiro - Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser

remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6° da Resolução CA n0 008/2012 e seu
parágrafo único.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional
Ao término da vigência do presente Convénio o saldo operacional do
Programa, bem como o saldo financeiro decorrente das aplicações financeiras realizadas no

decorrer do objeto da execução deste Convénio, observado o disposto no Art. 7° da Resolução
CA n.° 008/2012, serão aplicados na conta corrente informada no parágrafo segundo da
Cláusula Terceira.

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 ao ITEDES relatório final das atividades
executadas, na forma do Art. 12 da Resolução CA n.° 008/21012.

Parágrafo Primeiro - O ITEDES terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência
do Convénio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído
com o relatório de atividades.

Parágrafo Segundo - 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.

Parágrafo Terceiro - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído 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 extrato, no

Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no Art. 110, da Lei Estadual n.° 15.608/2007.
Cláusula Décima Primeira - Da Vigência
O presente Convénio vigorará a partir da data de sua assinatura até

26/06/2025, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do
objeto do presente Convénio, executados desde 27/06/2020, podendo ser alterado a qualquer
tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.
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Parágrafo Primeiro - Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convénio não possam ser
concluídas no prazo indicado no caput desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por
período suficiente para a sua conclusão, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecido o
prazo máximo legal.

Parágrafo Segundo - 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.
Cláusula Décima Segunda - Da Extinção
O presente Convénio poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer
das partes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente
instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
firmando-se para tanto. Termo de Encerramento.

Parágrafo Único - O Termo de Encerramento a que se refere o caput da cláusula deve prever as
resoluções entre as partes convenentes quanto às atividades pendentes.
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,

de_

de 20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho - Reitor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO E SOCIAL - ITEDES
Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira
Diretor - Presidente
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X l Programa de Atendimento à Sociedade - Resolução CA n°. 008/2012
FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE (PÁS):
até 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de ressarcimento
de custos indiretos;

•

4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à
Pesquisa e à Extensão da UEL (FAEPE/UEL);
até 5% (cinco por cento) sobre o valor arrecadado a convenente;
6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no
PAS;

no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PÁS,
sendo que atividades não contempladas na previsão orçamentaria e no demonstrativo
de custos, devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação
do Plano de Trabalho;
•

os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam aos convénios

fomentados com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a
execução do convénio observar o plano de aplicação aprovado pela instituição

financiadora, e nem aos convénios, independente da natureza da fonte de custeio,
financiados com recursos estritamente vinculados à execução do objeto conveniado.
Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de
despesas de ordem administrativa e financeira à Convenente, desde que autorizado no
plano de aplicação aprovado pela instituição fínanciadora, idêntico percentual de
repasse deverá ser atribuído à UEL;

Os servidores que efetivamente participarem das atividades do PÁS poderão ser
remunerados, a título de pró-labore, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá
integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor
arrecadado, obedecido a legislação vigente;

Os vencimentos recebidos pêlos componentes do PÁS estarão limitados a 100% (cem
por cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e
Titulação se houver.
Motivação:

A motivação deste projeto é a prestação serviços à comunidade externa da UEL nas mais
variadas áreas da agronomia. Estes serviços serão prestados pêlos docentes da UEL em
colaboração com discentes e técnicos de laboratório e de campo. Assim, as atividades não
somente possibilitarão a arrecadarão de recursos, mas também serão importantes na
formação e qualificação dos alunos do curso de agronomia.

As principals atividades previstas são: - assessorias e consultorias nas mais diversas áreas de

competência dos diferentes assuntos abordados e pesquisados na Universidade; - análises

físicas e químicas de solos; - análise fitopatológicas e nematológicas; - produção de agentes
de controle de pragas; - produção de mudas, sementes e plantas ornamentais; - laudos de

técnicos de eficiência de produtos e processos; - laudos e vistorias; - controle de qualidade de
produtos e processos; - palestras, cursos de capacitação e formação de recursos humanos.
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TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
X l Desenvolvimento de Produto.
X l Desenvolvimento de Processo.
Desenvolvimento de Sistemas.

X l Desenvolvimento de Tecnologias.
X [ Assessoria.
X l Consultoria.

X l Orientações^
X l Treinamento de Pessoal.

X l Outras atividades de natureza académica, técnico-científica ou cultural.

Título: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À
SOCIEDADE
Duração

Início:

05 anos

27/06/2020

Fim:
26/06/2025

Area Temática

Código

Tecnologia e produção

7

Linha de Extensão
Desenvolvimento tecnológico
Palavras-Chave:
1 -Acessória
4 - Consultoria

Classificação:

Código
11

2 - Desenvolvimento de produtos 3 - Desenvolvimento de processos
5 - Laudos técnicos
6 - Capacitação profissional
5.00.00.00-4 - Ciências

5.01.01.00-5 - Ciência do Solo

Agrárias

5.01.02.00-1 - Fitossanidade 5.01.03.02-4 - Mecanização

5.01.03.00-8-Fitotecnia

Agrícola

Resumo: Os objetivos deste projeto são os de prestar serviços à comunidade externa da UEL
nas mais variadas áreas da agronomia. Estes serviços serão prestados pêlos docentes da UEL
em colaboração com discentes e técnicos de laboratório e de campo. Assim, as atividades não
somente possibilitarão a arrecadação de recursos, mas também serão importantes na
formação dos alunos do curso de agronomia.

As principais atividades previstas são: - assessorias e consultorias nas mais diversas áreas de
competência dos diferentes assuntos abordados e pesquisados na Universidade; - análises

físicas e químicas de solos; - análise fitopatológicas e nematológicas; - produção de agentes
de controle de pragas; - produção de mudas, sementes e plantas ornamentais; - laudos de
técnicos de eficiência de produtos e processos; - laudos e vistorias; - controle de qualidade de
produtos e processos; - palestras, cursos de capacitação e formação de recursos humanos.
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Órgãos Envolvidos
Execução: Departamento de Agronomia da DEL

Apoio: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES

Localização: Departamento de Agronomia e seus Laboratórios, CCA, Fazenda Escola.
População-Alvo: Empresas na área agrícola como: cooperativas, órgãos públicos, SEAB,
EMATER, entre outras; propriedades rurais, trabalhadores rurais e técnicos do setor;
estudantes, pesquisadores e professores e a comunidade interna (UEL) e público em geral.
Justificativa: A equipe de trabalho envolvida neste projeto é conhecida em nível nacional e
internacional, entre vários aspectos, por desenvolver atividades de pesquisa, diagnóstico e
controle de pragas e doenças agrícolas responsáveis por grandes prejuízos económicos à
agricultura nacional. Os integrantes da equipe estão envolvidos diretamente nas atividades de
graduação dos cursos de Agronomia e Zootecnia (aulas, orientações de Iniciação Científica,
Trabalho de Conclusão de Curso, estágios voluntários e obrigatórios), atividades de pósgraduação Stríctu sensu (Programa de Pós-graduação em Agronomia, áreas de concentração:
Fitotecnia, Fitossanidade e Solos, níveis: Mestrado e Doutorado, com aulas e orientações de
dissertações e teses); além de atividades de pesquisas, com projetos financiados por agências
de fomento externo (CNPq, FINEP, Fundação Araucária, CAPES-PROAP, entre outras). Os
integrantes, também, atuam promovendo a difusão de conhecimentos e de tecnologias para a
sociedade, representada, principalmente, por Cooperativas, Associações de Produtores,

Associações de Classes, inclusive para outras Instituições de Ensino e Pesquisa do Paraná e
de outros Estados. O Departamento de Agronomia conta estrutura de diferentes laboratórios

envolvidos nesse projeto como: Laboratório de Fitotecnia, Laboratório de Fitopatologia,
Laboratório de Entomologia, Laboratório de Imagens, Laboratório de Solos, Laboratório de
Ecologia da Paisagem e Laboratório Multiagro, sendo este com atividades nas áreas
Entomologia, Nematologia, Engenharia Agrícola e Melhoramento de Plantas/Biotecnologia;
além de espaço físico na área experimental do CCA (estufas e casas de vegetação) e Fazenda
Escola; e, também com equipamentos já adquiridos com recursos oriundos de agências de
fomento e de convénios anteriores, com o ITEDES e outras fundações.
Objetivos

Gerais: Prestar atendimento à comunidade externa da Universidade na área de
desenvolvimento e de pesquisa agrícola.

Específicos: Execução de laudos técnicos relativos à eficiência de insumos (fertilizantes,
corretivos, inseticidas, fungicidas, compostos, regulares vegetais e herbicidas), máquinas e
equipamentos, sanidade de plantas, mudas, sementes, levantamento de capacidade de uso,
sensoriamento remoto.

Execução de análises laboratoriais agronómicas, relacionadas ao controle de qualidade,
assistência técnica, diagnose de pragas e doenças.

Produção de insumos agrícolas e agentes de controle biológico.
Palestras e formação de recursos humanos.

Fornecimento de matrizes de produtos para multiplicação e pesquisa.
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Metodologia:

Execução de pesquisa agrícola em nível de campo.
Execução de pesquisa agrícola em nível laboratorial.
Assessoria agronómica,
Análises laboratoriais.

Produção de mudas, sementes, agentes de controle biológico, e produtos agrícolas de

forma geral.

Aulas e cursos de capacitação.
Palestras.

Resultados e Contribuições esperadas:

Prestação de serviço especializado à comunidade, oferecendo diagnóstico de problemas
fitossanitários, informações de qualidade, testando novas tecnologias e moléculas, validando
estudos, buscando atualizar a comunidade técnico científica e capacitar os estudantes
interessados.

Os trabalhos a serem realizados permitirão, solução de problemas científicos pontuais
advindos de empresas da área agronómica, com a entrada de recursos para a DEL, além de
permitir interação dos nossos alunos com potenciais empresas para estágios e carreira
profissional.

CRONOGRAMA: (até 60 meses)
ANO 1
ATIVIDADES

PERÍODO (MÊS)
2020

2021

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Análises laboratoriais
agronómicas
Produção de insumos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Visita a propriedades
agrícolas e empresas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Treinamento e
atualização

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Execução de laudos
técnicos e de eficiência x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análises Técnicas
(Pesquisas
empresariais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

agrícolas e agentes de
controle biológico.

Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de
recursos humanos
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ANO 2
ATIVIDADES

./

PERÍODO (MÊS)
2020

2021

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez.|Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Análises laboratoriais
agronómicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
atualização
Execução de laudos
técnicos e de eficiência x
Análises Técnicas
(Pesquisas
x
empresariais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Produção de insumos
agrícolas e agentes de
controle biolóflico.

Visita a propriedades
agrícolas e empresas
Treinamento e

Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de
recursos humanos

ANOS

ATIVIDADES

PERÍODO (MÊS)
2020

2021

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Análises laboratoriais
agronómicas
Produção de insumos
agrícolas e agentes de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Execução de laudos
técnicos e de eficiência x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análises Técnicas
(Pesquisas
empresariais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

controle biológico.
Visita a propriedades

agrícolas e empresas
Treinamento e

atualização

Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de
recursos humanos
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ANO 4
ATIVIDADES

ü'

PERÍODO (MÊS)
2021

2020

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Análises laboratoriais
agronómicas
Produção de insumos

agrícolas e agentes de
controle biológico.
Visita a propriedades
agrícolas e empresas
Treinamento e

atualização
Execução de laudos
técnicos e de eficiência

Análises Técnicas
(Pesquisas
empresariais)

Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de
recursos humanos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ANOS

ATIVIDADES

PERÍODO (MÊS)
2020

2021

Jut. I Ago. | Set. | Out. | Nov. [ Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Análises laboratoriais
agronómicas
Produção de insumos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

agrícolas e agentes de x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
atualização
Execução de laudos
técnicos e de eficiência x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

controle biológico.

Visita a propriedades
agrícolas e empresas
Treinamento e

Análises Técnicas

(Pesquisas

empresariais)
Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de
recursos humanos

Plano de Trabalho Individual:

- Coordenador: planejamento e supervisão das atividades a serem executadas pela equipe do
projeto; fechamento de relatórios administrativos e académicos.
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- Colaborador: auxiliar nas atividades executadas pela equipe do projeto, nas respectivas áreas
de conhecimento; divulgação e disseminação dos resultados.
- Técnico administrativo: auxiliar os docentes e discentes nas atividades executadas, dentro da
área de conhecimento.

- Discentes: auxiliar na condução e execução das atividades previstas no projeto.
- Colaborador externo: auxílio na montagem e avaliação de experimentos; incentivo aos
discentes para o trabalho em equipe e iniciação das pesquisas experimentais.

Avaliação:

- Será avaliado em reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento:

1) Se a prestação de serviços contribui na capacitação de recursos humanos, pela participação
conjunta de alunos de graduação e pós-graduação com auxílio dos docentes e técnicos de
diferentes áreas, para atuarem em pesquisa, desenvolvimento e extensão, visando à melhoria
da produção técnico-científica e do atendimento ao setor agrícola.
2) Se os recursos obtidos com a prestação de serviços estão contribuindo para melhorar as
condições de trabalho no Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia, assim
como nos laboratórios e áreas experimentais.

Disseminação dos Resultados: Quando aplicado os resultados serão publicados em eventos
como congressos, encontros, simpósios e em publicações específicas como boletins, revistas,
entre outras, além de servirem como forma de atualização de toda a equipe.
Recursos Humanos:

a)DOCENTES
Carga Horária
Nome

Depto/Centro

Chapa
Funcional

RT

Semanal

destinada ao

Função no
projeto

projeto

Adilson Luiz Seifert

AGR/CCA

AC/B

40

02

Coordenador

Amarildo Pasini

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Ayres de O. M. Jr.

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Cássio C. Prete

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Claudemir Zucarelli

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Cristiane de C. Medina

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Débora C. Santiago

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Efraim Rodrigues

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Inês C. B. Fonseca

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

João Tavares Filho

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

José Roberto P. Souza

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Leandro S. A. Gonçalves

AGR/CCA

AD/D

40

02

Colaborador

Marcelo A. de A. e Silva

AGR/CCA

AC/A

40

02

Colaborador

Marcelo G. Canteri

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador
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Maria de F. Guimarães

AGR/CCA

Maria Isabel Balbi Pena

AGR/CCA

Mauricio Ursi Ventura

AGR/CCA

Odair Moraes

AGR/CCA

Otávio J. G. A. Saab

TILTULAR 40

02

Colabora'dai^

40

02

Colaborador

TITULAR 40

02

Colaborador

AD/D

40

02

Colaborador

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Ricardo Ralisch

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Ricardo Tadeu de Faria

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Sérgio R. Roberto

AGR/CCA

AC/C

40

02

AD/D

ViceCoordenador

b) DISCENTES
Número Aproximado de Discentes
30 (trinta)

Curso/Série

Agronomia

c) TÉCNICOADMINISTRATIVO!

Órgão

Nome

José A. Rocha

José L. Bruno

RT

Semanal destinada

Função no projeto

ao projeto

Davi C.
Tramontina

Carga Horária
Nível

CCA/Agro

Técnico

40

02

Colaborador

40

02

Colaborador

40

02

Colaborador

Agropecuário

CCA/Agro
CCA/Agro

Técnico

Agropecuário
Técnico
Agropecuário

d) Colaborador Externo
Nome

André L. da Silva

CPF
Entidade | CH/Semana
053585259-20 ALS Pesquisas 4
Agronómicas - ME

| Função no projeto
Colaborador eml

experimentação
agrícola.

Cleber V. de Moraes 006983249-86 UNUPAR

4

Colaborador em

experimentação
agrícola.
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Receitas

Redação de Laudos
Técnicos

Valor (R$)

Despesas

20.000,00

Repasse 10% UEL

17.440,00

40.000,00

Repasse 4% FAEPE

6.976,00

45.00,00

Repasse 5% convenente

8720,00

Valor

Execução de
Laudos Técnicos

Treinamento e

atualização (diária)
Análises Técnicas

(Pesquisas
empresariais)

50.000,00

Produção de Insumos

Visita a propriedades
agrícolas e empresas

(diária)

Repasse 2% para o
departamento

3.488,00

10.000,00

Repasse 4% para o centro

6.976,00

3.000,00

Docentes e técnicos 10%

17.440,00

2.400,00

Combustível

18.000,00

1.600,00

Serviços de terceiros

40.000,00

200,00

Diárias e passagens

15.000,00

400,00

Materiais de consumo

40.360,00

Câmara úmida/

identificação de
patógenos Isolamento
em meio de cultura/

identificação de
patógenos

Análises nematológicas

Controle de formigas
cortadeiras - pós secos
(ninho pequeno)
Controle de formigas
cortadeiras - pós secos
(ninho grande)
Controle de formigas
cortadeiras - pós secos

(não possível
dimensionamento dos

750,00

ninhos individuais)
Controle de ninhos de

formigas cortadeiras iscas granuladas (ninho
pequeno)
Controle de ninhos de
formigas cortadeiras -

iscas granuladas (ninho

150,00

300,00

Receitas

Valor (R$)

Despesas

Valor

grande)
Controle de ninhos de

formigas cortadeiras iscas granuladas (não
possível

^

\^E^
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600,00

\

dimensionamento dos
ninhos individuais)

TOTAL - R$

•^ f

-l)

<L^

•ft

174.400,00

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:
Tipo de Serviço60,00

Valor Total
Quantidade
Preço
Unitário (previsão para 5 anos)
40
Execução de Laudos Técnicos/tratamento | 1.000,00
40.000,00
Redação de Laudos Técnicos/laudo
40
500,00
20.000,00

Visita a propriedades agrícolas e empresas 200,00
(diária)
1.500,00
Treinamento e atualização (diária)
Câmara úmida + identificação de
patógenos Isolamento em meio de cultura +

15

3.000,00

30

45.00,00

120,00

20

2.400,00

80,00
10.000,00

20
5

1.600,00
50.000,00

identificação de patógenos
Análises nematológicas

Análises Técnicas (Pesquisas
empresariais)

*Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos (ninho

5

40,00

200,00

pequeno)

Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos (ninho

5

80,00

400,00

grande)

Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos custo/
hectare (quando não possível

5

150,00

dimensionamento dos ninhos individuais)
*Controle de ninhos de formigas cortadeiras
com produtos a base de iscas granuladas
(ninho pequeno)

5

*Controle de ninhos de formigas cortadeiras
com produtos a base de iscas granuladas
(ninho grande)

150,00
5

60,00

*Controle de ninhos de formigas cortadeiras
com produtos a base de iscas granuladas
(Custo/hectare (quando não possível

750,00

30,00

300,00
5

120,00

600,00

dimensionamento dos ninhos individuais)
OBS: acrescenta-se aos itens o custo do combustível = R$ 0,50/km de deslocamento da UEL

até o local a ser tratado, multiplicado por 2, considerando-se também a kilometragem de
retomo a UEL).
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LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA/NEMATOLOGIA AGRÍCOLA
SERVIÇOS
Análise nematológica

Câmara úmida + identificação de patógenos Isolamento em
meio de cultura + identificação de patógenos
LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA
SERVIÇOS

'%^':'
CUSTO R$
80,00

120,00

CUSTO R$

*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de
pós secos:

custo por ninho pequeno a médio (murundum com tamanho

40,00

inferior a 25 m2 de area de terra solta)

*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de
pós secos:

custo por ninho grande (murundum com tamanho igual ou

80,00

maior a 25 m2 de area terra solta)

*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de

*:

pós secos:

custo/ hectare (quando não possível dimensionamento dos

150,00

ninhos individuais), ou em comum acordo com o cliente

*Controle de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo por ninho pequeno a médio (murundum com tamanho
inferior a 25 m2 de area de terra solta)
*Controle de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo por ninho grande (murundum com tamanho igual ou

30,00

60,00

maior a 25 m2 de area terra solta)

*Controle de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo/hectare (quando não possível dimensionamento dos

120,00

ninhos individuais) ou em comum acordo com o cliente

OBS: *acrescenta-se aos itens anteriores o custo do combustível = R$ 0,5/km de

deslocamento da UEL até o local a ser tratado, multiplicado por 2, considerando-se também a
kilometragem de retomo a UEL)

- Agendamento: as datas de diagnóstico/controle devem ser previamente agendadas,
considerando-se somente sábados e domingos, bem como da disponibilidade dos operadores.
- Nos custos já está incluindo a necessidade ou não de repasse (reaplicação), após 60 dias da
aplicação inicial, caso haja alta reincidência ou reinicio intenso do forrageamento.
- o serviço está disponível para ser atendido na distância máxima de 50 km da Universidade
Estadual de Londrina.

- garantias e responsabilidades: 4 meses de redução da atividade de forrageamento a níveis
que não comprometam a produção agrícola ou florestal pelo ataque de formigas cortadeiras.
Destaca-se que o serviço não assegura a erradicação, mas sim a redução drástica do
forrageamento (atividade de cortes), sendo demonstrado pela contagem do número de
formigas que entram peto tempo de um minuto nos olheiros de alimentação, tanto no dia
anterior quanto em dias posteriores as aplicações dos produtos.
- às aplicações visando o controle dependerão de condições climáticas satisfatórias
(especialmente chuvas e ventos), de acordo com as especificações da bula de cada produto.
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TODOS OS LABORATÓRIOS

SERVIÇOS

Redação de Laudos Técnicos (valor mínimo a ser cobrado

por Laudo)

Execução de Laudos Técnicos (valor mínimo a ser cobrado

CUSTO R$

500,00

por tratamento)

1.000,00

Visita à propriedades agrícolas e empresas (diária)
Análises Técnicas (Pesquisas empresariais)

200,00
10.000,00
1.500,00

Treinamento e atualização (diária=valor mínimo)
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Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes: (para servidores'Éécníoï^
administrativos, observar as informações sobre enquadramentos especificados no rodapé do campo
"Recursos Humanos", letra (c) Técnicos-Administrativos)

ciyTEiuôs^ii.SiÊiligïïigiiai^
Integrante

%

Valor em R$

Docentes e Técnicos

17.440,00

JDTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

Londrina, PR,

-/.

Adilson Luiz Seifert
Coordenador

-/.

10

';-^1

-\f:
-""í-

/^.--

.^ÏEDERATJV^o.
^
^'
^
'^^
•^ss^
^
?^s::
^"%T-"'%;
/'

FOLHA i-""

^.

2Í3

SF:'"

Comarca de Londrina

Estado do Parana

>;;^

•CA,

x'" ^&::^s&^
\.?3C;-;.^,^,:
'Ï::'7:;;?'c

;-•

""'"••'.;.

l." OFÍCIO DE REGISTRO DE_TITULOSJEDOÇUMENTOS E PESSOAS JtjMDIG^s!!
RUA PIAUÍ, 399 - 3.° ANDAR - SALA 304 - FONE/FAX: (43) 3322-1900'
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Luiza Losi Coutinho Mendes ^
(OFÍCIAL)

CERTIDÃO
Certifico, a pedido verbal de pessoa interessada, que

revendo o Livro "A.4", do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, consta existir a 8a Alteração
Estatutária sob n° 4.079/20, de 07/07/2014, do Estatuto Social da(o) "INSTITUTO DE
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL-ITEDES" Apontada sob

n° 20.978, do Protocolo "P. J", em 07/07/2014.
Certifico ainda que, estão devidamente arquivados

neste Ofício, os documentos exigidos pela Lei Federal n° 6.015, artigos n° 120 e 121 de

31/12/73.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
LONDRINA, 07 DE JULHO DE 2014.

^OFÍCIO
OETJTULOS E DOCUMENTOS!
"Rua'Piaui, 399 - 3° Andar Saia 304
'"LuizaLosi Coutinho Mendes
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LUÍZAÏOSI COUTÍNHOMENDES

Ana Maria Losi Marques de Jesus
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Samira Nara Souza;

Arthur Douglas Antico^
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ESTATUTO SOCIAL DO ITEDES

SOCIAL
TÍTULO l

DA CONSTITUIÇÃO
CAPÍTULO l

DA ENTIDADE, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1°. O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
SOCIAL - ITEDES, é uma entidade de direito privado, de natureza civil e
institucional, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede e
foro na Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente,
CEP 86.061-335, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, regendo-se
pelo presente Estatuto e Regimento Interno, constituída pêlos membros
inscritos no Boletim de Adesão em anexo.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2°. O ITEDES tem por objetivos:

a) colaborar, através dos meios adequados, com instituições públicas e privadas, em
programas nos diferentes campos do conhecimento, visando o desenvolvimento
tecnológico, científico económico, cultural e social, a serem estabelecidos com
entidades de ensino, pesquisa, fomento ou para quaisquer interessados;
b) promover cursos, simpósios, seminários, conferências e estudos que visem a
melhoria do ensino, além de outros que contribuam para a melhoria de técnicos e
profissionais que atuam nos diversos setores da comunidade;
c) colaborar na organização e implementação de cursos de pós-graduação de
Entidades de Ensino e Pesquisa que requisitarem seus serviços;
d) promover a divulgação do conhecimento nas áreas mencionadas acima e correlatas,
através de publicações técnicas, periódicos, monografias e outras formas que se
fizerem adequadas;
e) implementar sistemas de bolsas no sentido de apoiar a formação de estudantes e
professores, colaborando assim na preparação de recursos humanos e alto nível para
às diferentes áreas do conhecimento, dentre outras;
f) prestar serviços e realizar pesquisas que atendam as necessidades dos setores
público e privado, dentro de cânones académicos que permitam, simultaneamente, o
atendimento do objeto citado e o treinamento de pessoal especializado;
g) oferecer apoio institucional a entidades de ensino e pesquisa, e a pesquisadores, na
transferência ou difusão de tecnologia ao setor produtivo;
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h) incentivar pesquisadores de entidades de ensino e pesquisa, que detenhamvou
tenham
desenvolvido novas tecnologias ou processos, a iniciarem seus próprios
empreendimentos;
i)
viabilizar a criação de incubadora de empresas, aproveitando novas tecnologias,
oferecendo treinamento nas áreas técnica, gerência! e de marketing, dentre outros,
buscando capital de risco, realizando estudos de viabilidade económica, provendo
apoio jurídico e contratual, de direito autoral e patentes, e contábil financeiro às

j)

empresas nascentes;

estimular a integração de pesquisadores com o setor produtivo, para
k) empresarial
promover atividades
que visem a divulgação do Instituto junto à comunidade
e científica, dentre outras;
desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias;

I)

executar treinamento, assessoria e consultoria, projetos tecnológicos,

organizacionais e atividades afins;

científjp&&^^

^Ë<'

m)administrar bens próprios e de terceiros;

n) promover, realizar e gerenciar concursos e testes seletivos;
o) fomentar e financiar projetos de pesquisa de seus instituidores.

FQl.ri.Ps^' '

I "^

ri

^
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Parágrafo único. O exercício das atividades previstas neste artigo será regulamentado
pelo Regimento Interno dp Instituto.
CAPÍTULO III

DOS INSTITUIDORES

Art. 3°. Serão considerados Instituidores do ITEDES:

a) Todos os servidores em exercício e aposentados da Universidade Estadual de
Londrina que manifestarem o seu interesse, por meio de solicitação escrita
acompanhada do(s) esboço(s) do(s) projeto(s) a ser(em) desenvolvido(s) por
intermédio do ITEDES e mediante pagamento de uma taxa de adesão;
b) Os interessados não pertencentes ao quadro de servidores da UEL, indicados por 02
(dois) instituidores, mediante a solicitação escrita acompanhada de Curriculum Vitae
e documentação referente ao(s) projeto(s) a ser(em) desenvolvido(s) por intermédio
do ITEDES. A deliberação sobre a adesão será feita pela Diretoria Executiva. Em
caso de aprovação será cobrada taxa de adesão.

Parágrafo Primeiro.
Todos os Instituidores são considerados integrantes do quadro
técnico do ITEDES.

Parágrafo Segundo. Os instituidores do quadro técnico do ITEDES constam do Boletim
de Adesão que será atuatizado a cada dois anos.

Parágrafo Terceiro. Não perderá a condição de Instituidor, o servidor que, mesmo
aposentado, continuar desenvolvendo atividades no ITEDES.
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Parágrafo Quarto.
Será considerado INSTITUIDOR FUNDADOR, todo aquele que fizer
a sua manifestação até a data de 31/12/94.
Art. 4°. A taxa
de Adesão não poderá ser cedida, alienada e nem transferida a
terceiros, e nem gerará direitos sobre o património.
Art. 5°. O Instituidor que pretender se desligar, deverá notificar, por escrito, a

Diretoria no prazo de 30 (trinta) dias, sem direito a restituição da taxa de

Adesão.

Art. 6°. São inelegíveis, atém das pessoas impedidas por lei, os condenados a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra

a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

Parágrafo Primeiro. O Instituidor, mesmo ocupante de cargo eletivo em outras

organização públicas ou privadas, que em qualquer operação
tiver interesse contrário aos objetivos do ITEDES, não poderá
participar das deliberações que sobre tal operação versarem,
cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.

Parágrafo Segundo. Os componentes do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da
Diretoria, assim como os liquidantes, equiparam-se aos
administradores, para efeito de responsabilidade civil e criminal.

Parágrafo Terceiro. O ITEDES, representada por Instituidores escolhidos em

Assembleia Geral, terá direito de ação contra os
administradores, para promover a sua responsabilidade.

Art. 7°. O Instituidor não poderá exercer cumulativamente cargos nos Conselhos

Deliberativo, Fiscal, e Diretoria, exceto o membro eleito para o cargo de
Presidente do Conselho Deliberativo, que será automaticamente
componente da Diretoria no cargo de Presidente.

t

CAPÍTULO IV

DO PATRIMÓNIO
Art. 8°.

O património será constituído peta dotação inicial arrecadada (Taxa de
Adesão) dos Instituidores-Fundadores e por bens e valores que a este
património venham a ser adicionados, através de:

a) fundação;
taxa de Adesão de Instituidores que venham a se incorporar ao ITEDES, após sua
b) pessoas
doaçõesfísicas,
feitas com
por entidades
públicas, pessoas jurídicas de direito privado ou
o fim específico de incorporar ao património;
c) Deliberativo,
parte do superavit
proveniente de suas atividades que, a critério do Conselho
deve ser incorporada ao património.
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Parágrafo Primeiro. Caberá
ao Conselho Deliberativo a aceitação de doações com
encargos;
Parágrafo Segundo. Caberá ao Conselho Deliberativo, aprovar a alienação de bens

imóveis que venham a ser incorporados ao património para
aquisição de outros mais rendosos convenientes, ou, ainda, para
cobrir "deficits" eventuais.
^'ir^-^
?:OL.HÀ^

•/7-,Q
CAPÍTULO V ^o,s^...^
^
SCG\Á IV

DAS RECEITAS
Art. 9°.

í

Constituem receitas do ITEDES:

a) os resultantes de atividades estabelecidas no Art. 2° e itens deste Estatuto;

b) a remuneração que receber por serviços prestados;
c) as rendas em seu favor, constituídas por terceiros;
d) os juros bancários e outras receitas;
e) as rendas próprias de bens móveis e imóveis;
f) as provenientes dos títulos, ações ou papéis financeiros;

g) os usufrutos a ela concedidos.

Art. 10. Constituem receitas extraordinárias as subvenções do Poder Público e
quaisquer auxílios de particulares para o desempenho de suas atividades.
TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
CAPÍTULO l

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS

Art. 11. O ITEDES será dirigido e orientado por:
a) Assembleia Geral;

b) Conselho Deliberativo;

c) Diretoria;

d) Conselho Fiscal;

e) Conselho de Curadores;
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DA ASSEMBLEIA GERAL
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Art. 12. A Assembleia Geral é a reunião dos Instituidores e constitui o órgão

máximo da Entidade. Cabendo-lhe exercer todas as funções que lhe forem

cometidas por Lei e por este Estatuto.

Art. 13. A Assembleia Geral será composta por todos os membros Instituidores.
Art. 14. A Assembleia Geral poderá ser Ordinária e Extraordinária.

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, obrigatoriamente uma

vez por ano, nos quatro primeiros meses após os levantamentos
contas da Diretoria, e examinar o parecer do Conselho Fiscal e, a
cada dois anos eleger o Conselho Deliberativo o Conselho Fiscal.
dos relatórios contábeis e financeiros, com a finalidade de tomar

Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que o
interesse social o exigir, para tratar de assuntos que não forem
deliberados em Assembleia Geral Ordinária, podendo somente
se pronunciar sobre a matéria que motivar a sua convocação.

Art. 15. Ressalvadas as exceções legais, a Assembleia Geral instalar-se-á, em
primeira convocação com a presença e assinatura em livro próprio, dos
Instituidores que representem, no mínimo 2/3 do total corn direito a voto, e
em segunda convocação 30 minutos após a lavratura pelo secretário do
termo de presença, com qualquer número, podendo ser feita por edital
publicado em jornais, em editais do Instituto ou por carta convite.

Art. 16. Consideram-se Instituidores participantes das Assembleias Gerais todos
aqueles que se encontrarem inscritos no "Boletim de Adesão" e suas
inclusões e exclusões, até um dia antes da reunião, podendo propor, votar

e ser votado.

Art. 17. Não é permitida a presença ou voto por procuração.

Art. 18. Nas Assembleias Gerais é vetado, a qualquer título, a presença de
dependentes
ou convidados, delas são participantes os Instituidores em
pleno gozo de seus direitos.

Art. 19. As Assembleias Gerais poderão ser convocadas pela Diretoria, Conselho
Deliberativo, ou por 1/5 de Instituidores em pleno gozo de seus direitos,

observado o Art. 16 deste Estatuto.

Art. 20. Compete as Assembleias Gerais Extraordinária, deliberar sobre a extinção

do ITEDES, respeitadas as disposições do Capítulo V, Título III deste
5 de 17

Avenida Presidente Castelo Branco, 655 - Jardim Presidente - CEP 86061-335 - Londrina - PR

/

Fone/Fax:
(43) 3328-2400
- 3357-2136
itedes@itedes.org.br
- Site:e Federal
www.itedes.org.br
Reconheci
do como
Utilidade Públ
ica Munic-ipE-mail:
al 6.596/96,
Estadual 12.340/98
Portaria 127/06 /!

^)

x

ITEDES

1° Ofício dê Rsgistros Q DGCumeriioï..
e Civli d8 Pessoas Juriciic"^

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

B DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

LONDRINA - P^--ï^

B SOCIAL

Estatuto, convocadas especialmente para este fím, observado quorum

mínimo de 2/3 dos Instituidores.

CAPÍTULO III fFOÍ^
^ iï
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ocoi'^y

Art. 21. O Conselho Deliberativo é o órgão que traça as políticas e diretrizes a

serem implementadas pela Diretoria; fixa orientação geral das atividades do

ITEDES:
a) orienta a gestão dos diretores;

b) examina a qualquer tempo os livros e papéis do ITEDES;

c) solicita informações sobre contratos e convénios celebrados ou em via de celebração
e demais atos;

d) convoca Assembleia Geral;

e) manifesta-se sobre o relatório da administração e as contas do Instituto, submetendoos a Assembleia Geral;

f) estabelece o valor da Taxa de Adesão para admissões de novos Instituidores;
autoriza a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, ouvido a Assembleia
Geral e a participação do Instituto em outras Instituições.

Art. 22. O Conselho Deliberativo será composto por 9 (nove) membros, sendo
preferencialmente 3 (três) de cada área (Humanas, Exatas e Biológicas),
com mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro. O Presidente do Conselho Deliberativo será escolhido dentre os
seus membros.

Parágrafo Segundo. Serão considerados cargos voluntários não remunerados todos os
membros integrantes da Estrutura Organizacional do ITEDES na

Diretoria Executiva: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e

Financeiro, Diretor de Pesquisas e Serviços e Diretor de
Capacitação e Extensão; bem como no Conselho Deliberativo; no
Conselho Fiscal; na Suplência e no Conselho de Curadores.

Art. 23. O Conselho Deliberativo, por indicação do Presidente, nomeia os demais
membros da Diretoria, que deverão ser membros do quadro de
instituidores, observando o disposto no presente Estatuto.

Art. 24. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, de forma ordinária, trimestralmente e,
de forma extraordinária, quando:

I. for convocado por 3 (três) ou mais conselheiros do Conselho Deliberativo;

II. for convocado pela Diretoria;

III. for convocado por qualquer Instituidor em grau de recurso, contra ato da Diretoria ou
por denúncia de transgressão estatutária.
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Art. 25. As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas no
livro próprio,
tidas, aprovadas
membros
do Conselho
presente.e assinadas, ao final dos trabalhos, pêlos
Parágrafo Primeiro. Naporausênci
a do Presidente do Conselho, a reunião será presidida
membro eleito por aclamação pêlos presentes.

Parágrafo Segundo. Por renúncia ou afastamento de mais de 3 (três) membros do
Conselho, deverá o Presidente ou na falta deste, os membros
restantes, convocar a Assembleia Geral para o devido
preenchimento.

Parágrafo Terceiro. Osdoseleitos
exercerão o cargo pelo período restante ao mandato
renunciantes ou afastados.
Parágrafo Quarto. Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho que,sem
justificativa,
faltar a duas reuniões ordinárias consecutivas, ou a 1/3
das extraordinárias, por ano de mandato.

Art. 26. Compete ainda ao Conselho Deliberativo, dentro dos limites da Lei e deste

Estatuto, atendidas as recomendações da Assembleia Geral, planejar e
traçar
normas para as operações e serviços do ITEDES, controlando seus
resultados.

Parágrafo único. Noseguintes
desempenho
de suas funções, cabe-lhe, entre outras, as
atribuições:
a) estabel
e
cer
em
Instruções
ou
Regul
a
mento
Interno,
sanções
ou
penal
i
d
ades
a
serem
aplicadas ounosdas
casosregras
de viodelação
ou abuso cometicomdosacontra
disposique
çõesvenham
da Lei, deste
Estatuto
relacionamento
Entidade,
a ser
expedidas de suas reuniões;
b) dos
determinar
associais;
taxas ou outras formas de contribuições destinadas ao cumprimento
objetivos
c) estabelecer as normas para o funcionamento da Entidade;
d)e) deliberar
sobre a admissão, demissão, eliminação ou exclusão de Instituidor;
deliberar sobre a convocação da assembleia Geral;
f) adqui
rir, alienar
ou nos
onerar
bensdoe presente
imóveis doEstatuto;
ITEDES com expressa autorização da
Assembleia
Geral,
termos

g) elaborar o Regimento Interno do ITEDES;

Art. 27. Ainda que esgotado o prazo do mandato, o Conselho Deliberativo em
exercício,
continuará a praticar validamente todos os aios do referido
Conselho até a posse dos novos Conselheiros.
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Art. 28. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:
a) convocar o Conselho ordinário e extraordinariamente;

b) de
dirigir
os trabalhos do Conselho, exercendo em suas deliberações, o direito de voto
qualidade:
c) acompanhar e avaliar as atividades do ITEDES, através de contatos assíduos com a
Diretoria, e outros setores, conforme disposição do regimento interno.

d) apresentar à Assembleia Geral Ordinária; /(^'.'T^

l.
Relatório
da
Gestão;
l
Fc%
II. Relatórios Contábeis e Financeiros; ^

ffí

III. Pareceres do Conselho Fiscal. xí^
e) Instituto.
elaborar o plano anual de atividades do ITEDES, em conjunto com a Diretoria do
..' I

CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA

Art. 29. O ITEDES será administrado por uma Diretoria composta de 4 (quatro)

membros, nomeados pelo Conselho Deliberativo. A Diretoria terá um
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzida somente por mais uma

gestão consecutiva. Os membros da Diretoria exercerão os seguintes

cargos:

I. Diretor Presidente;

II. Diretor de Pesquisas e Serviços;
III. Diretor de Capacitação e Extensão;

IV. Diretor Administrativo-Financeiro

Parágrafo Primeiro. Caberá ao novo Conselho Deliberativo a nomeação da Diretoria.
Parágrafo Segundo. Os diretores tomarão posse, mediante termo lavrado no livro de
Reuniões da Diretoria, perante o Presidente do Conselho

Deliberativo que os nomeou.

Parágrafo Terceiro. Ainda que esgotado o prazo do mandato, os Diretores em exercício

continuarão a praticar validamente todos os atos de administração

até a posse dos novos Diretores.

Art. 30. Todos os Diretores ao transmitirem o cargo, deverão apresentar relatórios
circunstanciados de suas atividades.
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sempre que um Diretor a convocar e o exigirem os interesses do ITEDES,
independentemente do número.

Art. 32.

São atribuições da Diretoria, além das que lhe couberem por força de Lei ou

deste Estatuto:

a) executar todos os atos necessários para o funcionamento do ITEDES de acordo com
o explicitado nos artigos referentes à competência de cada um de seus membros;
b) deliberar sobre os trabalhos a serem executados pelo ITEDES e, quando for o caso,
a serem submetidos ao Conselho Deliberativo;
c) programar as operações e serviços, estabelecendo qualidades e fixando quantidades,
valores, prazos, taxas, encargos e demais condições necessárias a sua efetivação;
d) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários
ao atendimento das operações e serviços;
e) viabilidade;
estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como sua
f) contratar técnicos, quando necessário, preferencialmente fora do quadro social;
g) eventuais;
designar, por indicação do Diretor, o substituto deste nos seus impedimentos
h) avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os
empregados que manipulem dinheiro ou valores do ITEDES;
i) estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando,
mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro do ITEDES e o
desenvolvimento das operações e atividades em geral, através de balancetes de
contabilidade e demonstrativos específicos;
j) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir a depreciação ou desgastes dos valores
que compõem o Ativo Permanente do Instituto;
k) contrair
obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos e constituir
mandatários.
Art. 33. O ITEDES será administrado pêlos Diretores a quem competirá sua
representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial, podendo praticar
todos os atos e operações referentes aos objetivos sociais.

Parágrafo Primeiro. O uso da firma caberá individual e isoladamente ao Presidente, na

prática de todos os atos e na representação do Instituto, em
assuntos de caráter administrativo.

Parágrafo Segundo. Assinarão, preferencialmente conforme a natureza do assunto, ou

nas ausências e independentemente do cargo, em conjunto o

Presidente e um diretor na prática dos seguintes atos:
a) assinaturas de contratos de qualquer natureza;
b) movimentação financeira;

c) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis pertencentes ao Instituto;

d) subsidiária;
constituir penhor industrial ou mercantil e entregar bens do Instituto em garantia
e) prestar fiança ou aval em favor do Instituto;

f) contrair empréstimos bancários ou não com garantia real;
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g) conceder ou receber arrendamento ou locação de imóveis e instalações, máquinas e

. aps^^^. /^?\\

h) constituir hipotecas;

i) nomear procuradores, outorgando mandato.

/'

FOLi-iA ï'ia

h '^ ^!

Parágrafo Terceiro.Na ausência do Diretor Presidente por motivos de viagens'%s^
e
assinarão em conjunto o Diretor Administrativo e um outro Diretor.'

Art. 34. O Diretor que se ausentar por 3 (três) reuniões consecutivas, ou 6 (seis) ao

semestre, sem justificativa aceita por seus pares, será considerado

exonerado
e o cargo vago será preenchido de conformidade com o que
preceitua o Art. 24 deste Estatuto.

Art. 35. Em caso de cassação coletiva do mandato dos membros da Diretoria, pelo
Conselho Deliberativo, ouvida a Assembleia Geral, todos os cassados
serão solidariamente responsáveis pêlos danos ou prejuízos ocasionais ou
provocados e deverão apresentar conías em 30 (trinta) dias, de toda a
atividade desenvolvida em sua gestão ao Conselho Deliberativo, em

relatório circunstanciado, respondendo suas ações pêlos prejuízos ou

malversações registradas e apuradas.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo assumirá a Diretoria, até nova nomeação,

podendo mover ação civil ou criminal contra os Diretores cassados,

sem prejuízo das providências estatutárias cabíveis.

Art. 36. A Diretoria a cada 6 (seis) meses no máximo, deverá prestar contas ao
Conselho Deliberativo, em reunião convocada para tal.

Art. 37. A Diretoria deve adequar às despesas e custos dentro das receitas
auferidas de cada projeto.

Art. 38. Cabe a Diretoria cumprir e fazer cumprir os encargos a esta confiados,
inclusive o que preceitua o Regimento Interno do ITEDES.

Art. 39. Compete ao Diretor Presidente:
a) representar o ITEDES em juízo ou fora dele;

b) convocar as reuniões da Diretoria e, extraordinariamente, o Conselho Deliberativo;
d) praticar atos necessários a administração do ITEDES e em conjunto com o Diretor
c) dirigir e supervisionar as atividades do ITEDES;

específico, organizar os serviços, admitindo e dispensando empregados;

e) propor a Diretoria a admissão e demissão de pessoal;

f) movimentar, juntamente com o Diretor Administrativo-Financeiro, ou Diretor de
Pesquisas e Serviços, os depósitos bancários, assinar convénios e contratos,
previamente aprovados pela Diretoria e saldar compromissos;
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g) com
apresentar
ao Consel
Deliberatidovo exercício
plano de anterior;
trabalho para cada exercício assim
o relatório
anual dehoatividades
h) deapresentar
Conselohexercício
o Deliberaticorrespondente;
vo eventuais propostas de modificações no plano
trabalho,aodurante
i) inausência
dicar, dentre os demaiou
s membros
da Diretoria, aquele que otemporário;
substituirá em caso de
impedimento
j) coordenar as atividades do Instituto e zelar pelo cumprimento do Estatuto, das
decisões
do Consel
erativo e das resoldouções
da Assembleia Geral;
k) traçar
a política
geralhoeDel
deibdesenvolvimento
Instituto;

l) elaborar plae/ou
nos anuai
s e pluariestrutura
anuais deadministrativa-financeira
investimento e de financiaemento
do Instit^uto;
m)organizar
modificar
operacional

Instituto,
em
conjunto
com
o
Conselho
Deliberativo;
/^\3
E..;;
n) executar os planos do Instituto. / FOÍ-J-^Í-"' }

Art. 40. Compete ao Diretor de Pesquisas e Serviços: s-^'i4
a) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos, observado o Art. 40,
b) assinar em conjunto com o Diretor Presidente ou com um dos Diretores, quando for o
c) apresentar
exercício; a Diretoria o plano de pesquisas e serviços do ITEDES para o próximo
d) apresentar
a Diretori
"relatórios de andamento" das pesquisas e serviços aprovadas
e em execução
peloaITEDES;
e) pontualidade
manter controle
de todas as pesquisas e serviços, assegurando qualidade
de execução;
f) esti
m
ul
a
r
os
pesqui
s
adores
e
os
executores
de
servi
ç
os
a
captarem
pesqui
s
as
e
serviços de interesse para o ITEDES, controlando o desempenho de cada um nestas
atividades;
g) aval
i
a
r
os
pesqui
s
adores
e
executores
de
servi
ç
os
e
apresentar
os
resul
t
ados
de
sua
avaliaçãoadequadamente
à Diretoria, levando
em conta
a capacidade
do técnico em captar e
executar
as pesquisas
e serviços
do ITEDES;
h) convéni
assinar,osjuountamente
com
o
Di
r
etor
Presi
d
ente,
ou
com
outro
Di
r
etor,
contratos,
acordos que impliquem na realização de pesquisas e serviços dentro de
prazos e planos;
i) esti
mular os pesqui
sadores
icarem os resultados de seus trabalhos em veículos
especializados
de sua
área aoupubl
afins;
j) apresentar
anualassim
mentecomoà Diasretori
a propostaparadeauma
política de pesquisas e serviços
para ITEDES
estratégias
sua concretização;
k) responsabi
e serviços.lizar-se pela adequada aplicação dos recursos vinculados a cada pesquisa
caso;

Art. 41. Compete ao Diretor de Capacitação e Extensão:

a) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos, observado o Art. 40,
lidei?
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b) caso;
assinar em conjunto com o Diretor Presidente ou com um dos Diretores, quando for o
c) propor a Diretoria, para aprovação, um plano de cursos para cada exercício anual,
indicando áreas ou assuntos, ministrante, participantes material e outros recursos
necessários;
d) colaborar na articulação entre os níveis de ensino de Primeiro Grau, Segundo Grau,
Superior e Pós-graduação, das Entidades de Ensino que requisitarem os serviços do
ITEDES no sentido de se integrar e aprimorar os docentes e/ou alunos dos mesmos;
e) epropor
à Diretoria cursos de extensão universitária, aperfeiçoamento, especialização
outros, viabilizando recursos para a implementação dos mesmos;
f) apresentar
a Diretoria os relatórios de avaliação dos cursos e ministrantes sob sua
responsabilidade;
g) atestados
assinar, juntamente
com o Diretor Presidente, ou com outro Diretor certificados ou
aos participantes;
h) realizar intercâmbio de recursos humanos com unidades da UEL, de outras
universidades e mesmo entidades de ensino particular, e eventualmente, indústrias,
comércios, associações de çaráter técnico-científico, órgão público, entre outros;
i) assegurar o bom entrosamento entre ensino, pesquisa e serviços, estimulando os
professores e/ou estudantes a utilizarem material de pesquisa, desde que esta n^o^^
tenha caráter reservada. . / ''-' "<,

pOt.HAI'-

Art. 42.

ül

^

Os Diretores de Pesquisas e Serviços e de Capacitação e Extensão

apresentarão à Diretoria relatórios circunstanciados, onde se demonstre

que:

a) as atividades que vem sendo exercidas, estão dentro dos objetivos do ITEDES;
b) professores e técnicos têm colaborado na tarefa de captação de Projetos de
pesquisas,Estatuto;
cursos, assessorias técnicas e outras atividades compreendidas no
presente
c) professores
e técnicos do ITEDES vem desempenhando suas atividades dentro do
padrão de qualidade geralmente aceito;
d) aserá
periodicidade
de apresentação dos relatórios de avaliação de que trata este artigo
estabelecida no Regimento Interno do ITEDES.
Art. 43. Compete ao Diretor ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO:

a) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimento; observado o Art. 40, "i";
b) administrar os recursos financeiros, custos e despesas aprovadas pela Diretoria;
c) movimentar
contas bancárias, assinando cheques e recibos juntamente o Diretor
Presidente ou com o Diretor de Pesquisas e Serviços;

d) ter sob sua responsabilidade os bens e valores do ITEDES;

e) assinar, com outro Diretor, documentos que por sua natureza, assim o exijam;
f) ter sob sua responsabilidade os livros contábeis e sociais, documentos, contratos,
convénios
e demais materiais relativos as atividades do ITEDES, de acordo com
legislação em vigor;

g) coordenar a comunicação em geral do ITEDES;
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h) preparar os relatórios de atividades e o plano de trabalho a serem apreciados pela
Diretoria e encaminhados pelo Diretor Presidente ao Conselho Deliberativo;
i) dirigir e fiscalizar a contabilidade, preparar os planos relativos ao exercício seguinte,

proceder à prestação de contas e os relatórios contábeis e financeiros anuais do
j) supervisionar
a seleção e admissão de pessoal estritamente administrativofinanceiro.
ITEDES;

<?iTN

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

FOLHA ^°
l

%

4?el ,::rf

5

à'?

%s^
ln.-.«;-.w"'

Art. 44.

i/

O Conselho Fiscal é o órgão físcalizador que será eleito pela Assembleia
Geral composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, todos
integrantes do ITEDES, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos

por mais um mandato.

Parágrafo único. A recondução do mandato, será aprovada em Assembleia Geral.

Art. 45. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada 6 (seis)
meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Art. 46. O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido entre os membros titulares,
para um mandato anual podendo, por renúncia ou por deliberação da
maioria simples de seus membros, ser substituído a qualquer época.

Art. 47. Em caso de renúncia coletiva do Conselho Fiscal, este será assumido pelo
conselho Deliberativo, que convocará Assembleia Geral Extraordinária, em
30
(trinta) dias, para eleição do novo Conselho Fiscal, que cumprirá o
restante do mandato do renunciante.
Art. 48. São da exclusiva e intransferível competência do Conselho Fiscal:

a) examinar e emitir parecer por escrito quanto a exatidão dós relatórios da Diretoria,
encaminhando-os para exame e parecer do Conselho Deliberativo;
b) requerer e obter livros contábeis e sociais, documentos e informações da Entidade,
para bem desempenhar suas funções podendo o Conselho Fiscal, em qualquer
ocasião,
requerer e obter livros contábeis e sociais, documentos e informações da
Entidade;
c) contratar técnicos especializados para o assessoramento de sua tarefa fiscalizadora
ou
de auditorias, quando necessário, indicando e destituindo auditores quando for o
caso;
d) mensais;
examinar e opinar por escrito sobre a exatidão dos balancetes c demonstrativos
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e) fiscalizar o cumprimento do Estatuto, das normas do Regimento Interno e as decisões
emanadas das Assembleias Gerais, do Conselho Deliberativo e da Diretoria;
f) fiscalizar quanto a conservação, reparação e manutenção do património do ITEDES;
Art. 49. O Conselho Fiscal manterá livro próprio para registro de atas de reuniões,
devidamente rubricadas pelo Presidente do ITEDES.

Art. 50. O Conselheiro que faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas no semestre,
sem justificação aceita por seus membros, será substituído pelo suplente.
^•"""w"»^

CAPÍTULO VI

/^)£í"\
FOÍ-MA ^
-o

DO CONSELHO CURADOR

•fi.

o

-%^
'.à/

^0COL

Art. 51. O Conselho Curador é o órgão de orientação do ITEDES, que se reunira
uma vez ao ano, com o objetivo de zelar pela integridade e respeitabilidade
do Instituto junto a comunidade.

Parágrafo Primeiro. Para composição do Conselho Curador serão convidados as

pessoas investidas dos seguintes cargos: Diretor Presidente do

ITEDES, um membro do Conselho Fiscal do ITEDES, um
membro do Conselho Deliberativo do ITEDES, do Reitor da
UEL, que poderá ser representado pelo Vice Reitor ou um de
seus Coordenadores, do Prefeito do Município de Londrina,
que poderá ser representado por um de seus secretários
municipais, de um vereador representando a Câmara Municipal
de Londrina, um Diretor da UNIFIL, um Diretor da UNOPAR,
um Diretor da ACIL, um Diretor da Sociedade Rural, um Diretor

doSINDUSCON.

Parágrafo Segundo. O Conselho Curador, será convocado para reunião anual, através
de ofício protocolado, com antecedência mínima de 15(quinze)
dias, e se realizara com qualquer numero de presentes, sendo
que a presidência será exercida pelo Diretor Presidente do

ITEDES.

Parágrafo Terceiro.

Compete ao Conselho Curador, apreciar os trabalhos
desenvolvidos pelo ITEDES, e orientar na consecução dos
seus objetivos.
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TÍTULO III

DO EXERCÍCIO SOCIAL E FINANCEIRO, DO REGIMENTO INTERNO,
DA LIQUIDAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
prÍÏfr10
L ^^ í-

CAPJTULO I

"%^

DO EXERCÍCIO SOCIAL E FINANCEIRO
Art. 52.

O exercício social e financeiro do ITEDES coincidirá com o ano civil.

Art. 53. Até a data estabelecida pelo Regimento Interno, o Diretor Presidente
apresentará ao Conselho deliberativo o plano para cada exercício, referente

ao custeio da administração do ITEDES;

Parágrafo Primeiro. O Conselho Deliberativo terá o prazo de 30 (trinta) dias para
deliberar sobre a proposta a que se refere este artigo.

Parágrafo Segundo. Aprovado o plano ou esgotado o prazo de deliberação o Diretor
Presidente ficará autorizado a realizar as despesas nele previstas.

Art. 54. A prestação de contas será apresentada pelo Diretor Presidente ao
Conselho Deliberativo, de acordo com o estabelecido pelo Regimento
Interno do ITEDES, tendo prazo de 30 (trinta) dias para deliberar sobre a
prestação de contas.

CAPÍTULO II

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 55. Ao fim de cada exercício social e financeiro, até 30 de abril de cada ano, a
Diretoria fará elaborar, com base na escrituração da Entidade, as

demonstrações financeiras que exprimam com clareza a situação do
património da Entidade e as mutações ocorridas no exercício.
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CAPITULO III

DAS RECEITAS E DESTINAÇÃO
Art. 56.

A receita, bem como seus excedentes, oriundos das atividades em cada

exercício será destinada integralmente à manutenção dos objetivos sociais

dolTEDES. " " ' ^..^
/ f::ülï-iA

l- ^'L
^
CAPÍTULO IV %..
' ^/
;"",

DO REGIMENTO INTERNO

%s^

Art. 57.

O regimento Interno complementa e suplementa o Estatuto,
regulamentando e disciplinando a organização interna do ITEDES.

Art. 58.

A elaboração, reforma ou alteração do Regimento Interno são de exclusiva
competência do Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V

DA DISSOLUÇÃO

Art. 59. A dissolução do ITEDES ocorrerá em consonância com a legislação
pertinente.

Art. 60. Compete a Assembleia Geral estabelecer o modo da dissolução em
consonância com lei, bem como eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que

funcionará no respectivo período.

Art. 61. Em caso de dissolução o património social do ITEDES será integralmente
transferido para a Universidade Estadual de Londrina - UEL.
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 62. O regime de trabalho dos empregados do ITEDES, incluindo pessoal
administrativo, docentes ou técnicos, será o da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, ou o estabelecido por contrato de prestação de serviços ou
por contrato de serviços ou tarefas.
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Art. 63. A alteração do presente Estatuto somente poderá ser feita por deliberação

em Assembleia Geral, desde que esteja constando do ato convocatório,
com correspondência para todos os Instituidores em atividades, conforme

disposições no Regimento Interno.

Art. 64. O Instituidor que postular ou detiver mandato eletivo público ou cargo
administrativo de 1° escalão na DEL não poderá integrar a Diretoria.

Art. 65. O membro da diretoria que postular cargo eletivo público, deverá
descompatibilizar-se de cargo no ITEDES com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, antes da data da eleição. Caso seja eleito deverá renunciar

no prazo de 5 dias o seu mandato no ITEDES.

Parágrafo único. Os membros da Diretoria que assumirem cargos no primeiro escalão
de instituição pública deverão renunciar ao seu cargo no ITEDES.

Art. 66. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo Conselho
Deliberativo.

Art. 67. Até a consolidação da estrutura organizacional e operacional, a Diretoria
poderá ser provisória e os cargos poderão ser acumulados, sendo no
mínimo de 2 (dois) membros,indicada pelo Conselho Deliberativo.

Art. 68. A Taxa de adesão a que se refere o artigo terceiro será de R$ 500,00
(quinhentos) reais

-x
.h^^
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Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trihta.;;rnm,ytos; no Centro
de Tecnologia e Urbanismo, sala de multimeios 6, da Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário, na
cidade de Londrina, no Estado do Paraná, iniciou-se a segunda convocação para fins da Apreciação do Relajtório de
Atividades de 2018, parecer do Conselho Fiscal, Aprovação do Balanço Patrimonial e de Resultados, Eleição do
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva para o biénio Abril/2019 a Abril/2021, conforme Artigos
14 parágrafo 1° e 15 do Estatuto Social do ITEDES, e outros assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes
instituidores: Gilberto Carbonari; Paulo Rogério Catarini da Silva; Odilon Vidotto; Jorge Luiz Garbarino de Souza;
José Benedito Iglesias Prestes; Ulisses de Pádua Pereira; Lenir Cândida de Assis; Sandra Maria Almeida Cordeiro;
Eliane Christine Santos de Campos; Jair Scarmínio; Alexandre Modesto Cordeiro; Maria Fonseca de Araújo; Ricardo
Tadeu de Faria; Gisele Ross Ut-bano; Italmar Teodorico Navarro; Alexandre Urbano; Umberto António Sesso Filho;
Fernanda Fernandes e os funcionários Elio Coutinho, Francielle Cristine Teodoro, Suely Rodrigues e o contador
Marcos Wanderley Marques.

O Diretor-Presidente Prof. Dr. Odilon Vidotto inicia agradecendo a presença de todos e apresenta a estrutura
organizacional do Instituto; o parecer do Conselho Fiscal apreciado e aprovado com base no Estatuto Social, Art. 48,
itens a, d, e. A Prof. Dr. Odilon Vidotto apresenta o Balanço Patrimonial em 31/12/2018, onde o total do Ativo
Permanente apresentou o montante de R$ 4.666.661,66 e o total do Passivo Permanente o montante de R$
4.666.661,66, sendo repassado destinado para Universidade Estadual de Londrina em recolhimentos através de

guias o valor de R$ 586.652,79, de Acervo Bibliográfico o valor de R$ 117.946,06, os Centros o montante de R$
182.474,50, valores destinados através de taxas de convénios de R$ 470.956,72 e um montante a FAEP de R$
115.696,07. O déficit do exercício foi de R$ -31.997,58. Terminada a apresentação da pauta acima citada logo
iniciou a eleição para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Primeiro formou-se o Conselho Deliberativo:

Gilberto Carbonari; Paulo Rogério Catarini da Silva; Eliane Christine Santas de Campos; Odilon Vidotto; Jorge Luiz
Garbarino de Souza; Jair Scarmínio; José Benedito Iglesias Prestes; Alexandre Modesto Cordeiro; Ulisses de Pádua
Pereira. O Conselho Fiscal formou-se pêlos Titulares: Maria Fonseca de Araújo; Ricardo Tadeu de Faria; Gisele Ross
Urbano e os suplentes: Lenir Cândida de Assis; Itálmar Teodorico Navarro; Alexandre Urbano. Nada mais havendo a
tratar, eu Elio Coutinho, lavrei a presente ata que após lida será assinada pêlos presentes. Londrina, 14 de n^rço de
2019.

CONSELHO DELIBERATIVO
Gilberto Carbonari
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ATA DA POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
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Ao quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezessete minutos, no'Centro de
,r..
\

Tecnologia e Urbanismo, sala de multimeios 6, da Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário, na
cidade de Londrina, no Estado do Paraná, os novos membros do Conselho Deliberativo elegeram o Presidente
do Conselho do ITEDES o Prof. Ulisses de Pádua Pereira. Os demais membros da Diretoria Executiva do ITEDES

serão empossados pelo Presidente e referendados pelo Conselho Deliberativo, os quais tomarão posse em uma
nova reunião a ser agendada. Sem mais nada a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu-se por
encerrada a reunião e, eu, Nada mais havendo a tratar, eu Elio Coutinho, lavrei a presente ata que após lida será
assinada pêlos presentes. Londrina, 14 de março de 2019.
CONSELHO DELIBERATIVO
Gilberto Carbonari
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Paulo Rogério Catarini da Silva
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ATA DA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO ITEDES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
ECONÓMICO E SOCIAL DA GESTÃO ABRIL/2019-ABRIL/2021

lENtO

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, nas dependências da sede do
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, sito à Avenida Presidente Castelo
Branco, n° 655, na cidade de Londrina, no Estado do Paraná, foram empossados nesta reunião os novos
membros da Diretoria Executiva, indicados pelo Presidente e nomeados pelo Conselho Deliberativo do ITEDES,

ficando composta da seguinte forma: Diretora Administrativa e Financeira - Sandra Maria Almeida Cordeiro,
Diretor de Pesquisas e Serviços - Fernando Fernandes, Diretor de Capacitaçao e Extensão - Umberto António
Sesso Filho. Empossada a nova Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente Ulisses de Pádua Pereira, no uso da
palavra solicitou ao Conselho Deliberativo, e este unanimemente autorizou, à nova Diretoria em assinar de
forma conjunta por quatro membros os cheques do Instituto. Sem mais nada a tratar, o Presidente do
Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião e, eu, Elio Coutinho, lavrei a presente ata, que vai assinada
pêlos presentes. Londrina, 18 de março de 2019. .-<'C?">..,,"',
U t-4
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DIRETORIA EXECUTIVA ^ ' '. ^
DIRETOR-PRESIDENTE

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG n^ 11.365.623
SSP-MG, CPF n^ 066.898.566r66, residente a Rua Fermino Barbosa, n^ 99 - casa 04, Bairro Aurora, Londrina CEP 86.047-480, cidade de Londrina, estado do Paraná.
Tel. (43) 99833-0671 / 3371-4765 comercial / E-mail: uDaduaDereiraOemail.com

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro, brasileira, viúva, professora universitária, portadora do RG n°
3.633.216-6 SSP-PR, CPF n^ 810.361.169-72, residente a Rua Jerusalém, n° 300 - Apto 203 Torre Acqua CM 10,
Gleba Palhano - CEP 86.050-520, cidade de Londrina, estado do Paraná;
Tel. (43) 99113-6194 / 3371-4245 comercial / E-mail: sandra.cordeiro@sercomtel.com,br
/- —-^

-^0- ^_J^MJua/0
DIRETOR DE PESQUISAS E SERVIÇOS

Prof. Dr. Fernanda Fernandes, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG n° 8.458.478 SSP-SP,
CPF n^ 020.011.648-74, residente a Av. Voluntários da Pátria, n^ 888 - apto 603, Jardim Andrade, CEP 86.061120, cidade de Londrina, estado do Paraná;
Tel. (43) 98815-7353 / 3371-4470 comercial / E-mail: Lernando@uel.br
I

^^.

DIRETOR DE CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO

Prof. Dr. Umberto Antonio Sesso Filho, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG n^
9.839.526-1 SSP-SP, CPF n^ 259.854-118-93, residente a Ay. Garibaldi Deliberador, n0 99 - apto 17-02, Jardim
Claudia, CEP 86.050-280, cidade de Londrina, estadp-a<?7^rana;~
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

U' ^ d

/

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS '••-^
Nome: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DÊS ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.413.717/0001-65
Certidão n°: 4357428/2020

Expedição: 12/02/2020, às 07:56:25

Validade: 09/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert i f iça-se que INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DÊS ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

00.413.717/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão afcesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtiBtst.jus.br

ítí:

Estado do Parana

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

/

•;..
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

%^

021946244-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.413.717/0001 -65
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Válida até 18/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.Dr.aov.br
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Emitido via Internet Pública (21/05/2020 10:01:21)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
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Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DÊS ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES
CNPJ: 00.413.717/0001-65
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:47 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.

Código de controle da certidão: 5C6B.23F5.C8BC.642F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA
1419339/2020
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e Imobiliário,

bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DÊS ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES
CPF/CNPJ: 00.413.717/0001-65

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 13 de abril de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina. pr.gov.br>.
Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto 640/2015.

Código Validador
*Br#cQ0Qi0Yo

Modelo aprovado pela Portaria 002/2015/GAB/SMF

https://www.londrina.pr.gov.br/certidoes-servicos-online/certidao-negativa-unificada-e-certidao-positiva-de-debitos-com-efeito<le-negativa
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 00.413.717/0001-65
Razão SocialsiNSTiTUTO DE TECNOLOGIA E DÊS ECONÓMICO E SOCIAL ITEDES

Endereço: LOC CAMPUS UNIVERSITÁRIO S/N / SEDE / LONDRINA / PR / 86055-900
A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030800493194087125
Informação obtida em 17/06/2020 11:14:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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EsTftduAl dE LONdRINA

PARANÁ
GOVERNQ DO ESTADO

GABINETE DA REITORIA
Londrina, 25 de agosto de 2020.

OF.R.N0 438/2020

Prezados(as) Senhores(as):

A Lei 18.776 de 09/05/2016 trouxe nova redação para a Lei Estadual

15.608/2007, especialmente no que tange ao artigo 4° inciso XII, que traz a definição
de convénio, no âmbito das Instituições Públicas. A redação do referido dispositivo
fícou desta forma: "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere firmado por
entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos
comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto
nos casos que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas,
nos moldes do inciso t do art. 140 desta Lei.

Importante trazer à luz o Art. 140, deste mesmo documento legal,
quanta as vedações dos instrumentos jurídicos que amparam as relações de parcerias
com as Universidades públicas: "Art. 140 - No convénio é vedado: l - previsão de
pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao
convenente, exceto nos casos que envolverem universidades públicas e as

fundações a elas ligadas; (Redação do inciso dada pela Lei 18.776 de 09/05/2016).

Para:

Diretores(as)
Pró-Reitores(as)

Coordenadores(as) de Cursos de Pós-Graduação
Coordenadores(as) de Projetos e Programas
Diretores(as) de Intervenientes
Procurador Jurídico da Uel
Assessor de Auditoria Interna
Nesta Universidade

Campua Unlversltári»: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fax 3328^1440 - Caixa Postal 10,011 - CEP 86057-970 - Internet http-//invw.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Cont. OF.R.N0 438/2020

p.2

Considerando os convénios então vigentes com o ITEDES, e os

requerimentos de novos convénios com este Instituto, com base em relatório da
Assessoria de Auditoria Interna e parecer da Procuradoria Jurídica da UEL, a
Administração da Universidade Estadual de Londrina contactou a direção do ITEDES
em reunião presencial realizada no dia 03 de dezembro de 2019, com o objetivo de
analisar a melhor maneira de manutenção da relação entre ambas as partes,
atendendo o que dispõe a legislação, que exige a personalidade jurídica de "fundação"
para a realização dos convénios, o que poderia ser providenciado peto ITEDES, se
assim o desejasse.

A Assessoria de Auditoria Interna, de maneira formal, por meio do

processo de número 5882/2020, protocolado ao Gabinete da Reitoria em 29 de junho
de 2020, indicou a vedação expressa na Lei Estadual de Licitações, de recepção da
lucratividade, remuneração ou taxa entre os convenentes, com exceção aos
convénios firmados entre as Universidades públicas, como a UEL e as fundações que
sejam ligadas a elas. Neste mesmo processo, a Procuradoria Jurídica da UEL se
manifestou pela legalidade do escopo jurídico trazido pela Auditoria e apontou que
não há, a partir da nova redação trazida pela Lei 18.776 de 09/05/2016, permissão
legal para utilização do ITEDES, como interveniente em ações da Universidade, que
envolvam lucratividade, ou outra forma de remuneração/ressarcimento para o
ITEDES, ou qualquer outra organização que não seja Fundação ligada à UEL.
A reitoria notificou formalmente o ITEDES, por meio do ofício

OF.R.N0 246/2020, de 17 de junho de 2020, retomando a discussão iniciada em
dezembro de 2019 e agendou uma reunião formal, para o dia 14 de julho de 2020,
com toda a direção do Instituto, Reitor e assessores do Gabinete, Procuradoria
Jurídica da UEL e também o Auditor Interno da Universidade. Nesta oportunidade,
restou acordado que o ITEDES apresentaria uma proposta de cronograma de ações
para a constituição de uma fundação, bem como prazos para as respectivas
adequações.

Desse modo, em 17 de julho de 2020, o ITEDES envia ao Reitor o

ofício 102/2020-Itedes-Dir, que foi protocolado por meio do processo de n° 6756/2020,

em que se solicitava um prazo de 12 (doze) meses para adequações do ITEDES,
Campus ünlvenitártu: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),
Km 380 - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http/Anvw.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Cont. OF.R.N0 438/2020

considerando que o órgão do Ministério Público de Londrina, que trata
especificamente da criação de Fundações de Apoio, encontrava-se com atividades
suspensas, segundo informações repassadas pela Assessoria Jurídica do ITEDES.
O Gabinete da Reitoria pautou o ofício 102/2020-ltedes-Dir, em
reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de julho de 2020,

para a ciência e manifestação dos Conselheiros. Após ampla discussão, foi sugerido
pelo Reitor que o processo fosse retirado de pauta e retornasse em reunião
extraordinária do mesmo Conselho, agora, com a presença dos dirigentes do Itedes,
como convidados.

Em razão da importância e da urgência da matéria, o Conselho de

Administração foi convocado já para o dia 03 de agosto, tendo sido realizada a reunião
com a presença da diretoria do ITEDES e sua assessoria jurídica. Após ampla
discussão, por manifestação dos conselheiros presentes, o processo foi retirado de
pauta, com a indicação de que os assessores do Gabinete redigissem um compilado
das propostas sugeridas naquela reunião e as apresentassem, sistematizadas, em
outra reunião do Conselho de Administração.

Assim, o Conselho de Administração da UEL, em reunião

extraordinária, ocorrida em 17 de agosto de 2020, analisou novamente o processo de
n° 6756/2020, agora com o compilado das propostas indicadas petos conselheiros em
reunião anterior, em forma de cenários, e seus respectivos impactos jurídicos. Ficando
da seguinte forma:
Cenário 1.

Novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES, com previsão de
pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos, já como realizado
anteriormente.

Análise jurídica - Fere-se a diretriz da Lei Estadual n° 15.608/2007, especialmente o
artigo 4° inciso XII "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere firmado por
entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos
comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto nos
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casos que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas, nos
moldes do inciso l do art. 140 desta Lei. (Redação do inciso dada pela Lei 18.776 de
09/05/2016)". Art. 140. No convénio é vedado: l - previsão de pagamento de taxa de
administração ou outras formas de remuneração ao convenente, exceto nos casos
que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas (Redação do
inciso dada pela Lei 18.776 de 09/05/2016). Com isso, coordenadores dos projetos e
todos que instruíram os processos até sua aprovação final no Conselho de
Administração, poderiam estar sujeitos a acusações de improbidade administrativa.
Cenário 2.

Novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES, sem previsão de
pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos e com inclusão de
artigo prevendo a possiblidade de rompimento unilateral do instrumento jurídico, sem
multa, ou ónus para qualquer uma das partes.

Análise jurídica - A DEL e todos os envolvidos com o trâmite de aprovação e
assinatura do instrumento jurídico, poderiam ser questionados sobre o processo de
escolha da interveniente, por não respeitar a Lei 8.666/1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências. Para dirimir o risco, caberá ao
professor coordenador fornecer informações sobre consulta a outras entidades, com
os critérios utilizados que demonstrem vantagem para o objeto e para a UEL, que
justifique a escolha do ITEDES, em detrimento de outras entidades.
Cenário 3.

Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que não sejam
fundações ligadas à UEL, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a
previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus para
qualquer uma das partes.

Análise jurídica - Não há risco jurídico.
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No entanto, para os convénios, contratos e outros instrumentos jurídicos já existentes
com o ITEDES e ainda em vigor, ou situações não previstas, caberá análise individual,
com foco em informações fornecidas pelo professor coordenador, com referência ao
interesse público do objeto de cada instrumento jurídico. Nos casos em que se
configurar o interesse público, a relação poderá ser mantida nos termos do
instrumento jurídico. Entretanto, nos casos em que não se configurar o interesse
público, a DEL deverá exercer sua necessária autotutela, com revogação, ou ajustes
nos instrumentos jurídicos, suprimindo pagamento de taxa de administração, ou
ressarcimento de despesas em benefício do ITEDES.
Observa-se que, mesmo no caso de robusta apresentação do interesse público para

a UEL na manutenção do convénio, contratos ou outros instrumentos jurídicos, ainda
assim os agentes envolvidos poderiam ser questionados sobre a inobservância da lei,
e eventualmente responderem por improbidade administrativa.
Apresentada a compilação das propostas, por meio dos cenários descritos,
o Conselho de Administração, em reunião ocorrida em 17 de agosto de 2020, após
ampla discussão, deliberou pelo cenário 3, restando estabelecido que:
- Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que
não sejam fundações, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a
previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus para
qualquer uma das partes.
Excepcionalidades:

- serão analisados os instrumentos jurídicos que foram protocolados até o
dia 30/06/2020, para um período de transição de até 9 meses, para migrarem para
uma fundação ligada à DEL, e que em todos os casos seja inserida uma cláusula de
rompimento unilateral, sem ónus para as partes. Importante ressaltar que cada
coordenador de PÁS, ou curso de extensão, e/ou pós-graduação, no âmbito desta
excepcionatidade, precisam apresentar uma robusta justificativa de interesse público
para a DEL, e o processo deverá ser encaminhado para o C.A, para aprovação.
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Assim, caberá à PROEX, retomar os processos de PÁS sob a sua guarda
e que foram protocolados até a data de 30/06/2020, para os respectivos
coordenadores anexarem aos processos a justificativa de interesse público para a
DEL, bem como inclusão da cláusula de rompimento unilateral, sem ónus para as
partes.

Caberá à PROPPG, PROPLAN, PJU e Colegiadas dos Cursos de Pósgraduação a observância da decisão do Conselho de Administração e, por
conseguinte, não receber ou dar encaminhamento de novos instrumentos jurídicos de
intervenientes que não tenha configuração jurídica de Fundação ligada à UEL,
protocolados a partir do dia 31/06/2020. Além disso, que os processos em trâmite até
a data de 30/06/2020 sejam adaptados com a cláusula de rompimento unilateral, sem
ónus para as partes, bem como encarte de justificativa de interesse público. Ainda
assim, nestes casos, a assinatura do instrumento jurídico, por parte do reitor, fica
condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração.

Segue sugestão de redação da mencionada cláusula de
rompimento unilateral:

Cláusula ?????????? - Da Extinção
O presente instrumento jurídico será regularmente extinto
quando atingir seu termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por
quaisquer dos partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer
cláusula do presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência
minima de 30 (trinta) dias, fírmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".
Parágrafo 1° - O "Termo 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.
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Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se
necessários.

Atenciosamente
-/

/

Prof. Dr. Sérgio parlas de Carvalho
,ReÍtor
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sidade Estadual us Lcndrina
-si
oria de Extensão, Cultura e Sociedade

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 5600/2020.59

Prezado Professor,

Considerando o processo 6756/2020, apreciado pelo Conselho de Administração
Extraordinário, realizado no dia 17 de agosto de 2020, em que se analisou os possíveis
caminhos referentes ao ajustamento de conduta do ITEDES em face à nova diretriz da Lei
Estadual n° 15.608/2007;

Considerando que no processo acima mencionado, em ofício datado de 17 de junho de
2020, a Direção do ITEDES apresentou as seguintes propostas:

l- Um prazo de 12 (doze) meses para adequação do ITEDES, considerando que o
organismo do Ministério Público de Londrina, que trata especificamente da criação
de Fundações de Apoio, encontra-se com aíividades suspensas e dando prioridade às
prestações de contas no âmbito das fundações devido ao Covidl9, segundo
informações repassadas à Assessoria Jurídica do ITEDES.
2- A renovação dos Programas de Atendimento à Sociedade - PÁS, bem como os
convénios de ofertas de cursos de Pós-graduação e demais eventos para o exercício
de 2021, com vistas a não prejudicar os andamentos dos mesmos.
Apresentamos a seguir o parecer da Procuradoria Jurídica da UEL quanto a alguns

encaminhamentos possíveis, frente às solicitações do ITEDES. Esperamos que as análises a
seguir apresentadas esclareçam sobre as consequências jurídicas da celebração de acordos
legais com mtervenientes que não se caracterizam hoje como uma fundação, nos temias da
Lei 15.608/2007.

l- Possibilidade de realização de novos instrumentos jurídicos que relacionem a U EL com
o ITEDES, com previsão de pagamento de remuneração, cobrança de taxas de
administração entre os partícipes, ou ressarcimento de gastos, já como realizado
anteriormente.

Campus (Jnivenitário: Rodovia Celso Carda Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fu 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet lillii;//»-ww.iic!.br
Hoapit»! Universitario/Centro de Ciências da Saiide: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 FABX - Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Ciiua Foltal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Fonn. Código 11.764 - Fomiato A4 (2IOx297mm)

UNÍVERsÍdAdE
EsTAduAl JE LoNdRÍNA

Universidade Esüáuai de Lorririno
Pró-Rei t

de Extensão. Cultura e Sociedade

Análise jurídica: Fere-se as novas diretrizes da Lei Estadual n0 15.608/2007,
especialmente o artigo 4°, inciso XII: "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere

, firmado por entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos
comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto nos casos que

envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas, nos moldes do inciso l do
art. 140 desta Lei. (Redação do inciso dada pela Lei 18776 DE 09/05/2016)". Art. 140. No
convénio é vedado: l -previsão de pagamento de taxa de administração ou outras formas de
remuneração ao convenente, exceto nos casos que envolverem universidades públicas e as
fundações a elas ligadas; (Redação do inciso dada pela Lei 18776 DE 09/05/2016).
Com isso, coordenadores de projetos de prestação de serviços/PAS, e todos que
instruíram o processo até sua aprovação final no Conselho de Administração, estariam
sujeitos a acusações de improbidade administrativa.

2- Possibilidade de novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES,
sem previsão de pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos, e
com inclusão de artigo prevendo a possibilidade de rompimento unilateral do
instrumento jurídico, sem multa, ou ónus para qualquer uma das partes.

Análise jurídica: A UEL e todos os envolvidos com o trâmite de aprovação e

assinatura do instrumento jurídico poderão ser questionados sobre o processo de escolha da
interveniente, por não respeitar a Lei 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providencias.

Para dirimir o risco, caberá ao professor coordenador fornecer informações sobre
consulta a outras entidades, com os critérios utilizados que demonstrem vantagem para o

objeto e para a UEL, que justifique a escolha do ITEDES, em detrimento de outras entidades.
3- Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que não sejam
fundações ligadas à UEL, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a
previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus
para qualquer uma das partes.
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Análise jurídica: Não há risco jurídico.

Durante a Reunião do CA de 17 de agosto de 2020 deliberou-se pela terceira opção.
No entanto, para os convénios, contratos e outros instrumentos jurídicos já existentes
com o ITEDES e ainda em vigor, ou situações não previstas, caberá análise individual, com

foco em informações fornecidas pelo professor coordenador, com referência ao interesse
público do objeto de cada instrumento jurídico. Havefá a necessidade de análise jurídica
pela PJU e deliberação pelo Conselho de Administração sobre a motivação de interesse
público apresentada pela coordenação.
Nos casos em que se configurar o interesse público para a UEL, a relação poderá ser

mantida nos termos do instrumento jurídico. Entretanto, nos casos em que não se configurar
o interesse público, a UEL deverá exercer sua necessária autotutela, com revogação, ou

ajustes nos instrumentos jurídicos, suprimindo pagamento de taxa de administração, ou
ressarcimento de despesas em beneficio do ITEDES. Observa-se, mesmo no caso de robusta
apresentação de interesse público na manutenção do convénio, ainda assim os agentes
envolvidos poderiam ser questionados sobre a inobservância da lei, e eventualmente
responderem por improbidade administrativa.
Considerando o Ofício R. 438/2020 de 25 de agosto de 2020, que descreve as
decisões do C.A. referente à nova Lei sobre convénios, anexado às folhas n° 54-60 deste
processo, a PROEX encaminha o presente expediente e solicita a V.Sa., na qualidade de

Coordenador do projeto de prestação de serviço/PAS, intitulado: "PROGRA.MA DE
ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA Á SOCIEDADE", que se
manifeste sobre sua decisão quanto ao órgão interveniente.
Vale salientar que caso a decisão seja pelo prosseguimento do presente processo
de proposição do projeto de prestação de serviços/PAS apresentando como órgão
interveniente o ITEDES, V.Sa., na qualidade de Coordenador deverá apresentar os

argumentos que comprovem O INTERESSE PUBLICO PARA A UEL quanto a
manutenção do projeto de prestação de serviço/PAS com este interveniente.

A justificativa de interesse público para a UEL deverá ser apresentada pela
coordenação, devidamente anexada a este processo e enviado ao Gabinete do Reitor, no
prazo de 20 dias contados a partir da data desta comunicação, devido a necessidade
urgente de tramitação deste.
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Além disso, a coordenação obrigatoriamente deverá propor a inserção no
Convénio de uma cláusula de rompimento unilateral, sem ónus para as partes, conforme
detalhado no Ofício 438/2020 do Gabinete da Reitoria, em anexo.

Caso este processo não retorne dentro do prazo de 20 dias, a PROEX considerará
que o Coordenador desistiu da propositura do presente projeto de prestação de
serviços/Programa de Atendimento a Sociedade, cabendo então a PROEX encaminhar o
cancelamento da solicitação de celebração de Convénio para realização do projeto de
prestação de serviços/PAS, com as devidas orientações para finalização das ações.
Orientamos o Coordenador que encaminhe o processo diretamente ao Gabinete
do Reitor para os tramites necessários para avaliação pelo Conselho de Administração.
Caberá ao Conselho de Administração definir sobre a segurança legal e trâmites
subsequentes.
Em, 04 de setembro de 2020.

CSi^jC^.

0^-.

Profa. Dra. ï^lara. Solange Gomes Dellároza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
Universidade Estadual de Londrina

Ao

Prof. Dr. ADILSON LUIZ SEIFERT
Coordenador do projeto de prestação de Servicos/PAS
Departamento de Agronomia/C.C.A.
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AO
GABÍNEH-E DO MAGNÍFÍCO RESTOR
PROF. DR. SERG\0 CARLOS DE CARVALHO

Ref.: Justificativa em atendimento ao Parecer n. 018/2020, Pró-Reitoria de
Extensão, Cuiíura e Sociedade. Processo n. 5600.2020.59

Exposição de motivos para a continuidade do Programa de
Atendimento do Departamento de Agronomia a Sociedade,
no âmbito dos Programas de Atendimento à Sociedade
(PÁS) e sob a gestão c;tdminisírativa e financeira do
iníesvenieníe Instituto de Tecnoiogia, Desenvolvimento
Económico e Sócia!" ÍTEDES.

Na qualidade de docente e coordenador do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, "Programa de Atendimento do Departamento de
Agronomia a Sociedade", peio presente instrumento e em atenção ao Parecer n.

018/2020, da Pró-Fteiíoria de Erlxíensâo, Cultura e Sociedade, justifico a sua
continuidade e sob a gestão c-tdministrativa e financeira do instituto de Tecnologia,
Desenvoivimento Económico e Sócia! -!Tí::.DE:;S.

Os motivos que seguem objeíivam evidenciar o interesse

púbEico na manutenção deste Programa para a DEL e junto ao citado ÍTEDES, na
quaiidade de iníen/eniente.
Como ponto de pari:ida para este desafio, enfrento o conceito

de interesse púbiico - piurissignificativo, e contextualizo no PÁS: "Programa de
Atendimento do Departamento de Agronomia a Sociedade".
Antes, porém, apresento os objetivos deste Programa, de
iniciativa do Departamento de Agronomia:
1- de prestar sen/iços à comunidade externa da UEL nas
mais varií;(das áreas da agronomia;
2- de realizar assessorias e consultorias nas mais diversas

áreas de competência dos diferentes assuntos
abordados e pesquisados na Universidade;

l
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3- de capacitar recursos humanos interessados no'^cch.agronegócio gerando conhecimento para a comunidade ~"Mn'""
académica e renda para os produtores;

4- de realizar consuitorias e prestação de serviços de:
análises físicas e químicas de solos; análise
fííopatoiógicas e nemaíoiógícas; produção de agentes de
controle de pragas; produção de mudas, sementes e
plantas ornamentais; laudos técnicos de eficiência de
produtos e processos; laudos e vistorias; coníroie de
qualidade de produtos e processos.

O interesse Público do PÁS - "Procjrama de Atendimento do Departamenío de
Aqronomja a^Socjedade",

Em uma das lições na obra Direito Administrativo Moderno1
colho o conceito que me orienta nesta exposição:
"O interesse público é, pois, um somatório de interesses
individuais coincidentes em tomo de um bem da vida que
-I.

lhes significa um valor, proveito ou utilidade de ordem moral
ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou
manter em sua própria esfera de vaiares.
Esse interesse passa a ser púbEico, quando de!e partic.ipam
e compartilham um tal número de pessoas, componentes de
uma comunidade determinada, que o mesmo passa a ser
também identificado como interesse de todo o grupo, ou,
pelo menos, como um querer vaiorativo predominante da
comunidade".

Sustento assim, que o interesse púbíico deste Programa
decorre do interesse e da necessidade de determinado grupo sociai (ou
comunidade) peios serviços, produtos e aíividades desenvolvidas, nas
oportunidades que são geradas nesta iniciativa, o compartilhamento do saber e
do conhecimento produzidos na academia, a interação entre diferentes setores
(púbiico e privado), entre outros que são evidenciados nesta exposição. Este
Programa, pelo tempo de vida (desde 26/06/2008) gerou um vaior compartiihado
com a comunidade que dela usufrui e se ressentirá caso venha a ser extinto.
Os benefícios deste Programa, tanto para a comunidade
interna quanto externa vão ao encontro da missão institucionai da UEL e ficam

BORGES, Aiice Gonzalez. Temas do direito administrativo atual: estudos e pareceres. Belo Horizonte:
Fórum, 2010, pág. 39.
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evidenciados ao iongo desta exposição, onde creio identificar o interesse público\ ^^ ^ ^
'^^^^
e a continuidade deste Programa PÁS. '••í^^'s
Como instituição de ensino superior, a UEL tem como

missão, formar cidadãos e profissionais com competência técnica e hurnanistica,
orientada por valores éticos de liberdade, igualdade e justiça social. A consecução
de tal missão se dá por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão que deve integrar as ações de todos os seíores, conforme ressaiíado no
Piano de Desenvolvimento institucional, PDi, 2016-20212.
O Programa de Atendimento do Departamento de
Agronomia a Sociedade desenvolvido na UtïL atende a missão institucional assim
como a Resoiução n. 08/2012 que disciplina o Programa de Atendimento à
Sociedade (PÁS), ao contemplar a sociedade (comunidade externa) em suas
atividades, promovendo sua integração com a academia.
Referente ao interesse público, a pergunta seria: para qual

sociedade, especificamente, o PÁS interessa? À comunidade externa identificada
como produtores rurais e órgãos públicos e às empresas privadas locais e
regionais que se servem destes produtos e seiviços. A comunidade interna da
UEL, docentes, discentes e técnicos-adminisírativos que usufruem de toda a
estrutura para campo de pesquisa e desenvoivimento profissional.
E:.sse Programa se dá em prol da comunidade externa
beneficiando iguaimente a comunidade interna, ao envolver estudantes de
graduação e pós-graduação nas aíividades extensionistas. Neste aspecto, atende

a Resolução n. 7/20183 do MEC/CNE-CES.
Referida norma define a extensão na Educação Superior

Brasiiesra e reforça esta atividade como promotora da interação transformadora
entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio
da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o
ensino e a pesquisa. Estabelece no art. 4°, que as atividades exíensionistas
devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular
estudantil dos cursos de graduação.
Neste sentido, a UEL estabeleceu o fortalecimento da

extensão em sua meta 5 (PD!, 2016-2021) sendo um dos objetivos, consolidar a
relação da Universidade com a sociedade (objetivo 4).
Seguindo esta linha, o Programa de Atendimento do
Departamento de Agronomia a Sociedadçí" sustenta sua continuidade e reievância
na poiítica extensionista da UEL, por conter as características e requisitos:
21nhtíp://www.uei.br/prop]an/novo/pages/arquivos/planos/pdi/PD1..2016_2021_ATUALIZACAO.pdf
3 Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regiments o disposto na Meta
12.7 da Lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educaçao-PNE 2014-2024 e dá outras
providências.
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"[...jprocesso educativo, culíurai e científico que articula o\Cc^.^
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiiiza a ";"'"
relação transformadora entre universidade e sociedade

(PDE,pg. 138)".
"[...jqualifica segmentos da sociedade que interagem com a
universidade, pois, à medida que a popuiaçâo se apropria do
conhecimento produzido nessa relação, evita-se uma
extensão assistencialista ou puramente de transferência de
tecnologias (PDI, pg.139)".
"A prestação de sen/iços está, segundo o Piano Nacional de
Extensão, o Estatuto e o Regimento da DEL, vinculada à
Extensão. [...]não pode estar dissociada da vincuiação
académica, devendo privilegiar o envoivimento dos
discentes. A prestação de serviços não deve ser um fim, mas
um meio de fazer interagir ensino e pesquisa para assegurar
o compromisso da Universidade (PD1, pg.139)".
"Por meio de relatórios anuais..., as atividades de extensão

promovem uma avaiiação acerca do impacto produzido. Os
reJatórios dos programas e projetos trazem também a
produção académica dos participantes (PD!, pg. 139)".
Apresento a seguir, o impacto positivo do PÁS "Programa de
Atendimento do Departamento de Agronomia a Sociedade", na comunidade
interna e externa:
1. O Departamento de Agronomia apresenta um histórico

de Convénio com o ÍTEDES desde 26/06/2008, de
maneira ininterrupta, desenvolvendo diversas atividades
nas áreas de E::nsino, Pesquisa e E::xtensão;
2. As aíividades desenvolvidas através do Convénio geram
recursos financeiros à UELL, Pró-Reiíoria de Extensão,
Cultura e Sociedade, Centro de Ciências Agrárias e
Departamento de Agronomia;

3. Cerca de 90% das manuíe^nções no Departamento de
Agronomia, e até mesmo aquisição de materiais de
consumo, envolvendo Laboratórios, equipamentos,
insíaiações prediais, casas de vegetação, estufas, salas
de permanência de docentes, saias de auias dos
laboratórios, sala de permanência de funcionários de
campo, entre outros, são advindos dos recursos gerados
do Convénio ETEDES x UEL x PÁS AGRONOMIA;
4. Muitos dos equipamentos, até o momento, instalados
nos diversos Laboratórios e usados em campo
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experimental para atividades de Pesquisa e Ensino, d(
Pc ^^
Departamento de Agronomia, são advindos dos recursos

gerados do Convénio ITEDES x UEL x PÁS
AGRONOMIA;
5. O Convénio firmado entre o Departamento de Agronomia
x ITEDES x Empresas do Setor Público e Privado, geram
conhecimento ao setor Agrícola, através das Pesquisas,
Ensino (estágios) e Extensão (atendimento aos
produtores rurais) realizadas peios docentes,
colaboradores, alunos de graduação e pós graduação,
do Departamento de Agronomia, fortaiecendo o nome da
UEL, trazendo benefícios à sociedade, e que sua
interrupção repentina acarretaria em prejuízos junto à
comunidade;

6. O Projeto PÁS AGRONOMIA propicia estágios para
aiunos de vários cursos de Agronomia de Londrina e
Região, como por exemplo alunos da Universidade
Federal do Parana, UNiFiL, UNOPAR, aiern de aEunos de
1C da UEL, através de experimentos a campo;
7. Alunos de mestrado e doutorado se beneficiam do PÁS

AGRONOMIA para compra de reagentes e materiais de
laboratório, aiérn de acompanharem os experimentos e
os ensaios, que geram recursos que viabilizam a
condução de suas pesquisas experimentais de inúmeras
dissertações e teses;
8. Muitos alunos que utiiizam o Projeto PÁS AGRONOMIA
para estágios, em parceria com Empresas Privadas,
posteriormente, são contratados por essas Empresas de
Pesquisa após formados, devido à experiência adquirida
através das atividades executadas pelo Projeto PÁS;
9. A participação de alunos de graduação e pós
graduação e, enquanto colaboradores com a EMATER,
na capacitação da comunidade externa em diversas
áreas da agricultura, durante várias edições da
Exposição Agropecuária de Londrina, desde o ano

2008, através do projeto PAS AGRONOMSA;
10.0 Projeto PAS AGRONOMiA atua no auxíiio e
capacitação de recursos humanos para o controle de
formigas cortadeiras, em parceria com a Prefeitura
MunicipaE de Londrina, especialmente com controle na
região dos fundos de vales; assim, como na capacitação
de funcionários da Fazenda Escola da UEL e do seíor de

Jardinagem do Campus, para que possam iidar com
essas formigas cortadeiras no campus da UEL;
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Ao desenvolver essa atividade exíensionista, a U EL cumpre

sua missão institucionai e pratica a responsabilidade social visto que desenvolve
um produío/serviço que atende a necessidade de determinada coletividade,
impactando-a de modo positivo conforme demonstrado ao longo desta exposição.
Prova disto é a existência deste Programa desde 26 de

junho de 2008, sem descontinuidade, cumprindo a indlssociabiiidade entre ensino,
pesquisa e extensão, com constante procura da sociedade, seja para assessoria,
consultoria ou prestação de serviços reiacionadas a agricultura.
Em termos financeiros, como exempio, foram arrecadados
R$ 195.020,00 (cento e noventa e cinco mii e vinte reais), precisamente de junho
de 2012 a junho 2016; e R$ 610.071,92 (seiscentos e dez mil, setenta e um reais
e noventa e dois centavos) de junho de 2.016 a junho 2020.
Os recursos provenientes do Programa possibiiitaram sua
susteníabi!idade e a execução de outras atividades de significativa importância

para a comunidade interna da UEL. Foram investidos na manutenção da própria
estrutura da área de pesquisa e ensino, como estufas e casas de vegetação,
equipamentos, laboratórios, aquisição de insumos, na compra de materiais de
pesquisa, entre outros, possibilitando a execução de outros projetos Ensino,
Pesquisa e Extensão do Departamento de Agronomia.
Porém, e o interesse público da UEL na continuidade deste
Programa por meio do ITEDES?
Como dito anteriormeníe, o interesse público da DEL está

configurado em sua missão. No entanto, para cumpri-la necessita do apoio de
instituições externas, sem fins lucrativos, para o papel de intermediárias entre a
academia e a sociedade. São as que fazem a integração entre os projeíos de
pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento tecnológico e institucionaí e a
sociedade. Isto porque esse papel não integra os objetivos das IES. Esta deve se
ocupar da produção do conhecimento, da geração de pesquisas, da saúde e
segurança das aíividades para as quais fora criada e deiegar à terceiros,
autorizados, a gestão administrativa e financeira destas atividades.
O Programa de Atendimento do Departamento de

Agronomia a Sociedade teve a gestão administrativa e financeira executada pelo
Instituto de Tecnologia, Desenvolvimento Económico e Sócia! - ITEDES, pessoa
jurídica de direito privado sem fins económicos, a quem se atribui parte do sucesso
alcançado pelo PÁS AGRONOMIA. Esta relação jurídica, mediada com termo
convenial desde 2016, foi possível graças à Resolução n. 08/2012, normativa
interna ainda vigente, salvo engano, que estabelece as regras para a execução
dos PAS, por interv6Lnieníes.
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Assim, a UEL legitimou a participação do ÍTEDES naa
qualidade de inter-venieníe em projetos de pesquisa, extensão, ensino, celebrando "^-^
o convénio que se findou em junho de 2020, integralmente cumprido,
principalmente no que tange às obrigações assumidas peio ÍTEDES. Desta forma,
a U EL atendeu aos princípios da administração pública aos quais está submetida
e o ÍTEDES, atuou em conformidade com seu estatuto jurídico e normativas
incidentes.

Ainda, as porcentagens fixadas pela resoiução, após
dedtszidas as despesas, foram destinadas à UEL, FAEP, CCAe Departamento de
Agronomia. Ao ÍTEDES, para pagamento das despesas operacionais que teve
com a gestão do projeto nos 4 (quatro) anos de vigência (2016/2020) receberá 5%
sobre o valor arrecadado conforme prestação de contas. O F:>rograma PÁS
AGRONOMIA tem ainda um saldo em conta do projeto (Departamento), de R$
1963,10 (Um mii, novecentos e sessenta e três reais e dez centavos).
O ITEDES é uma organização de direito privado sem fins
lucrativos, pertencente ao chamado Terceiro Setor, este que atua em razão do
interesse social perseguindo seus objetivos estatutários e está autorizado
constitucionalrneníe a aíuar como subsidiário do Estado, em seíores não

exciusivos deste. Está constituído desde 27/01/1995, fez gestão de 30 projetos de
ensino e pesquisa, 300 projetos de extensão (cursos e eventos), 375 projetos de
especiaiização exe'cutados peia UEL.
O ÍTEDES não está Inscrito no cadastro de entidades

proibidas de contratar com o setor público, em nível federal ou estaduai, goza de
boa reputação e notável experiência na área de gestão financeira e administrativa
de projetos académicos.
Estas são as razões para a continuidade do 1TEDES na

gestão e administração do Programa de Atendimento do Departamento de
Agronomia a Sociedade, de acordo com a Resolução n. 008/2017.
Caso esta normativa não esteja mais vigente ao tempo desta
justificativa, ou outra razão de estado a rejeite, as mesmas razões são válidas
para a continuidade do Programa com o ITEDES, em uma reiação contratual, por
meio de dispensa de iicitação (art. 24, indso Xti! da Lei n. 8666/93, referendado
no art. 34, Xi da Lei Estadual n. 15608/2007) considerando que o instituto
preenche todos os requisitos Segais para tanto.
Caso ainda as hipóteses acima sejam rejeitadas, as mesmas
razões sejam sopesadas para uma soiução transitória até que o ITEDES constitua
sua fundação de apoio que poderá ser o meio hábil quando uma normativa
estadual for aprovada ou uma resoiução da própria UEL for criada neste sentido.
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Em tempo, considerando a recomendação contida nó^
,,-/
OF.R.N0 438/2020, solicitaremos ao ITEDES a inciusão da "Cláusula de's^£,.^
rompimento unilaííïral", contendo a seguinte reïdação:
"O presente instrumento jurídico será regularmente extinto quando atingir
seu termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer dos
partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do
presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".
F5arágrafo 1° - O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput da
presente cláusula deve prever as resoiuções entre as partes conveneníes para
conciusão do Programa em andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

Sendo esta minha justificativa, submeío-a a apreciação das
instâncias competentes e me ponho à disposição para demais esciarecimentos.
^.

ïy

A^ ^ fo^ ^&Se%?^
Prof. Adilson Luiz Seifert

Departamento de Agronomia - CCA
Coordenador PÁS - Programa de Atendimento do Departamento de Agronomia a
Sociedade
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Capítulo I

Art. 1° O presente Ato Executivo dispõe sobre as regras de transição relacionadas à
decisão do Conselho de Administração, da Universidade Estadual de Londrina,
em reunião extraordinária realizada em 17/08/2020, aprovada em 20/08/2020, e
ao contido no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de agosto de 2020, que determinou
a cessação de novas tratativas com o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento
Económico e Social - ITEDES, em consideração a sua natureza jurídica não ser
uma Fundação de Apoio.

Capítulo II

Instrumentos jurídicos cujo trâmite de processo teve início após 30/06/2020

Art. 2° Não serão firmados entre a DEL e o ITEDES, sob nenhuma hipótese, novos
instrumentos jurídicos cujo trâmite de processo teve início após 30/06/2020.
§1° A partir de 31/06/2020 a DEL utilizará apenas fundações nos instrumentos
jurídicos firmados com a participação de instituição interveniente.
§2° Destes instrumentos deverão constar cláusula de rompimento unilateral, sem
incidência de multa ou ónus para qualquer das partes.

§ 3° Por instrumento jurídico entendem-se os Termos de Convénio, Cooperação ou
Compromisso firmados entre a UEL e o ITEDES.

Art. 3° Em se tratando de evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, de oferta reiterada atingidos por esta regra,
com saldo remanescente, deverá ser firmado um Termo de Cessão de Crédito e
Transferência de Recursos, conforme minuta constante do anexo l deste Ato

Executivo, para transferência dos recursos para a fundação de apoio com a qual
for estabelecida a parceria, ou para UEL, no caso de oferta própria, conforme
escolha do docente coordenador da UEL.

Art. 4° Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN, PJU, e Colegiadas dos Cursos de
Pós-Graduação, no âmbito das suas atribuições, zelar pela observância da
decisão do Conselho de Administração e não receber, ou dar encaminhamento
aos instrumentos jurídicos de parcerias protocolizados após 30/06/2020, que não
sejam fundações ligadas à DEL.
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Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, cujo trâmite
de processo foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso
de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS,
tenha interesse em continuar a parceria com o ITEDES.

Art. 5° Os instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a DEL e o ITEDES, cujo
trâmite de processo foi iniciado até 30/06/2020, poderão ser executados por um
prazo de transição de até 9 (nove) meses, contado a partir de 29 de setembro
de 2020, data da ciência formal do ITEDES, da decisão do Conselho de
Administração, explanada no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de agosto de 2020,
configurando seu prazo final para 28 de junho de 2021, conforme se estabelece:

I - Os processos com instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a DEL e o
ITEDES serão encaminhados pela Pró-Reitoria de origem, aos seus respectivos
coordenadores, para que façam a justificativa de interesse público;
11-0 coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS deverá apresentar uma justificativa do interesse
público na realização do objeto do instrumento jurídico em parceria com o
ITEDES, que será anexada ao processo a ser encaminhado à apreciação do
Conselho de Administração;
Ill - Caso a justificativa seja aprovada pelo Conselho de Administração, caberá à

PROEX, PROPPG, PROPLAN, PJU e Colegiadas dos Cursos de Pós-Graduação,
no âmbito das suas atribuições, adotarem as medidas necessárias para que o
coordenador e o ITEDES sejam informados, formalmente, sobre o novo prazo a
constar do instrumento jurídico, bem como orientá-los que os planos de trabalho
deverão ser ajustados, no que couber, para sua consecução, no período de
transição, cujo prazo encerra-se em até 28 de junho de 2021.
IV - Ainda no que concerne ao instrumento jurídico, do mesmo deverá constar uma
cláusula de rompimento unilateral, com a seguinte sugestão de redação:
Cláusula ( ) - Da Extinção

O presente instrumento jurídico será regularmente extinto quando atingir seu
termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer dos
partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do
presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".
Parágrafo 1° - O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput da presente
cláusula deve prever as resoluções entre as partes convenentes para
conclusão do evento/curso de extensão, Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS e cursos de pós-graduaçâo em andamento, sem prejuízo às
^tividades pendentes.
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Art. 7° Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN, e PJU darem os encaminhamentos
necessários, no âmbito das suas atribuições, para que os processos que foram
iniciados até a data de 30/06/2020 tenham sua usual tramitação com a

-^«i

celeridade que o assunto requer.

Art. 8° Durante os 09 (nove) meses de transição haverá o cumprimento da execução
do objeto do instrumento jurídico, e do integrante plano de trabalho, em sua
integralidade.

Art. 9° Os valores cabíveis à UEL, segundo as Resoluções que regulamentam os
eventos/cursos de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS e conforme estabelecido nos instrumentos jurídicos, deverão
ser devidamente recolhidos, mês a mês, à UEL, cabendo ao ITEDES a retenção
da sua parcela de ressarcimento pelas despesas administrativas, sob pena de
configurar enriquecimento ilícito da DEL.
Art. 10 Este Ato Executivo é acompanhado da Minuta do Termo de Transição
(Constante do Anexo II), documento pelo qual o coordenador do evento/curso
de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e
o ITEDES se comprometem, além de cumprirem a fiel execução no disposto
neste Ato Executivo, realizarem as medidas necessárias para que as atividades
do evento/curso de extensão, pós-graduação ou PÁS não sejam interrompidas.
Parágrafo Único - Entre as medidas necessárias, é imprescindível a busca por uma
forma de administração dos recursos compatível com a decisão do Conselho de
Administração aqui analisada, levando em conta que não há previsão de
autorização de nova prorrogação do prazo sob justificativa de interesse público,
uma vez que os 09 (nove) meses de transição estão sendo propostos para que
o coordenador, juntamente com o ITEDES, realizem as adequações exigidas,
sem trazer prejuízo à DEL, ao ITEDES e aos usuários dos serviços prestados.
Art. 11 Asseveramos que são aplicáveis todas as regras concernentes aos
instrumentos jurídicos que findam por si só, isso inclui prazo para prestação de
contas, relatórios financeiros e académicos, repasses financeiros e económicos,
sendo de responsabilidade do coordenador do evento/curso de extensão, pósgraduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e do ITEDES, o fiel
cumprimento dos prazos e requisitos.

Art. 12 Em se tratando de evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, de oferta reiterada, atingidos por esta regra,
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com saldo remanescente, deverá ser firmado um Termo de Cessão de Crédito e

Transferência de Recursos, cuja minuta acompanha este Ato Executivo, para
que o saldo remanescente seja transferido, por escolha do coordenador do
evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS, para a fundação que atuará como parceira, ou para a UEL; no
caso de oferta própria.

Capítulo IV
Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a DEL e o ITEDES, cujo trâmite
foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso de extensão,
pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS não tenha
interesse em continuar com a parceria com o ITEDES, ou sem a justificativa de
interesse público, ou ainda com a justificativa do interesse público indeferida
pelo Conselho de Administração, sem saldo remanescente.
Art. 13 Nos casos em que a descontinuidade se dá por desinteresse do coordenador,
este deverá comunicar formalmente ao ITEDES e à Pró-Reitoria de origem da
sua decisão.

Art. 14 Nos casos em que a descontinuidade se dá por falta da apresentação do
interesse público por parte do coordenador do evento/curso de extensão, pósgraduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, a Pró-Reitoria de
origem adotará as providências pertinentes, visando não acarretar prejuízo às
partes envolvidas.

Art. 15 Nos casos em que a descontinuidade se dá pelo indeferimento do interesse

público pelo Conselho de Administração, a Secretaria dos Órgãos Colegiados
Superiores deverá comunicar ao coordenador do evento/curso de extensão, pósgraduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, ao ITEDES e à PróReitoria de origem, sobre a deliberação do Conselho de Administração, com
vistas a adoção das providências pertinentes, visando não acarretar prejuízo às
partes envolvidas.

Art. 16 Adotadas as providências pertinentes em cada caso, a Pró-Reitoria de origem
deverá encaminhar o processo ao Sistema de Arquivos da Universidade
Estadual de Londrina - SAUEL, para arquivar.
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Capítulo V VG£Í^/
Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, cujo trâmite
foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso de extensão,
pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS não tenha
interesse em continuar com a parceria com o ITEDES, ou sem a justificativa de
interesse público, ou ainda com a justificativa do interesse público indeferida
pelo Conselho de Administração, com saldo remanescente.
Art. 17 Nos casos previstos na descrição deste capítulo, o plano de trabalho e o
instrumento jurídico deverão ser refeitos, em consonância com a escolha do
coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, em firmar parceria com uma Fundação ligada
a UEL, ou realizar pela própria UEL.

Art. 18 E de responsabilidade do coordenador, informar à Pró-Reitoria de origem, do
seu desinteresse, em até 5 (cinco) dias contados da edição deste Ato Executivo.
I - A informação poderá ser feita por e-mait, com comprovante de recebimento.

Art. 19 É de responsabilidade da Pró-reitoria de origem, informar ao ITEDES da
decisão do coordenador.

I - A informação poderá ser feita por e-mail, corn comprovante de recebimento.

Art. 20 Sobre o saldo remanescente.

I - Em caso de descontinuidade de evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, quer seja em parceria com uma
Fundação de Apoio ligada à UEL, quer seja pela própria DEL, o saldo
remanescente será revertido para a UEL, por meio de Termo de Cessão de
Crédito e Transferência de Recursos;

II - Havendo continuidade da execução do evento/curso de extensão, pós-graduação
ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, por meio de parceria com
uma Fundação de Apoio ligada á UEL, deverá ser firmado um Termo de Cessão
de Crédito e Transferência de Recursos, entre o ITEDES e a Fundação de Apoio,
transferindo o saldo remanescente do ITEDES para a Fundação de Apoio;

Ill - Havendo continuidade da execução evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, pela UEL, deverá ser firmado um
Termo de Cessão de Crédito e Transferência de Recursos, entre a UEL e o

ITEDES, transferindo o saldo remanescente para a DEL.
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Capítulo VI

Convénios referentes aos PÁS ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, que
possuem ações em andamento, inobstante a ausência de assinatura pela UEL,
e que o coordenador não deseja continuar com a parceria com o ITEDES, com,
ou sem saldo remanescente.

Art. 21 Caberá ao Conselho de Administração a análise da justificativa apresentada
pelo ITEDES e pelo coordenador do Programa de Atendimento à Sociedade PÁS, relacionada à manutenção das atividades, sem o respaldo por meio de
convénio devidamente assinado pela UEL.

Art. 22 Caso a justificativa seja aceita pelo Conselho de Administração, a convalidação
dos atos praticados terá como data limite a data da aprovação pelo referido
Conselho.

§1° Neste caso o PÁS terá como vigência apenas o período necessário para a
convalidação dos atos e nada além.
§ 2° Como não houve convénio em vigor, as ações deverão ser descontinuadas
imediatamente, com a transferência do saldo remanescente, se houver, para a
DEL, por meio de Termo de Cessão de Crédito e Transferência de Recursos.
Art. 23 Caso o coordenador do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS deseje
utilizar o prazo de transição de 9 (nove) meses, contados a partir de 29 de
setembro de 2020, deve dar cumprimento ao disposto no Capítulo III.
Capítulo Vil
Convénios referentes à pós graduação, ainda não assinados entre a UEL e o
ITEDES, que possuem ações em andamento, inobstante a ausência de
assinatura pela UEL

Art. 24 Caberá ao Conselho de Administração a análise da justificativa apresentada
pelo coordenador e pelo ITEDES, relacionada à manutenção das atividades sem
o respaldo por meio de convénio devidamente assinado pela UEL.

Art. 25 Caso a justificativa seja aceita pelo Conselho de Administração, a convalidação
dos atos praticados terá como data limite a data da aprovação pelo referido
Conselho.

Art. 26 Para que seja possível a análise do Conselho de Administração, com relação
ao prazo de transição de 9 (nove) meses, a ser contado a partir de 29 de setembro
de 2020, caberá ao coordenador da pós-graduação e ao ITEDES adaptarem os
instrumentos jurídicos e os planos de trabalho, com a inclusão de uma cláusula
z
/
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de rompimento unilateral sem ónus para as partes, e apresentação dejustificj
de interesse público nos termos do Capítulo III.

FOLHAM-

Capítulo VIII YGR/s^<
Instrumentos jurídicos já existentes com o 1TEDES e ainda em vigor.
Art. 27 Todos os instrumentos jurídicos em vigor deverão ser analisados pelo
Conselho de Administração, com base nas informações fornecidas pelo
professor coordenador, para verificação da presença de interesse público.
Art. 28 Nos casos em que configurar o interesse público, a relação poderá ser mantida
nos termos do instrumento jurídico.

Parágrafo único - Neste caso, deve constar do processo, certidão exarada pela
SGOCS, indicando que o Conselho de Administração decidiu pela aprovação do
interesse público e que o instrumento jurídico firmado entre a UEL e o ITEDES
deverá surtir todos os efeitos até o seu termo.

Art. 29 Nos casos em que não se configurar o interesse público, a UEL deverá exercer
sua necessária autotutela, com revogação ou ajuste nos instrumentos jurídicos,
suprimindo pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de despesas
em benefício do ITEDES.

Art. 30 Nos casos em que o Conselho de Administração entender que não há interesse
público e revogar a relação jurídica, deverá constar do processo certidão exarada
pela SGOCS, indicando que o CA decidiu que não há interesse público e que o
instrumento jurídico firmado entre a UEL e o ITEDES deve ser revogado.
§1° Neste caso deve ser utilizada a cláusula de revogação já existente no corpo do
instrumento jurídico e respeitado o seu prazo, posto que todo ajuste estabelecido
entre UEL e o ITEDES possui essa modalidade de cláusula.
§ 2° O ITEDES e o coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, deverão ser admoestados, pelas
respectivas Pró-Reitorias, da necessidade do cumprimento das obrigações
financeiras e não financeiras perante a DEL - tais como relatórios financeiros e
académicos e transferência de saldos, entre outras.

Art. 31 No caso em que o Conselho de Administração entender que não há interesse
público e determinar o ajuste do instrumento jurídico, suprimindo o pagamento
de taxa de administração, ou ressarcimento de despesas em benefício do
ITEDES:
§ 1° O coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS e o ITEDES deverão ser consultados pela Pró-

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), Kin 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://mvw.ucl.br

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

lill

s

PARANÁ

S III UNÍVERSÍdAdE
^^ EsTftduAldE LoNdpÍNA

GOVERNO DO

ï;

^ ''tôl.HA N*
TAD(

^SIS^

Reitoria de origem, para que manifestem se há interesse ou não em dar
continuidade ao instrumento jurídico nestes novos termos.

§ 2° Em caso de interesse em continuar com a execução do instrumento jurídico,
caberá ap coordenador do eyento/curso de extensão e/ou de pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e ao ITEDES adaptarem os
instrumentos jurídicos nos termos da determinação do Conselho de
Administração.
§ 3° Em caso de desinteresse são aplicáveis as regras do Capítulo IV deste Ato
Executivo.

Art. 32 Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN e PJU darem os
encaminhamentos necessários, no âmbito das suas atribuições, para que todos os
procedimentos elencados neste Ato Executivo sejam fielmente cumpridos da forma
mais célere possível.

Art. 33 Este Ato Executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade Estadual de Londrina, 26 de/outubro de 2020.

/"

/

/

A

Prof. Dr. Sérgio Carlp's ^e Carvalho

Reitor '
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TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS'
G^?/$^

(PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA UMA FUNDAÇÃO)
(PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A UEL, ESTA DEVE CONFIGURAR
COMO CESSIONÁRIA E NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTERVENIENTE ANUENTE)

(deverá ser preenchido conforme o caso concreto - PAS/Evento/Curso/ PósGraduação)
CEDENTE: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social ITEDES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Castelo
Branco, n° 655, Jardim Presidente, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.413.717/0001-65,
neste ato representado por seu Diretor-Presidente,

CESSIONÁRIA: (atualmente FAUEL ou HUTEC)

INTERVENIENTE ANUENTE: Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica
de direito público, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado
do Parana, inscrita no CNPJ/MF sob n° 78.640.489/0001-50, neste ato representado
por seu Reitor Prof. Dr. Sérgio Carlos de Can/alho.
As partes acima identificadas, considerando o encerramento das atividades do
instrumento jurídico firmado em _, para execução do PÁS,
CURSO/EVENTO EXTENSÃO/PÔS-GRADUAÇÃO_, e a
transferência da gestão de novas (turmas/ofertas/atendimentos)_ de referido

(prestação de serviço, evento, curso, pós-graduação)_ para a CESSIONÁRIA,
resolvem, em comum acordo, celebrar o presente TERMO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, que se regerá pelas cláusulas abaixo descritas:

Cláusula 1a. É objeto deste Termo a transferência de saldo financeiro existente em
caixa do CEDENTE, vinculado ao instrumento jurídico _ bem
como os créditos a receber.

I- 0 CEDENTE declara que o saldo financeiro total existente em caixa, vinculado
ao Convénio, é de R$ ( ), sendo R$
c
J, correspondente ao saldo operacional do curso e R$
_) correspondente ao saldo operacional de acervo
(_
bibliográfico.
11-0 CEDENTE declara a existência de crédito a receber, no quadro a seguir
especificado, totalizando R$ _ (_):
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Valor
Valor
inadimplente original da
(dia/mês/ano) dívida (R$)

o

s

FOLHA N*

^"

GWS^

TOTAL

III. 0 CEDENTE declara que não existem bens móveis adquiridos por meio dos
recursos do Convénio pendentes de doação à INTERVENIENTE-ANUENTE.
Cláusula 2a. O CEDENTE transfere o saldo financeiro de R$
mediante depósito na conta corrente n°_, e agência n°_

c

_)
,banco

, titulada pela CESSIONÁRIA, que se compromete a utilizá-lo em

atividades vinculadas ao Evento/Curso/PAS/Pós-Graduação _ de R$
c
_), conforme quadro acima, referente a crédito a
receber.

§1° - Todos os direitos sobre os créditos dos alunos/usuários inadimplentes estão
neste ato transferidos. Desta forma, faculta à CESSIONÁRIA a concentração de
quaisquer ações referentes às dívidas em pauta, caso em que caberá a atualização
do crédito.

§2° - O valor transferido totaliza a quantia de R$
referentes à soma da carteira de inadimplentes (

(

J,
_) e do saldo

operacional total ( ).

Cláusula 3a. O CEDENTE declara que os repasses financeiros à INTERVENIENTEAN U ENTE foram efetuados na forma estipulada no Convénio, conforme
demonstrativos de financeiros do Curso/PAS (Anexo l).
Parágrafo único. As partes declaram expressamente não haver dívida ou pendência
dos convénios em pauta.
Cláusula 4a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes
elegem o foro da comarca de Londrina/PR.
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Por estarem, assim, juntos e pactuados, firmam o presente instrumento, em 03 (tn
vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

FOLHA N"

^
-G£i^
LONDRINA/PR,

de 2020.

de

CEDENTE

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES

CESSIONÁRIA
FAUEL/HUTEC

INTERVENIENTE ANUENTE
Universidade Estadual de Londrina - DEL
Testemunhas:

1)2)_
Nome legível:
RG:
CPF:

Nome legível:
RG:
CPF:
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ANEXO II

GOVERNO IX.) E-STOIX:)

i-ULHA Nt

&tt

TERMO DE TRANSIÇÃO

-GB/^
O Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, inscrito no
CNPJ/MF sob o, n.° 00,413,717/0001-65, doravante denominado ITEDES, neste ato
representado pelo seu Diretor-Presidente Prof. Dr. _, e o
coordenador, Prof. Dr. _, do Evento/Curso/PAS_,
protocolado no Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina, sob o n.°
_/_ , cadastrado na Pró-Reitoria de , sob n.° / nos

comprometemos a dar o fiel cumprimento ao disposto no Ato Executivo n.° /
principalmente no que se refere ao cumprimento das regras concernentes aos convénios
firmados entre a Universidade Estadual de Londrina, doravante denominada DEL, e o

ITEDES, que findam por si só, incluídos os prazos para prestação de contas, relatórios
financeiros e académicos, repasses financeiros e económicos, e demais obrigações
económicas e não económicas.

Nós, acima qualificados, nesta oportunidade reafirmamos a ciência da decisão do Conselho

de Administração da UEL, de 17/08/2020, explanada no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de
agosto de 2020, o qual recebemos e demos ciência e afirmamos que estamos cientes de que
não haverá autorização de nova prorrogação do prazo dos convénios firmados entre a DEL e
o ITEDES, sob justificativa de interesse público e afirmamos que o período que nos foi
concedido pelo Conselho de Administração da DEL, será aproveitado para a escolha e
encaminhamento da administração do (evento/curso de extensão ou pós-graduação ou PÁS)
de forma regular, sem prejuízo da UEL, dos usuários, ou do ITEDES.

O prazo de transição dos (evento/curso de extensão ou pós-graduação ou PÁS) compreende
o período de 29 de setembro de 2021 a 28 de junho de 2021.
Por estarem assim juntos e pactuados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

LONDRINA/PR,

de 2020.

de

Diretor-Presidente

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES

Coordenador do Evento/Curso/PAS

Prof. Dr.

Testemunhas:

1).

2).

Nome legível:
RG:
CPF:

Nome legível:

RG:
CPF:
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NOMEBO PROCESSO

EsMdwl de tjONciw^

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL

DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

RUBRICA

SETOR

^oo I Bd> k.^

GR

FOLHA N."

L/

;

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

A SGOCS

Considerando o que foi deliberado pelo Conselho de Administração,
em reunião realizada em 17/08/2020, que serão analisados os instrumentos
jurídicos que foram protocolados pelo ITEDES até o dia 30/06/2020, para um
período de transição de até 9 meses, para migrarem para uma fundação
ligada à UEL, cabendo a cada coordenador de PÁS apresentar uma
justificativa de interesse público;
Solicito à essa Secretaria que paute o presente protocolado em reunião

do Conselho de Administração para:
- deliberar sobre estabelecimento do Convénio proposto com o ITEDES,

para execução do Programa em análise, pelo prazo de 09 (nove) meses,
contado de 29/09/2020 até 28/06/2021, na forma do interesse público
apresentado pela coordenação do programa, convalidando as atividades já
praticadas desde 27/06/2020.
Em 13/11/2020

\

s

,/1 , "\

vX\j ^^S.SL
\^/, ^T^——T;
Profa. Dra. Lisiane Freitas" de Freitas

Chefe de Gabinete
J

1
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ÍWÍ^M. PARECER EM PROCESSO

NUMERO PBOCBSSO FOLHA N." RUBRICA

bnckwl de LdNdRiN^

5600

SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL

SETOR

GR

86
~J_

DXVISAO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

T

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

À PROEX

O Conselho de Administração, em reunião ordinária realizada no dia 18 de
novembro de 2020, aprovou o interesse público, convalidando os atos desde o início

do programa, com o prazo de vigência do convénio até 28/06/2021.

-_-Em-?0/-ii 12020.
^

L

's KT^U.A<J^
Prnfa Rrâ l isiane Freitasde Freitas

7~

-Cbeíe-de-Ga^ineíe
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E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Projeto de Prestação de Serviços/PAS ÍfíÏÇ
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Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>

Projeto de Prestação de Serviços/PAS

Paulo
Sérgio
Basoli
<basoli@uel.br>
8tedes.org.br>,
de dezembro
de 2020 1 9:41
Para:
Adi
l
s
on
Lui
z
Sei
f
ert
<sei
f
ert@uel
.
br>,
Itedes
Itedes
<i
t
edes@i
Convéni
o
ITEDES
<convenio@itedes.org.br>
Prezado Prof. Dr. Adilson Luiz Seifert,

Consicoordenação,
derando o processo
número
5600/2020,DEqueATENDIMENTO
trata do trâmite doDOprojDEPARTAMENTO
eto de prestação deDEservi
ços/PAS sobÀ
sua
i
n
ti
t
ul
a
do:
"PROGRAMA
AGRONOMIA
SOCIEDADE",
comoviITEDES;
gência prevista na minuta de Convénio (fls. 03 a 08) no período de 27/06/2020 a 26/06/2025,
em convénio com
Consi
derandodeParecer
da PROEX
(fl. 61-64)
manifestação
V.Sa. quanto
à justífícatin° v018/2020
a de interesse
públicoreferente
(fls. 65-72)aocomOF.R.
vistas 438/2020
à continuid(flade. 54-60)
de trâmietea

do projeto de prestação de serviços/PAS acima citado, sob a gestão administrativa e financeira do ITEDES;
ao Art.n°5° 5600/2020,
do Ato Executi
voo n°Consel
50/2020
cumpre-nos
comuni
cUEL,
ar V.Sa.,
conforme
parecer
anexo
à
folnoEmhdiaatendi
n.a 1886demdoento
processo
que
h
o
de
Admi
n
i
s
tração
da
em
reuni
ã
o
ordi
n
ári
a
real
i
z
ada
2020,desde
emitiou ionícisegui
parecer: (27/06/2020),
"O Conselho decomAdmio prazo
nistração,
nteresseo
públ28/06/2021".
ico, convalnovembro
idando osdeatos
o donteprograma
de viaprovou
gência doo iconvéni
até
Com
deciExecuti
são dovo Consel
ho desolAdmi
nistração
acimeaaocitITEDES
ada e, emadotarem,
cumprimrespecti
ento aovdiamente,
sposto asno medi
Art. 5^,das
inecessári
ncisobase
III doasnaAtocom
n^
50/2020,
i
c
i
t
amos
a
V.Sa.
visatasvigaosênciajaustes
no Plapelno odeConsel
Trabalhhoo de(flsAdmi
. 09-25)nistração
e no instrumento
jurídicoao(flsperíodo
. 03-08),deem
conformi
d
ade
com
aprovada
correspondente
27/06/2020 a 28/06/2021.
Após
dêncihoaes darelanova
tivas miaosnutaajustes
acistrumento
ma mencijuonados,
solicdiamente
tamos queajuosstados
arquiàvosdeci(emsãoWORD)
dodanovo
PlConsel
anoasdehoprovi
Trabal
do
i
n
rídi
c
o
devi
proferi
peln^ o
de
Admi
n
i
s
tração
sej
a
m
envi
a
dos
di
r
etamente
para
este
endereço,
para
serem
anexados
ao
processo
5600/2020 e seguir os trâmites cabíveis junto às instâncias de avaliação.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho

Diretorde Programas, Projetos e Iniciação Extensionista
Profa. Dra. Mara Sotange Gomes Deltaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
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URGENTE Trâmite Projeto Prestação de Serviços/PAS
Convénio ITEDES <convenio@itedes.org.br>
Para: Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>

15 de Janeiro de 2021 11:24

Ce:
ZildaCordei
Andrade
<zilda@uel.br>,ro@sercomtel
Adilson Luiz.com.br>,
Seifert <seiTesourari
fert@uela.Itedes
br>, Uli<tesourari
sses Pereiar@ia <upaduaperei
.com>, da
Sandra
ro <sandra.cordei
tedes.org.br>,ra@gmai
Magaly lApareci
Bucchile <magaly@uel.br>
Bom dia,

Conforme solicitado segue Minuta de Convénio + Plano de Trabalho devidamente corrigidos do
PÁS: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE

Atenciosamente.
Convénios

ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social
Av. Presidente Castelo Branco, n. 655 - Jd. Presidente
Londrina - PR - CEP 86061-335

Tel. (43) 3328-2400 WhatsApp. (43) 98816-3980 Site: www.itedes.org.br
De: Paulo Sérgio Basoti <basoli@uel.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de janeiro de 202116:37

Para: Adilson Luiz Seifert <seifert@uel.br>; ttedes Itedes <itedes@itedes.org.br>; Convénio ITEDES

<convenio@itedes.org.br>
Ce: Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Assunto: URGENTE Trâmite Projeto Prestação de Serviços/PAS
pexto das mensagens anteriores oculto]
2 anexos

lgi*] Minuta Convénio PÁS Agronomia 2020 a 2021 - corrigido.doc
188K

li Plano de Trabaho PÁS agronomia 2020 a 2021 corrigido.doc
196K
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ESTAduAl d£ LONdRÍNA

PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO
DIVISÃO DE PROJETOS

Telefone: (43) 3371-4572 - 3371-4442

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PÁS)

PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PR03ETO:
Nome: Adilson Luiz Seifert

Centro: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Departamento: AGRONOMIA
E-mail: seifert@uel.br

Telefone para Contato: 3371-5984 / 99925-4395
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X l Programa de Atendimento à Sociedade - Resolução CA n°. 008/2012
FORMAatDEé 10%
REPASSE
ROS NAà UEL,MODALI
(dez porDOScentRECURSOS
o) sobre o valFIoNr ANCEI
arrecadado
comoDfADE
orma(PÁS):
de ressarcimento
•

•

4%
(quatro
por
cento)
sobre
o
val
o
r
arrecadado
ao
Fundo
de
Apoi
o
ao
Ensi
n
o,
à
Pesquisa e à Extensão da UEL (FAEPE/UEL);
até
or arrecadado
6% 5%(seis(ciporncocentpúrocento)
) sobresobre
o valoor valarrecadado
às uniadconvenente;
ades e subunidades envolvidas no
PAS;
nosendomínique
mo aat75%
(setenãontacont
e cinecomplporadascentnao)previ
sobresãoo orçament
valor arrecadado
aodemonst
próprioratPÁS,
i
v
i
d
ades
a
ri
a
e
no
ivo
de custos, devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação
do Plano de Trabalho;
osfomentados
percentuaicoms estabel
ecioridosundos
nestademodal
idade
não
sedevendo
aplicamo orçamento
aos convénie oas
recursos
fundos
públ
i
c
os,
execução
o observar
o iplndependente
ano de aplicdaaçãonatureza
aprovado
peladeinsticustei
tuiçãoo,
fifinnanci
anciaadosdora,docomeconvéni
nem
aos
convéni
o
s,
da
fonte
e vinculadedosrepasse
à execuçãoa títuldooobjdeeressarci
to convenimaento
do. de
Nadespesas
hipótesede ordem
de recursos
ser admi
definnestiidsotrratiumtaivment
percentual
e, desde
orizado node
plano de aplicação aprovado pela eafininancei
stituirçaãoà Convenent
financiadora,
idêntiqueco autpercentual
repasse
ser atribuído
à UEL;participarem das atividades do PÁS poderão ser
Osremunerados,
servideverá
doresaque
efeti
v
amente
pró-leabore,
cuja despesa,
incluasi20%
ve de(vicoordenação,
deverá
iarrecadado,
ntegrar o plaobedecido
no detítuapllo deicaação
não
poderá
ul
t
r
apassar
n
t
e
por
cent
o
)
do
val
o
r
legislação
vigente;es do PÁS estarão limitados a 100% (cem
Osporvenci
m
ent
o
s
recebi
d
os
pêl
o
s
component
cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e

de custos indiretos;

Titulação se houver.

Avarimotadasivaçãoáreasdestdae proj
eto é aa.prest
asçãoserviserviçosçosserãoà comuni
ddos
ade petextoesrnadocent
da DELes danasUELmaisem
agronomi
Est
e
prest
a
colsoment
aboração
combilitadirãoscenta arrecadarão
es e técnicosdederecursos,
laboratmas
ório etadembémcampo.
Assiimportm, asantatesivnaidades
não
e
possi
serão
f
o
rmação
eAsqualificação
dosividalunos
do curso
de agronomia.
pri
n
ci
p
al
'
s
at
ades
previ
s
t
a
s
são:
-abordados
assessoriaes pesqui
e consulsados
toriasnanasUnimaiversis didvade;
ersas- anál
áreasisesde
compet
ê
nci
a
dos
di
f
e
rent
e
s
assunt
o
s
fcont
ísicasroleequídempragas;
icas de sol- produção
os; - análisdee fitmudas,
opatológisement
cas e nemat
opllóagintcas;as ornament
- produçãoadeis;agent
es dede
e
s
e
l
a
udos
tprodut
écnicososdee processos;
eficiência de- palprodut
e processos;
torias; - decontrecursos
role de qual
idade de
estras,os cursos
de capaci- laudos
taçãoeevifosrmação
humanos.

Motivação:

»

/*-

-%f,^ ^
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TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
X l Desenvolvimento de Produto.
X ] Desenvolvimento de Processo.
Desenvolvimento de Sistemas.

X l Desenvolvimento de Tecnologias.
X l Assessoria.
X i Consultoria.

X l Orientações.

I X l Treinamento de Pessoal.

X ] Outras atividades de natureza académica, técnico-científíca ou cultural.

Título: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA Â
SOCIEDADE
Duração
01 ano

Fim:

Início:

27/06/2020

28/06/2021
Código
7

Area Temática

Tecnologia e produção

Código

Unha de Extensão

11

Desenvolvimento tecnológico
3 - Desenvolvimento de processos
2
Desenvolvimento
de
produtos
Palavras-Chave:
1 - Acessória
4 - Consultoria

Classificação:

5 - Laudos técnicos

5.00.00.00-4 - Ciências
Agrárias

6 - Capacitação profissional
5.01.01.00-5-Ciência do Solo

- Mecanização
5.01.02.00-1 - Fitossanidade 5.01.03.02-4
Agrícola

5.01.03.00-8 - Fitotecnia

Resumo:
Osvariobjadasetiváreas
os destdaeagronomi
projeto sãoa. Estosedes servi
prestçaosr servi
çosprestà comuni
dadeos docent
externaesdadaDEL
nas
mai
s
serão
a
dos
pet
DEL
emsomente
colaboração
comilitarão
discenta arrecadação
es e técnicos dede lrecursos,
aboratório mas
e de campo.
Assiserão
m, asimatportantes
ividades nãona
possi
b
também
formação
cursostades são:
agronomia.
Ascompet
princiêpnciaidossaatdosalunos
ividdiadesfedorentprevi
-abordados
assessoriaes epesqui
consulsados
toriasnanasUnimaiversis didvade;
ersas- áreas
dees
e
s
assunt
o
s
anál
i
s
fcontrol
ísicas eequídempragas;
icas de sol- produção
os; - análidese fmudas,
itopatolósementes
gicas e nemate ploalóntas
gicas;ornamentai
- produçãosde; - agent
e
s
de
laidudos
de
tprodut
écnicososdee processos;
eficiência de- palprodut
o
s
e
processos;
l
a
udos
e
vi
s
t
o
ri
a
s;
cont
r
ol
e
de
qual
ade
de
estras, cursos de capacitação e formação de recursos humanos.
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Órgãos Envolvidos

Execução:
de Agronomia
da UEL MENTO ECONÓMICO E SOCIAL Apoio: INSTIDepartamento
TUTO DE TECNOLOGI
A E DESENVOLVI
ITEDES

Localização: Departamento de Agronomia e seus Laboratórios, CCA, Fazenda Escola^

Popul
ação-Alentre
vo: Empresas
na área
agrícolruraia scomo:
cooperati
vas,ruraiórgãos
públcosicos,doSEAB,
EMATER,
outras;
propri
e
dades
,
trabal
h
adores
s
e
técni
estudantes, pesquisadores e professores e a comunidade interna (UEL) e público em geralsetor;
.
Justi
f
i
c
ati
v
a:
A
equi
p
e
de
trabal
h
o
envol
v
i
d
a
neste
proj
e
to
é
conheci
d
a
em
nível
naci
o
nal
e
icontrol
nternacie odenalpragas
, entre vári
os aspectos,
porasdesenvol
ver atis porvidades
de pesqui
sa, dieconómi
agnósticcoose à
e
doenças
agrícol
responsávei
grandes
prej
u
ízos
agri
cultura naci
ocursos
nal. OsdeinteAgronomi
grantes daa eequiZootecni
pe estaão(aulenvolas,voriidosentações
diretamentde eIninasciaçãoativiCidades
deca,
graduação
dos
e
ntífi
Trabal
ho deStConcl
usão (Programa
de Curso, deestági
os voluntárioems eAgronomi
obrigatória,oáreas
s), atidevidconcent
ades deração:
pósgraduação
r
í
c
t
u
sensu
Pós-graduação
Fidistotecni
a
,
Fi
t
ossani
d
ade
e
Sol
o
s,
nívei
s
:
Mestrado
e
Doutorado,
com
aul
a
s
e
ori
e
ntações
de
sert
açõesexterno
e teses);(CNPq,
além deFINEP,
atividades
de pesqui
sas,acom
projetos financientre
ados outras).
por agênciOsas
deintegrantes,
fomento
Fundação
Araucári
,
CAPES-PROAP,
também, atuampripromovendo
a diporfusãoCooperati
de conheci
mAssoci
entos eações
de tecnol
ogias para a
soci
e
dade,
representada,
n
ci
p
al
m
ente,
v
as,
de
Produtores,
Associ
a
ções
de
Cl
a
sses,
i
n
cl
u
si
v
e
para
outras
Insti
t
ui
ç
ões
de
Ensi
n
o
e
Pesqui
s
a
do
Paraná
e
deenvoloutvrosidosEstnesse
ados. OprojDepart
amentoLaboratóri
de Agronomi
a cont
a estraut,uLaboratóri
ra de diferento dees Filatborat
órioogis a,
e
to
como:
o
de
Fi
t
otecni
opatol
Laboratóri
odadePaiEntomol
ogieaLaboratóri
, LaboratóriooMul
de Imagens,
Laboratóri
ocomde Solativois,dades
Laboratóri
o de
Ecol
o
gi
a
s
agem
t
i
a
gro,
sendo
este
nas
áreas
Entomol
gia, Nematol
ogiárea
a, Engenhari
a Agrícol
a e Mel(esthuoramento
dedePlaveget
ntas/Biação)otecnol
ogia;
alEscol
ém dea; oe,espaço
f
í
s
i
c
o
na
experi
m
ent
a
l
do
CCA
f
a
s
e
casas
e
Fazenda
também com equipamentos já adquiridos com recursos oriundos de agências de
fomento e de convénios anteriores, com o ITEDES e outras fundações.
Objetivos

Gerais: Prestar atendimento à comunidade externa da Universidade na área de
desenvolvimento e de pesquisa agrícola.

Específi
cos:inseti
Execução
de lacudos
técni
cos relaregul
tivosaàresefivegetai
ciênciasdee herbi
insumos
(fertimáqui
lizantes,
correti
v
os,
c
i
d
as,
fungi
i
d
as,
compostos,
c
i
d
as),
as e
equipamentos, sanidade de plantas, mudas, sementes, levantamento de capacidade denuso,
sensoriamento remoto.
Execução
de
anál
i
s
es
l
a
boratori
a
i
s
agronómi
c
as,
rel
a
ci
o
nadas
ao
control
e
de
qual
i
d
ade,
assistência técnica, diagnose de pragas e doenças.
Produção de insumos agrícolas e agentes de controle biológico.
Palestras e formação de recursos humanos.
Fornecimento de matrizes de produtos para multiplicação e pesquisa.

Metodologia:

.^ïï\
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•

Execução
de
pesquisa
agrícola
em
nível
de
campo.
v-^9Sy
Execução de pesquisa agrícola em nível laboratorial.
Assessoria agronómica.

Produção de mudas, sementes, agentes de controle biológico, e produtos agrícolas de

Análises laboratoriais.
forma geral.

Aulas e cursos de capacitação.
Palestras.

Resultados e Contribuições esperadas:

Prestação
de
servi
ç
o
especi
a
l
i
z
ado
à
comuni
d
ade,
oferecendo
di
a
gnósti
c
o
de
probl
e
mas
fiestudos,
tossanitáribuscando
os, informações
idade,dtestando
s e moltaréculosas,estudantes
validando
atualizdear aqualcomuni
ade técninovas
co cietecnol
ntíficaogieacapaci
Osde empresas
trabalhos adaserem
realagronómi
izados cpermi
tirão,a entrada
solução dede recursos
problemasparacientífia DEL,
cos pontuai
s advi
ndostir
área
a,
com
al
é
m
de
permi
interação dos nossos alunos com potenciais empresas para estágios e carreira profissional.
interessados.

CRONOGRAMA: (até 60 meses)

PERÍODO (MÊS)

ANO 1

ATIVIDADES

2020

Jul. t Ago. I Set. ] Out. ] Nov. t Dez. ] Jan. | Fev. ] Mar. ] Abr.
| Mai.
x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

agrícolas e agentes de

x

x

x

x

x

Visita a propriedades
agrícolas e empresas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Execução de laudos
técnicos e de eficiência

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análises Técnicas
(Pesquisas
empresariais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análises laboratoriais
agronómicas

Produção de insumos
controle biológico.
Treinamento e

atualização

Controle de formigas
cortadeiras

Capacitação de

recursos humanos

2021
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Plano
de
Trabalho
Individual:
' aH^T
-projCoordenador:
pl
a
nej
a
ment
o
e
supervi
s
ão
das
at
i
v
i
d
ades
a
serem
execut
a
das
pel
equi
p
e
do
eato;borador:
fechamento
der nas
relaattóriivoidsades
admiexecut
nistratiavdas
os epelacadémi
cpos.
-deColconheci
auxi
l
i
a
a
equi
e
do
proj
e
t
o
,
nas
respect
i
v
as
áreas
mento;nistdiratvulivgo:ação
naçãoesdos
- Técnico admi
auxieliadir sossemidocent
e disresul
centteados.
s nas atividades executadas, dentro da
area de conhecimento.
-- DiColscent
es: auxiextliarenarno:condução
e execução
daseatavalividiades
previ
stas nomproj
es;to.incentivo aos
a
borador
auxí
l
i
o
na
mont
a
gem
a
ção
de
experi
ent
o
discentes para o trabalho em equipe e iniciação das pesquisas experimentais.
- Será avaliado em reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento:

Avaliação:

1)conjSeunta aprestde aalçãounosdedeservigraduação
ços contribeuipós-graduação
na capacitação com
de recursos
humanos,
pel
a
part
i
c
i
p
ação
auxío e lextio dosensão,docent
es eàtémelcnihcoriosade
didafeprodução
rentes áreas,técnipara
al
u
arem
em
pesqui
s
a,
desenvol
v
i
m
ent
vi
s
ando
co-científica e do atendimento ao setor agrícola.
2)condiSeçosõesrecursos
obt
i
d
os
com
a
prest
a
ção
de
servi
ç
os
est
ã
o
cont
r
i
b
ui
n
do
para
mel
h
orar
as
de
t
r
abal
h
o
no
Cent
r
o
de
Ci
ê
nci
a
s
Agrári
a
s,
Depart
a
ment
o
de
Agronomi
a
,
assi
m
como nos laboratórios e áreas experimentais.
Quando
dos serão
publ
icados
ems, revieventstaos,sentcomore outcongressos,
encont
ros,
sicomo
mpósiforma
osaple iemcdeadoatuatização
publosicresul
açõestadeespecí
f
i
c
as
como
bol
e
t
i
n
r
as,
al
é
m
de
servi
r
em
toda a equipe.

Disseminação dos Resultados:

Recursos Humanos:

a)DOCENTES

Nome

Adilson Luiz Seifert
Amaritdo Pasini

Ayres de O. M. Jr.
Cássio C. Prete

Claudemir Zucarelli

Cristiane de C. Medina
Débora C. Santiago
Efraim Rodrigues
Inês C. B. Fonseca
João Tavares Filho

Carga Horária

Função no
Chapa RT Semanal
projeto
destinada ao
Depto/Centro Funcional
projeto
Coordenador
02
40
AC/B
AGR/CCA
Colaborador
02
40
AC/C
AGR/CCA
Colaborador
02

AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA

AC/C

40

AC/C

40

02

AC/C

40

02

Colaborador
Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

<^
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ColàBôfáclbr

José Roberto P. Souza

AGR/CCA

AC/C

40

02

AD/D

40

02

Colaborador

Leandro S. A. Gonçalves

AGR/CCA

AC/A

40

02

Colaborador

Marcelo A. de A. e Silva

AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Marcelo G. Canteri

AGR/CCA

TILTULAR 40

02

Colaborador

Maria de F. Guimarães
Maria Isabel Balbi Pena

AGR/CCA

40

02

Colaborador

TITULAR 40

02

Colaborador

Maurício Ursi Ventura

AGR/CCA

AGR/CCA

AD/D

AGR/CCA

AD/D

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

AC/C

40

02

Colaborador

Ricardo Ralisch

AGR/CCA
AGR/CCA
AGR/CCA

AC/C

40

02

Colaborador

Ricardo Tadeu de Faria

40

02

Sérgio R. Roberto

AC/C

Vice-

AGR/CCA

Odair Moraes

Otávio J. G. A. Saab

b) DISCENTES

Coordenador

Curso/Série

Número Aproximado de Discentes

Agronomia

30 (trinta)

c) TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS
Nome

Carga Horária
RT Semanal destinada

Nível

Órgão

ao projeto

Técnico

Davi C.

CCA/Agro

Tramontina

José A. Rocha
José L. Bruno

CCA/Agro

Nome

André L. da Silva

02

Colaborador

40

02

Colaborador

40

02

Colaborador

Agropecuário
Técnico

d) Colaborador Externo

40

Agropecuário
Técnico

CCA/Agro

Função no projeto

Agropecuário

CPF

Entidade J^CH/Semana | Função
no projeto
Colaborador em

053585259-20 ALS Pesquisas
Agronómicas - ME

CleberV.de Moraes 1006983249-86 [UNUPAR

4

experimentação
agrícola.
4

Colaborador em

experimentação
agrícola.

/^^.
POÍ.Í.ÍY^,

íll)
^.•l^s^:^
^2^^

Bibliografia Básica:

AGRIOS, G.N. Plant pathology. 5th ed. Amsterdan: Elsevier, 2005. 952p.
AMORIM,
L.;
REZENDE,
JAM.;
BERGAMIN
FILHO,
A
(Ed.).
Manual
de
fi
t
opatol
o
gi
a
:
princípios e conceitos. 4a ed. São Paulo: Ed. Agronómica Ceres, v.1,2011.

AMORIM,
A.; CAMARGO,
LE.A.ca Ceres,
Manual2016,
de
FitopatologiL.;a: REZENDE,
Doenças dasJ.A.M.;
plantasBERGAMIN
cultivadas. FILHO,
5a ed. Ouro
Fino: Agronómi
v.2. 772p.
BERGAMIN
FILHO,
A.;
AMORIN,
L.
Doenças
de
pl
a
ntas
tropi
c
ai
s
:
epi
d
emi
o
l
o
gi
a
e
control
e
económico. São Paulo: Ed. Agronómica Ceres, 1996. 289p.
BLUM, L.E.B., et al. (Eds). Fitopatologia e microrganismos fitopatogênicos,

í

Positiva Gráfica e Editora, Brasília. Pp. 116-136. 2012.

DELLA
LÚCIA,
T.M.C.;
SOUZA,
D.J.
Importânci
a
e
hi
s
tóri
a
de
vi
d
a
das
formi
g
as-cortadei
r
as.
In: DELLA LUCIA, T.M.C. Formigas-cortadeiras: da biologia ao manejo. Viçosa-MG: UFV,
2011. p. 13-26.

FERRAZ, L.C.C.B.; BROWN, D.J.F. (Orgs.). Nematologia de plantas:
fundamentos e importância. Manaus, Norma Editora, 251p. 2016.

FERRAZ, S., et al. Manejo sustentável de fitonematoides. UFV, 304p. 2010.

FREITAS,
L.G.; NEVES, W.S.; OLIVEIRA, R.D.L. 2016. Métodos em Nematologia Vegetal.
In: ALFENAS, A.C. & MAFIA, R. G. Viçosa: UFV, 2016. 382p.
OLIVEIRA,
A.C.;
BARCELOS,
J.A.V.;
MORAES,
E.J.;
FREITAS,
G.D.
Um
estudo
de
caso:
o
siLtda.
stemaIn:deDELLA
monitoramento
e control(Ed.).
e deAsformiformi
gasgcortadei
ras naras.Mannesmann
LUCIA, T.M.C.
as cortadei
Viçosa: FolhFiaEdeI FlViorestal
çosa,
1993. p.242-255.
OLIVEIRA, C.M.G., et al. (Orgs.). Diagnose de fitonematoides. Editora Mil enium, 367p.2016.
RAMOS,
V.M.;
FORTI,
L.C.;
ANDRADE,
A.P.P.;
LOPES,
J.F.S.;
CAMARGO,
R.S.;
VERZA,
S.S.;
NORONHA,
N.C.
Densi
dade e disFormi
tribuiçcãoidae)espaci
al dedecolplaóntinioasdedeEucal
Attayptus
sexdens
rubropíl
o
sa
e
Atta
l
a
evi
g
ata
(Hymenoptera:
em
área
spp.
tn: SIMPÓSIO DE MIRMECOLOG1A, 16., 2003, Florianópolis. Anais. Florianópolis, 2003.
p.174-176.
REIS,
M.A.;
Z
ANETTI,
R.;
SCOLFORO,
J.R.S;
FERREIRA,
M.Z.;
RIZENTAL,
M.S.
Desenvol
vpelimento
e valdeidação
de umemplafainoxadeIn:amostragem
deMIRMECOLOGIA,
formigas cortadei17,ras2005,
em
eucal
i
p
tai
s
o
método
transectos
SIMPÓSIO
DE
Campo Grande. Resumos. Campo Grande, 2005. p.428-430.
PINHEIRO J.B. 2017. Nematoides em Hortaliças. Embrapa Hortaliças, Brasília, DF,
194p.2017.
ZAMBOLIM, L., et al. O essencial da fítopatologia: agentes causais. v.1, UFV, 364p. 2012.
ZAMBOLIM,
L.;
JESUS
JR.,
W.C.;
RODRIGUES,
F.A.
O
essenci
a
l
da
fítopatol
o
gi
a
:
epidemiologia de doenças de plantas. Viçosa: UFV, 2014. 471 p.

.^.ç
^%/

(

^

t;

ZANETTI, R.; Z ANUNCIO, J.C.; V ILELA, E.F.; LEITE, H.G.; J AFFÉ, K.; OLIVEIRA, A.C. Levei
of economic damage for leafcutting ants (Hymenoptera: Formicidae) in Eucalyptus plantations
in Brazil. Sociobiology, v.42, p.433-442, 2003.
ZANETTI, R.: SEDIYAMA, C.S.; FIALHO, M.C.Q. Sampling methods for monitoring the number
area of colonies of leaf cutting ants (Hymenoptera: Formicidae) in Eucalyptus plantations in
Brazil. Sociobiology, v.44, p.337-344, 2004. ___
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS^
Receitas

Despesas

8.000,00

Repasse 4% FAEPE

1.395,20

9.000,00

Repasse 5% convenente
Repasse 2% para o

1.744,00

Redação de Laudos Técnicos | 4.000,00 | Repasse 10% UEL
Execução de Laudos
Técnicos

Treinamento e atualização
(diária)

Análises Técnicas (Pesquisas
empresariais)

Produção de Insumos
Visita a propriedades

agrícolas e empresas (diária)
Câmara úmida/ identificação

de patógenos Isolamento em
meio de cultura/ identificação
de patógenos

Análises nematológicas
Controle de formigas

cortadeiras - pós secos (ninho

10.000,00

departamento

2.000,00 ] Repasse 4% para o centro

cortadeiras - pós secos (ninho

3.488,00

697,60
1.395,20

3.488,00

600,00

Docentes e técnicos 10%

480,00

Combustível

320,00

Serviços de terceiros

8.000,00

40,00

Diárias e passagens

3.000,00

80,00

Materiais de consumo

8.072,00

pequeno)

Controle de formigas

Valor

Valor (R$)

3.600,00

grande)

Controle de formigas

cortadeiras - pós secos (não
possível dimensionamento
dos ninhos individuais)
Controle de ninhos de

formigas cortadeiras - iscas

150,00

30,00

granuladas (ninho pequeno)
Controle de ninhos de

formigas cortadeiras - iscas
granuladas (ninho grande)

60,00

Controle de ninhos de

formigas cortadeiras - iscas
granuladas (não possível
dimensionamento dos ninhos
individuais)
TOTAL R$

120,00
34.880,00

34.880,00
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Quantidade

Preço Unitário (previsão para 1

Tipo de Serviço

ano)

Valor Total

500

8
8

8.000,00
4.000,00

Visita a propriedades agrícolas e empresas

200

3

600,00

Treinamento e atualização (diária)
Câmara úmida + identificação de
patógenos Isolamento em meio de cultura
+ identificação de patógenos

1.500,00

6

9.000,00

120

4

480,00

80

4

320,00

10.000,00

1

10.000,00

40

1

40,00

80

1

80,00

150

1

150,00

hectare (quando não possível
dimensionamento dos ninhos individuais)
*Controle de ninhos de formigas

cortadeiras com produtos a base de iscas

30

1

30,00

granuladas (ninho pequeno)
*Controle de ninhos de formigas

cortadeiras com produtos a base de iscas

60

1

60,00

120

1

120,00

Execução de Laudos Técnicos/tratamento

1.000,00

Redação de Laudos Técnicos/laudo
(diária) ,

Análises nematológicas

Análises Técnicas (Pesquisas
empresariais)

*Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos (ninho
pequeno)

*Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos (ninho
grande)
*Controle de formigas cortadeiras com
produtos a base de pós secos custo/

granuladas (ninho grande)

*Controle de ninhos de formigas

cortadeiras com produtos a base de iscas
granuladas (Custo/hectare (quando não
possível dimensionamento dos ninhos

individuais)
OBS:
*acrescenta-se aos itens o custo do combustível = R$ 0,50/km de deslocamento da UEL

até o local a ser tratado, multiplicado por 2, considerando-se também a kilometragem de
retorno a UEL).

LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA/NEMATOLOGIA AGRÍCOLA
SERVIÇOS

Análise nematolóflica

Câmara úmida + identificação de patógenos Isolamento em

CUSTO R$
80,00

120,00

meio de cultura + identificação de patógenos
LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA
SERVIÇOS

*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de
pós secos:
custo por ninho pequeno a médio (murundum com tamanho

CUSTO R$
40,00
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inferior a 25 m2 de area de terra solta)

*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de
pós secos:
custo por ninho grande (murundum com tamanho igual ou
maior a 25 m2 de area terra solta)
*Controle de formigas cortadeiras com produtos a base de
pós secos:
custo/ hectare (quando não possível dimensionamento dos
ninhos individuais), ou em comum acordo com o cliente
*Controte de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo por ninho pequeno a médio (murundum com tamanho
Inferior a 25 m2 de area de terra solta)
*Controle de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo por ninho grande (murundum com tamanho igual ou
maior a 25 m2 de area terra solta)

*Contro!e de ninhos de formigas cortadeiras com produtos a
base de iscas granuladas:
custo/hectare (quando não possível dimensionamento dos

80,00

150,00

30,00

60,00

120,00

ninhos individuais) ou em comum acordo com o cliente

OBS: *acrescenta-se aos itens anteriores o custo do combustível = R$ 0,5/km de deslocamento
da DEL até o local a ser tratado, multiplicado por 2, considerando-se também a kilometragem
de retorno a U EL)
-consi
Agendamento:
as
datas
de
diagnóstico/controle
devem
ser
previamente
agendadas,
dcustos
erando-se
somente
sábados
e domi
ngos,
bemdecomo
da di(reapl
sponibicilação),
idade dos
operadores.
-aplNosicação
j
á
está
i
n
cl
u
i
n
do
a
necessi
d
ade
ou
não
repasse
após
60 dias da
i
n
i
c
i
a
l
,
caso
haj
a
al
t
a
rei
n
ci
d
ênci
a
ou
rei
n
i
c
i
o
i
n
tenso
do
forrageamento.
- o serviço está disponível para ser atendido na distância máxima de 50 km da Universidade
Estadual de Londrina.
-quegaranti
acomprometam
s e responsabialidprodução
ades: 4 meses
dea ouredução
da pelativoidataque
ade dedeforrageamento
a.adei
níveiras.s
não
agrícol
fl
o
restal
formi
g
as
cori
Destaca-se
que(atio servi
ço denãocortes),
assegura
a erradi
cação, maspelsiamcontagem
a reduçãododrásti
ca dode
forrageamento
v
i
d
ade
sendo
demonstrado
número
formigas que entram pelo tempo de um minuto nos olheiros de alimentação, tanto no dia

anterior
quanta emvisando
dias posteriores
- às aplicações
o controleas aplicações
dependerãodosdeprodutos.
condições climáticas satisfatórias

(especialmente chuvas e ventos), de acordo com as especificações da bula de cada produto.

TODOS OS LABORATÓRIOS

SERVIÇOS

Redação de Laudos Técnicos (valor mínimo a ser cobrado
por Laudo)
Execução de Laudos Técnicos (valor mínimo a ser cobrado
por tratamento)
Visita à propriedades agrícolas e empresas (diária)
Análises Técnicas (Pesquisas empresariais)
Treinamento e atualização (diária=valor mínimo)

CUSTO R$
500,00

1.000,00
200,00
10.000,00
1.500,00
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Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes: (para servidores técnico-

administrativos, observar as informações sobre enquadramentos especificados no rodapé do campo

"Recursos Humanos", letra (c) Técnicos-Administrativos)
-r

CRITÉRIOS
Integrante
Docentes e Técnicos

Valor em R$

%

3.488,00

10

M°4r

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:
PÁS (Resolução CA no. 008/2012):

1)- os servidores que efetivamente participarem das atividades do PÁS poderão ser remunerados, a titulo de pró-labore,
cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por
cento) do valor arrecadado, obedecido a legislação vigente;

• 2)- os vencimentos recebidos pêlos componentes do PÁS estarão limitados a 100% (cem por cento) do valor de seu salário
básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se houver;

OBS.: Conforme e-mail enviado pela coordenação do PÁS em 29/01/2021, "não
será necessário colocar pró-labore, pois não será remunerado nenhum docente
ou técnico.

Londrina, PR,

-/-

Adilson Luiz Seifert
Coordenador
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MINUTA

CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO DE
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito

públ
ta nona,CNPJ/MF
sob
n. 78.640.489/0001-53,
comnsede
no Campus Universineste
tário,atona
cirepresentado
dadeico,deinscriLondri
Estado
do
Paraná,
doravante
denomi
ada
UNIVERSIDADE,
por seu
Reitor,coProf.
Dr.al Sérgi
o Carlpessoa
os de Carval
hao dee odiInsti
tutoprivdeado,Tecnol
otgioanoe
Desenvol
v
i
m
ento
Económi
e
Soci
ÍTEDES,
j
u
rídi
c
r
ei
t
o
i
n
scri
CNPJ/
M
F
sob
o
n.
00.
4
13.
7
17/
0
001-65
com
sede
à
Aveni
d
a
Presi
d
ent
e
Cast
e
l
o
Branco,
n.
655,
Jardi
m
Presi
dente, naporcidade
deDirLondri
na, Estado
do Paraná,
doravante
denomiPereinadora, ITEDES,
neste
atoo
representado
seu
etor-Presi
d
ente
Prof.
Dr.
Ul
i
s
ses
de
Pádua
resol
v
em
fi
r
mar
presente
Convéni
o
,
de
conformi
d
ade
com
as
normas
de
Di
r
ei
t
o
Públ
i
c
o,
em
especi
a
l
peta
Lei
Estadual
n.modi15.608,
dein16/08/2007,
e,assubsi
dFederai
iariamente
pel883,a Leide Federal
n.e 9.8.666,
de27/12/06/93,
com
as
f
i
c
ações
t
r
oduzi
d
as
pel
Lei
s
s
n.
:
8.
08/
0
6/
9
4
6
48,
de
0
5/
9
8,
e,
ai
n
da,
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 - DoOObjeto
presente Convénio tem por objeto a cooperação entre as convenentes,

viDEPARTAMENTO
sando a execução doDEPrograma
de AteÂndiSOCIEDADE,
mento à Socieadade:
PROGRAMA
MENTO deDO
AGRONOMIA
ser desenvol
vido pelDEoATENDI
Departamento
Agronomia do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE.
Parágraf
e Convénibaloizaro Plasanoapldeicações
Trabalfinhancei
o querasse nodestdecorrer
ina a identdo iCurso,
ficar o e
objeto, defo iPrinirmaseirmeto - aInsteegrafaseso present
de execução,
atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

Parágrafo
Segundo
O
Pl
a
no
de
Trabal
h
o
e
este
Convéni
o
são
compl
e
mentares
e
i
n
tegrantes
entre
siconsi
, dedforma
que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão
erados 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. Prestar atendimento à comunidade externa da Universidade na área de desenvolvimento e
de pesquisa agrícola;
2. Execução
audoscitécni
ccompostos,
os relativos àregul
eficiaênciresavegetai
de insumos
(ferticlizidantes,
corretinvasos,e
iequi
nsetipamentos,
cidas,de lfungi
d
as,
s
e
herbi
as),
máqui
sanidade de plantas, mudas, sementes, levantamento de capacidade de uso,
sensoriamento remoto;
3. Execução
de análises laboratoriais agronómicas, relacionadas ao controle de qualidade,

assistência técnica, diagnose de pragas e doenças;
4. Produção de insumos agrícolas e agentes de controle biológico;
5. Palestras e formação de recursos humanos; e

6. Fornecimento de matrizes de produtos para multiplicação e pesquisa.

da Presi
dente Castel
o Branco,/ 3348-5051
n° 655 - Jardi
m Presi
denteo@i- Londri
noarg.- PR
-SiCEP
86.061-335
Fone/Aveni
Fax: (43)
3328-2400
/
3357-2136
E-mai
l
:
conveni
t
e
des.
b
r
t
e
:
www.
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98 itedes.org.br
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Cláusula Terceira - Dos Os
Recursos
recursosFinanceiros
financeiros necessários à execução do Programa serão providos

atestravés
de
pagament
o
pet
o
s
usuári
o
s
dos
servi
ç
os,
por
i
n
t
e
rmédi
o
do
I
T
EDES,
respei
t
a
dos
os
val
o
res
ipulados peto Coordenador do Programa, conforme tabela de preços constantes do Plano de
Parágraf
Primmeientro -eNo, dedecorrer
, ossval, visoando
res prato equiicados
corrigidosoanual
acordo comda viosgênci
índicaesdolegaiConvéni
s aplicoávei
líbriopoderão
financeirsero do
Trabalho anexo.

programa.

Parágraf
o
Segundo
Os
recursos
f
i
n
ancei
r
os
arrecadados
com
o
pagament
o
pêl
o
s
usuári
o
s
dos
ser(341),viços,Agênci
e aloacados
pelnaa UNIcontVaERSI
DADEe 02573-0,
e o 1TEDES,
serãutoilideposi
taexcldosunosivament
BancoeItaàúconsecução
Unibanco S.Ado.
4113,
corrent
e
serão
z
ados
objeto deste Convénio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, anexo deste
Parágraf
o
Tercei
r
o
O
I
T
EDES
poderá
ret
e
r
5%
(ci
n
co
por
cent
o
)
do
val
o
r
apurado,
na
f
o
rma
do
Art
.
4^,admiinnciisstoratI iIvdaa eResol
n. 008/2soci
012,aidest
financeiuçãora, CAe encargos
s, confinadaormeaoestressarci
ipuladomnoentPloadenodespesas
de Trabalhdeo, ordem
anexo
deste instrumento.
Parágraf
Quarto -oOsnãorecursos
servirçaosofobjiciael,tonadestformae
Convénioo, enquant
utilizados,financei
deverãoros servinculaplaicdosadosà consecução
em instituiçãodosfinancei
instrumento.

prevista no Art. 143 da Lei Estadual n. 15.608/07.

Parágraf
o
Q.
u
i
n
t
o
As
recei
t
a
s
auf
e
ri
d
as,
decorrent
e
s
de
apl
i
c
ações
f
i
n
ancei
r
as,
serão
comput
a
das
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.
Parágraf
o Sextofi-nExianceistinrdoas salrealdoizfadas
inanceinorodecorrer
remanescent
e, bem comodo salobjdeotofindeste
anceirConvéni
o decorrento, e
depermanecerão
aplicações
da
execução
os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo segundo da
presente cláusula, observada a disposição da cláusula oitava.

Cláusula QuartaOs- DavalLiberação
ores solicitdos
adosRecursos
pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas

proveni
materipelal odeITpromoção,
materiacoml deaconsumo,
balsas deentestesudodo,Programa
remuneração(servitécniçosca,deettec)rceiserãoros,pagos
EDES, de acordo
previsão
orçamentaria e disponibilidade financeira.
Parágraf
o Úniacdoso - Opelpagament
mediobservar
ante a utasilizdiação
recursos aport
a UNIVERSIo DdeADE,despesas
ou por entinerent
e deedisreiaotoPrograma
público, deverá
retrizdees

da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federa! n. 8.666/93.
Cláusula Qui
nta - Dasà UEL,
Atribuipor
çõesindatermédi
UNIVERSIDADE
Compete
o da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade do
Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrarias:
a) promover a divulgação do Programa;
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b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c)

acompanhar
o
desenvol
v
i
m
ento
do
Programa,
assegurando
a
consecução
de
seus
obj
e
ti
v
os;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos serviços,
relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Departamento de Agronomia e
do Centro de Ciências Agrarias da DEL;
e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do
Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, corri
ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.
f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiEstadual
scalização15.608/2007,
do Convénimedi
o e dosanterecursos,
conforme
prescri
t
o
no
i
n
ci
s
o
IV,
Art.
137,
da
Lei
a apresentação de relatórios semestrais e relatório final
documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições do ITEDES
a) promover a divulgação do Programa;

b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;

c)d)acompanhar
o desenvoldasvimento
do Programa,
assegurando
a consecução
dehosseusrelobjativeostivos;ao
efetuar
o
pagamento
despesas
decorrentes
da
execução
dos
trabal
Programa
(serviços detécni
terceica,ros,etc),materi
al desolpromoção,
materi
al de consumo,
bolsas dede
estudo,
remuneração
quando
i
c
i
t
ado
pel
o
Coordenador
do
Programa,
acordo com a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira, conforme estipulado na
cláusula quarta;
e) provi
denciar ao dereparo
dosemasequidepamentos
fornecidosoupelmanutenção
a UEL e utilveri
izadosficados
peto noPrograma,
emdas
decorrênci
probl
funci
o
namento
decorrer
atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;
f) receber
o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula
g) repassar
a importânci
na forma doaoart.da
4°, incisàoUEL
l da Resol
ução CAa correspondente
n. 008/2012, atéa 10%
o 5^dodiavalútiorl arrecadado,
do mês subsequente
arrecadação;
h) repassar
a imnporto, àânciPesqui
a correspondent
e a 4%dado UEL,
valor arrecadado,
destart.in4^,adainaocisFundo
deResolApoiuçãoàoDEL
aoCAEnsi
s
a
e
à
Extensão
na
forma
do
o
tl
da
até o 5°àsdiunia útidades
l do mês
subsequente
ao daviarrecadação;
i) destiforma
nar do6%art.do val4°,n. 008/2012,
oinr ciarrecadado
e
subuni
d
ades
envol
dasnnoo daPrograma,
so IV da Resolução CA n. 008/2012, até o térmi
vigência nado
presente Convénio;
j) responsabi
a contratação
de profisbem
sionaicomo
s necessári
os paralizar-se
o desenvol
ento das
atividadeslizar-se
relacipelonadas
ao Programa,
responsabi
pêlosvimencargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
k) encami
anualal cimrcunstanci
ente à Pró-Rei
Planejemadesenvol
mento davimDEL
financeinrharo parci
ado dastoriatiavdeidades
ento,balnaancete
forma edorelArt.atóri8°o
da Resolução CA n. 008/2012;
l) ceder
à
UEL,
sob
a
forma
de
Comodato,
os
bens
adqui
r
i
d
os
com
recursos
proveni
e
ntes
da
recei
ta 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;
m) aplcomicarbase
no mercado
fi
n
ancei
r
o,
por
mei
o
de
i
n
sti
t
ui
ç
ões
ofi
c
i
a
i
s
,
os
recursos
admi
n
i
s
trados
neste instrumento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei Estadual
terceira;

15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendimento,
exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Convénio.
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Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores
Os servidores da DEL poderão participar das atividades relacionadas ao
Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

Parágrafo Primeiro - 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.

Parágrafo Segundo - As atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão da carga
horária e nem hora extra dos servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá ser
contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

Parágrafo Terceiro - Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser
remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6° da Resolução CA n° 008/2012 e seu
parágrafo único.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional
Ao término 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 ao ITEDES relatório final das atividades
executadas, na forma do Art. 12 da Resolução CA n. 008/21012.

Parágrafo Primeiro - O ITEDES terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do
Convénio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o
relatório de atividades.

Parágrafo Segundo - 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.
Parágrafo Terceiro - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído 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. 15.608/2007.
Cláusula Décima Primeira - Da Vigência
O presente Convénio vigorará a partir da data de sua assinatura até

28/06/2021, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto
do presente convénio, desde 27/06/2020, podendo ser alterado a qualquer tempo, por
entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335

Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br- Site: www.itedes.org.br
Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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CláusulaODécima
- DaoExtinção
presentSegunda
e instrument
jurídico será regularmente extinto quando atingir seu termo final,

podendo
sermentrescio dendiqualdo qauerqualcláqusul
uer atedompo,present
por quai
squer
doso, medi
particaintpes,e notinidependent
ement
e de
descumpri
e
i
n
st
r
ument
f
i
c
ação
escri
t
a
,
com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".
Parágraf
o
Úni
c
o
O
"Termo
de
Encerrament
o
"
a
que
se
ref
e
re
o
caput
da
present
e
cl
á
usul
a
deve
prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa, objeto deste
Convénio.

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, _de_ de 20_.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho - Reitor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL - ITEDES

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira
Diretor - Presidente
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Projeto de Prestação de Serviços/PAS
28 de Janeiro de 2021 11:51

Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>
Para: Adilson Luiz Seifert <seifert@uel.br>
Bom dia Prof. Dr. Adilson Luiz Seifert,

A presente comunicação trata do trâmite do projeto de prestação de serviços/PAS, por meio do processo número
5600/2020, em processo de cadastro nesta Pró-Reitoria e posterior envio para trâmite junto às instâncias de
avaliação, com vigência prevista para o período de 27/06/2020 a 28/06/2021.

Na análise técnica do Plano de Trabalho do projeto de prestação de serviços, verifica-se que não foi identificado, no

campo CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES ENTRE OS INTEGRANTES, quais serão os docentes e
técnicos que farão jus ao pró-labore de 10%, informados no campo RECURSOS HUMANOS.

No caso dos servidores técnicos-administrativos que forem identificados para recebimento de pró-labore, será
necessário definir, conforme instruções (abaixo descritas) que constam do rodapé do Roteiro de Elaboração de
Projetos de Prestação de Serviços, em qual situação, exceto a 1a., irá se enquadrar este(s) servidor(es).
Solicitamos que as informações sejam enviadas para este e-mail, com urgência, para que possamos dar
prosseguimento ao trâmite do referido processo junto às instâncias de avaliação.

Att.

Profa. Dra. Mara Sotange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

"Quanto à participação do servidor técnico-administrativo, sem remuneração ou, com remuneração e respectivo
lançamento de percentual no Campo "Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes", deverá ser
observado em qual situação abaixo o mesmo se enquadra:

1a. - Exercer, dentro de seu horário contratual, as mesmas funções para as quais foi contratado, com carga horária, desde que,

autorizado pela Chefia sendo VEDADA a REMUNERAÇÃO do mesmo, com a exclusão do servidor do Campo "Critérios de

Distribuição de Valores". Neste caso o sei'vidor será inserido no campo acima e excluído do Campo Critérios de Distribuição
de Valores.

2a. - Exercer, dentro de seu horário contratual, funções que não sejam as mesmas para as quais foi contratado, com carga

horária, desde que autorizado pela Chefia, sendo PERMITIDA a REMUNERAÇÃO do servidor e a sua inclusão no Campo

"Critérios de Distribuição de Valores". Neste caso no campo Plano de Trabalho deverá constar os dias da semana e o horário
que o servidor prestará sei'vico ao projeto. O servidor não é inserido no campo Técnico-Administrativo e deverá ser incluído
após a aprovação do projeto, na condição de Colaborador Externo;

3a. - Exercer, fora de seu horário contratual, as mesmas funções para as quais foi contratado ou funções que não sejam as

mesmas de contrato, com carga horária, sendo PERMITIDA a REMUNERAÇÃO do sei-vidor e a sua inclusão no Campo
"Critérios de Distribuição de Valores". Adotar as mesmas orientações constantes do 2°. item quanto ao Plano de Trabalho e
inclusão como Colaborador Externo, após a aprovação do projeto.
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Projeto de Prestação de Serviços/PAS
Adilson Luiz Seifert <seifert@uel.br>

29 de Janeiro de 2021 10:20

Para: Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>
Ola, Paulo!

Para este restante de contrato com o Itedes nãoiserá necessário colocar pró-labore, pois não será remunerado
nenhum docente ou técnico. Comunico também que nas próximas reuniões do Departamento estaremos discutindo
o encerramento do PÁS Agronomia, após a vigência desse contrato curto. A ideia é que cada professor passe a
formular seu próprio projeto junto a Proex, vinculado ao Itedes, após o cumprimento do acordo para o Itedes virar
fundação.

Att,
Prof. Dr. Adilson Luiz Seifert

Chefe do Departamento de Agronomia
Universidade Estadual de Londrina

(43) 3371 4555
[Texto das mensagens anteriores oculto]

A/M-'-'nnn a A A-ff^/^f^A^O —:—»»l—i^

ro/ o A •< cnnm7

1/1

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdmNA

Pág.
uí p- •>•^
FOtKï

PROEX - PIÍÓ-REÍTORÍA de EXIENSÃO, CuliuRA E SocÍEdAdE
•4,

PROJETO DE EXTENSÃO

m

001 / 00;
29/01/2021
EXPPRO

i'/
;Ï^€'ï-

Ordem: 02496 . PAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE.
Coordenador: 0121539-ADILSON LUIZ SEIFERT E_Mail: seifert@uel.br
Depto Coord.: CCA-AGRO - DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PÁS) - RÉS. CA N. 008/2012
Protocolo: 5600
/ 2020 Situação Projeto: EM TRAMITAÇÃO
Início:

Previsão Inicial: 12 meses Término Previsto:

Area Temática

07- Tecnologia e Produção
Área do SEURS

Linha Extensão

Desenvolvimento tecnológico

Área do CNPQ

Situação do Projeto
Início Fim

Situação IVIotivo

29/01/2021

EM TRAMITAÇÃO VIGÊNCIA APROV. C.A.: 27/06/2020 A 28/06/2021

Prorroflacão
Processo Ano

Data Solicitação Tempo Aprovado

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.:UEL/ITEDES

Data Aprov.:

Resumo: OS OBJETIVOS DESTE PROJETO SÃO OS DE PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE EXTERNA DA UEI
NAS MAIS VARIADAS ÁREAS DA AGRONOMIA. ESTES SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PELOí
DOCENTES DA UEL EM COLABORAÇÃO COM DISCENTES E TÉCNICOS DE LABORATÓRIO E DE CAMPO
ASSIM, AS ATIVIDADES NÃO SOMENTE POSSIBILITARÃO A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS, MAS
TAMBÉM SERÃO IMPORTANTES NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA.
AS PRINCIPAIS ATIVIDADES PREVISTAS SÃO: - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS NAS MAIS DIVERSAS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DOS DIFERENTES ASSUNTOS ABORDADOS E PESQUISADOS N/
UNIVERSIDADE; - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS DE SOLOS; - ANÁLISE FITOPATOLÓGICAS E
NEMATOLÓGICAS; - PRODUÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE DE PRAGAS; - PRODUÇÃO DE MUDAS
SEMENTES E PLANTAS ORNAMENTAIS; - LAUDOS DE TÉCNICOS DE EFICIÊNCIA DE PRODUTOS E
PROCESSOS; - LAUDOS E VISTORIAS; - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS;

PALESTRAS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Objetivo: GERAIS: PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE EXTERNA DA UNIVERSIDADE NA ÁREA DE
DESENVOLVIMENTO E DE PESQUISA AGRÍCOLA.

ESPECÍFICOS: EXECUÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS RELATIVOS À EFICIÊNCIA DE INSUMOS

(FERTILIZANTES, CORRETIVOS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, COMPOSTOS, REGULARES VEGETAIS E
HERBICIDAS), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SANIDADE DE PLANTAS, MUDAS, SEMENTES

LEVANTAMENTO DE CAPACIDADE DE USO, SENSORIAMENTO REMOTO.

EXECUÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS AGRONÓMICAS, RELACIONADAS AO CONTROLE DE

QUALIDADE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSE DE PRAGAS E DOENÇAS.
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PRODUÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO.
PALESTRAS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
FORNECIMENTO DE MATRIZES DE PRODUTOS PARA MULTIPLICAÇÃO E PESQUISA.
População Alvo: EMPRESAS NA ÁREA AGRÍCOLA COMO: COOPERATIVAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEAB, ËMATER
ENTRE OUTRAS; PROPRIEDADES RURAIS, TRABALHADORES RURAIS E TÉCNICOS DO SETOR
ESTUDANTES, PESQUISADORES E PROFESSORES E A COMUNIDADE INTERNA (UEL) E
PÚBLICO EM GERAL.

Relatórios do Projeto
Período Inicial Período Final

Data Recebimento Aprovado

Popillação Atendida

Ano Qtde. Descrição do Segmento

Localização do Segmento Cidade

Disseminações

Ano Categoria Sub Categoria

Descrição

Participantes do Proieto
Docente
Nome

Depto.

ADILSON LUIZ SEIFERT

DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA
DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Coordenador

0000

Colaborador

CASSIO EGIDIO CAVENAGHI F DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

AGRONOMIA
CLAUDEMIR ZUCARELI DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Colaborador

CRISTIANE DE CONTI MEDINA DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

AGRONOMIA
DÉBORA CRISTINA SANTIAGO DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Colaborador

EFRAIM RODRIGUES DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

0000

Colaborador

JOÃO TAVARES FILHO DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

AGRONOMIA
JOSÉ ROBERTO PINTO DE SÓ DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Colaborador

MARCELO AUGUSTO DE AGUI DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

AGRONOMIA
MARIA DE FÁTIMA GUIMARAE; DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Colaborador

MARIA ISABEL BALBI PEI^A DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

AMARILDO PASINI

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

Situação

Trai

Situação

Tra

AGRONOMIA

INES CRISTINA DE BATISTA R DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

AGRONOMIA

MAURÍCIO URSI VENTURA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

ODAIR MORAES DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

OTÁVIO JORGE GRIGOLI ABI E DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

RICARDO TADEU DE FARIA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

Agente universitário de nivel médio
Nome Depto.

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

DAVI CÉSAR TRAMONTINA DIRETORIA GERAL

0000 Colaborador
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Agente universitárLo de nível médio
Nome Depto.
JOSÉ APARECIDO ROCHA
JOSÉ LEONARDO BRUNO

DIRETORIA GERAL
DIRETORIA GERAL
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PARECER N. 005/2021

Universidade Estadual dc Londrina
Pró-Reitona de Exteneao, C-.iit.ur.i e Socied.ide

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 5600/2020.59

A

Pró-Reitoria de Planejamento
PROPLAN

Atendendo solicitação da Divisão de Convénios e

Acompanhamento dessa Pró-Reitoria, encaminhamos o presente processo para
conhecimento e providências pertinentes.
Informamos que alguns docentes que constam

do Plano de Trabalho, como Colaboradores, não puderam ser incluídos no
cadastro do projeto, em função de impedimento previsto na Resolução CEPE n.
070/2012.

Solicitamos, após providências cabíveis, o

retorno deste processo para esta Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade,
para prosseguimento de trâmite junto às instâncias de avaliação.
Em, 01/02/2021.

/;..;.< ^.<=.~-v;.

Profa.-Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
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Divisão de Convénios e Acompanhamento

Processo: 5600/2020

O presente processo frata-se de proposta de celebração de Convénio entre o
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES e a Universidade Estadual de Londrina DEL, para desenvolver o Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "PROGRAMA DE

ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE", a ser desenvolvido pelo 1/
Departamento de Aaronomia do Centro de Ciências Acirárias" desta Universidade, conforme citado às folhas

92.
Antes de entrarmos no mérito da análise financeira, pertinente às atribuições

desta unidade, informamos que a análise não se reporta a questões académicas e administrativas de
caracterização do projeto como Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, no entanto, sugerimos que os
programas sejam complementares às atividades fins a que estão designadas s.m.j..
Dando seguimento a análise do presente protocolado, passamos a fazer as

seguintes observações econômico-financeiras, norteadas pelas normativas internas que neste ato destacamos
em especial o Ato Executivo 50/2020.
O presente está instruído com minuta de convénio (folhas 102 a 106) e plano
de trabalho (folhas 89 a 101).
Conforme plano de trabalho apresentado, os valores individuais das diversas

atividades previstas no objeto apresentado, estão detalhadas e com os valores unitários descriminados às
folhas 98. Também verifica-se indicação de recolhimentos dos percentuais previstos pelo Artigo 4^ da
Resolução CA n^ 008/2012, sendo: ressarcimento de despesas "taxa UEL" que corresponde à 10%, ao FAEPE de

4%; taxa convenente de 5%. A previsão de remuneração a servidores, conforme folhas 97, está prevista para
até 10% do valor arrecadado do projeto, atendendo assim o que prevê as normativas internas que possibilita
remuneração de até 20% do valor arrecadado.

Sugerimos que as atividades técnicas, elencadas no projeto referente a
servidores desta Instituição não devem ser correlatas às atividades fins pelas quais foram contratadas, e
também não devem estar caracterizadas como serviços extra contrato; pois podem serem caracterizados como
dupla remuneração.
Diante do exposto, encaminhamos o presente protocolado a essa unidade
para apreciação e providências.
Londrina, 04 de fevereiro de 2021.
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Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

Diretoria de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

Dada a urgência na tramitação que o assunto deste
protocolado requer, encaminhamos o processo à essa Divisão para análise e
manifestação das Comissões de Extensão do Departamento de Agronomia e do
Centra de Ciências Agrárias e pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre o Plano de Trabalho (Programa
de Atendimento do Departamento de Agronomia à Sociedade), bem como para
análise e manifestação da Minuta do Convénio de Cooperação Técnica e do
Plano de Trabalho (Programa de Atendimento do Departamento de Agronomia
à Sociedade) pelo Conselho do Departamento de Agronomia e pelo Conselho de
Centra do Centro de Ciências Agrárias.

Adotadas as providências indicadas, o processo deverá
retornar a esta Divisão para os devidos encaminhamentos.

Em 08/02/2021.
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E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Projeto Prestação de Serviços/PAS

/SSK\

ÍMi
Paulo Sérgio Basoli <basbli@yeÍ,:br>

lll^ÍVERsidActE

'*31S?r EsTAdUAl dE LONdRÍNA

Projeto Prestação de Serviços/PAS
Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>
Para: Adilson Luiz Seifert <seifert@uel.br>

15 de fevereiro de 2021 17:44

Ce: Ayres de Oliveira Menezes Junior <ayres@uel.br>, Leandro Simões Azeredo Gonçalves <leandrosag@uel.br>,

Marcelo Giovanetti Canteri <canteri@uel.br>, Ricardo Ralisch <ralisch@uel.br>, Sérgio Ruffo Roberto <sroberto@uel.br>
Prezado Prof. Dr. Adilson Luiz Seifert,

Informamos, em atendimento à disposição contida na

Resolução CEPE n. 070/2012, que os docentes abaixo relacionados não puderam ser
incluídos na equipe do projeto de prestação de serviço/PAS, processo número 5600/2020,
cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 2496, intitulado: PÁS - PROGRAMA DE

ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA Á SOCIEDADE, em trâmite, vigência
27/06/2020 a 28/06/2021, até que ocorra regularização junto à respectiva Pró-Reitoria
(PROPPG), em função de pendência de Relatório junto aos seguintes projetos:
1- Prof. Ayres de Oliveira Menezes Junior:
. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 12.424;
2- Prof. Leandro S.A. Gonçalves:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 10.273;
3- Prof. Marcelo G. Canteri:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 8893;
4- Prof. Ricardo Ralisch:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 10.310;
5- Sérgio Ruffo Roberto:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 11.812.

Caso os docentes não consigam regularizar as pendências antes da análise e parecer
do projeto junto aos Conselhos de Departamento e de Centro, estas instâncias

poderão aprovar a participação, com a carga horária solicitada, condicionada à

regularização da pendência junto à respectiva Pró-Reitoria.
Att.

Paulo Sérgio Basoli - PROEX

l^U.^-»,//——:1

•'.^•'

.'i1 :'

^:

Pfoe

UNÍvERsidAde

EsTAduAl de LoNdnÍNA

'/'

^

lacfe Estadual dc Londrina
RSocifrd,ï<te
^tensão. C-jltiiraeSo

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e

PARECER N. 010/2021

Sociedade

Processo n" 5600/2020.59

Ao
Prof. Dr. Ricardo Tadeu de Faria

Coordenador(a) da Comissão de Extensão do
Departamento de Agronomia
C.C.A.

0 Prof. Dr. ADILSON LUIZ SEIFERT, docente
vinculado ao Departamento de Agronomia/C.C.A., na qualidade de coordenador,

submete o projeto de prestação de serviço/Programa de Atendimento à
Sociedade abaixo identificado, por meio de Convénio entre a Universidade
Estadual de Londrina e o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e
Sodal/ITEDES, vinculado à Resolução CA no. 008/2012.
Conforme parecer à folha número 86 deste
processo, o Conselho de Administração da DEL em reunião ordinária realizada dia
18 de novembro de 2020, deliberou pela APROVAÇÃO do interesse público deste
projeto, autorizando o trâmite do mesmo junto às instâncias de avaliação
(Comissões de Extensão e Conselhos de Departamento e de Centro)
convalidando as atividades e atos praticados desde 27/06/2020, com o prazo de
vigência do convénio até 28/06/2021.

f\
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O Plano de Trabalho/projeto de prestação de serviço,

objeto de análise por essa Comissão, está anexado às folhas no.89-101,
cadastrado,nesta Divisão sob no. 02496 (cadastro anexo às folhas no. 109-111),
intitulado: "PÁS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE

AGRONOMIA Á SOCIEDADE.", na situação "EM TRÂMITE" prevendo a duração
de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 27 de junho de 2020 conforme
Cláusula Décima Primeira da minuta de Convénio anexada às folhas no.102106.

O presente projeto caracteriza continuidade das
ações do projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado na PROEX sob n.
02073, encerrado em 26/06/2020.

Em função do que estabelece o Artigo 7°. do Ato

Executivo n. 50/2020 (fls. 73-84), no que se refere à tramitação com a
celeridade que o assunto requer, este projeto de prestação de serviços/PAS
deverá tramitar nas 4 (quatro) instâncias de avaliação do Centro de
Estudos, a saber: l- Comissões de Extensão de Departamentos e de Centro,
que deverão analisar e emitir parecer sobre o mérito académico do projeto, em

cumprimento ao que dispõe o Art. 5°., inciso II da Resolução CEPE no.
0087/2010 e o Art. 2°., inciso II, da Resolução CEPE no. 0088/2010 e 2-

Conselhos de Departamento e de Centro, aos quais caberá, de acordo com suas
atribuições, a análise e parecer sobre o Plano de Trabalho e a minuta de
Convénio anexados a este processo.
Destarte, encaminhamos o presente processo,

para análise e parecer sobre o Plano de Trabalho e a minuta de Convénio,
seguindo-se a sequência abaixo, pelas seguintes instâncias de avaliação:
Comissão de Extensão de Departamento;
Conselho de Departamento;
Comissão de Extensão de Centro;
Conselho de Centro.

Campus Universitário: Roilovin Celso Garcia dd (PR "145), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Poslnl 6.001 - CEP 86051-990 - Internet littnrf/www.ucl.br
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Informamos, em atendimento à disposição

contida na Resolução CEPE n. 070/2012, que os docentes abaixo relacionados
não puderam ser incluídos na equipe deste projeto, até que ocorra regularização,
em função de pendência de Relatório junto aos seguintes projetos:
1- Prof. Ayres de Oliveira Menezes Junior:
. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 12.424;
2- Prof. Leandro S.A. Gonçalves:
. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 10.273;
3- Prof. Marcelo G. Canteri:
. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 8893;
4- Prof. Ricardo Ralisch:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 10.310;
5- Sérgio Ruffo Roberto:

. pendência de Relatório, projeto de pesquisa n. 11.812.
A PROEX providenciou envio de e-mail (fl. 116) à

coordenação do projeto, com cópia para os docentes informando sobre as
pendências e o impedimento de inclusão dos mesmos na equipe do projeto, até
regularização.

Reiteramos a necessidade de imprimir celeridade

à tramitação deste processo, em conformidade com o disposto no Art. 7°. do Ato
Executivo n. 050/2020 e solicitamos, após o cumprimento dos trâmites nas
instâncias acima mencionadas, a devolução deste processo diretamente para a
Divisão de Projetos e Iniciação Exte^nsionista desta Pró-Reitoria, para sequência
de trâmite junto às demais instarfcias de avaliação.
E[NT^ 5/Q2/2021.

Prof. Dr. ^PauIp^Ai^tçnio Liboni Filho

Diretor d^~Prograirh,as, Projetos e
Iniciação Extensiónista

Pai;
Assessor T7écnico

Divisão dá Projetos e Iniciação
ExtehçLoriista
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Profa. Dra. Mara Solangê-Gomes Dellaroza

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
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PROJETO DE EXTENSÃO

Ordem: 02496 - PAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA À SOCIEDADE.
Coordenador: 0121539-ADILSON LUIZ SEIFERT E_Mail: seifert@uel.br
Depto Coord.: CCA-AGRO - DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PÁS) - RÉS. CA N. 008/2012
Protocolo: 5600
12020 Situação Projeto: EM TRAMITAÇÃO
Início:

Previsão Inicial: 12 meses Término Previsto:

Area Temática

07- Tecnologia e Produção
Área do SEURS

Linha Extensão

Desenvolvimento tecnológico
Área do CNPQ

Situação do Projeto
Início Fim

29/01/2021

Situação Motivo

EM TRAMITAÇÃO VIGÊNCIA APROV. C.A.: 27/06/2020 A 28/06/2021

Prorrogação
Processo Ano

Data Solicitação Tempo Aprovado

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.:UEL/ITEDES

Data Aprov.:

Resumo: OS OBJETIVOS DESTE PROJETO SÃO OS DE PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE EXTERNA DA UEL
NAS MAIS VARIADAS ÁREAS DA AGRONOMIA. ESTES SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PÊLOS
DOCENTES DA UEL EM COLABORAÇÃO COM DISCENTES E TÉCNICOS DE LABORATÓRIO E DE CAMPO.
ASSIM, AS ATIVIDADES NÃO SOMENTE POSSIBILITARÃO A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS, MAS
TAMBÉM SERÃO IMPORTANTES NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA.
AS PRINCIPAIS ATIVIDADES PREVISTAS SÃO: - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS NAS MAIS DIVERSAS
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DOS DIFERENTES ASSUNTOS ABORDADOS E PESQUISADOS NA
UNIVERSIDADE; - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS DE SOLOS; - ANÁLISE FITOPATOLÓGICAS E

NEMATOLÕGICAS; - PRODUÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE DE PRAGAS; - PRODUÇÃO DE MUDAS,
SEMENTES E PLANTAS ORNAMENTAIS; - LAUDOS DE TÉCNICOS DE EFICIÊNCIA DE PRODUTOS E

PROCESSOS; - LAUDOS E VISTORIAS; - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS; PALESTRAS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Objetivo: GERAIS: PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE EXTERNA DA UNIVERSIDADE NA ÁREA DE
DESENVOLVIMENTO E DE PESQUISA AGRÍCOLA.

ESPECÍFICOS: EXECUÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS RELATIVOS À EFICIÊNCIA DE INSUMOS

(FERTILIZANTES, CORRETIVOS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, COMPOSTOS, REGULARES VEGETAIS E

HERBICIDAS), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SANIDADE DE PLANTAS, MUDAS, SEMENTES,
EXECUÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS AGRONÓMICAS, RELACIONADAS AO CONTROLE DE
QUALIDADE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSE DE PRAGAS E DOENÇAS.
LEVANTAMENTO DE CAPACIDADE DE USO, SENSORIAMENTO REMOTO.
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PROJETO DE EXTENSÃO

\

PRODUÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO.

PALESTRAS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

FORNECIMENTO DE MATRIZES DE PRODUTOS PARA MULTIPLICAÇÃO E PESQUISA.

População Alvo: EMPRESAS NA ÁREA AGRÍCOLA COMO: COOPERATIVAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEAB, EMATEF

ENTRE OUTRAS; PROPRIEDADES RURAIS, TRABALHADORES RURAIS E TÉCNICOS DO SETOF
ESTUDANTES,
PESQUISADORES E PROFESSORES E A COMUNIDADE INTERNA (UEL) l
PÚBLICO EM GERAL.

Relatórios do Projeto

Período Inicial Período Final

Data Recebimento Aprovado

População Atendida

Ano Qtde. Descrição do Segmento

Localização do Segmento Cidade

Disseminações

Ano Categoria Sub Categoria

Descrição

Participantes d^Projeto
Docente
Nome

Depto.

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

ADILSON LUIZ SEIFERT

DEPARTAMENTO DE

0000

Coordenador

DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

0000

Colaborador

CASSIO EGIDIO CAVENAGHI F DEPARTAMENTO DE

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

0000

Colaborador

AGRONOMIA

AMARILDO PASINI

AGRONOMIA

CLAUDEMIR ZUCARELI DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

CRISTIANE DE CONTI MEDINA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

DÉBORA CRISTINA SANTIAGO DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

EFRAIM RODRIGUES DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

INES CRISTINA DE BATISTA F( DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

JOÃO TAVARES FILHO DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

JOSÉ ROBERTO PINTO DE SÓ DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

MARCELO AUGUSTO DE AGUI DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

MARCELO GIOVANETTI CANTE DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

MARIA DE FÁTIMA GUIMARAE; DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

MARIA ISABEL BALBI PEIMA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

MAURÍCIO URSI VENTURA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

ODAIR MORAES DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

OTÁVIO JORGE GRIGOLI ABI ï DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

RICARDO TADEU DE FARIA DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

SÉRGIO RUFFO ROBERTO DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

Situação

Tra
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PROJETO DE EXTENSÃO
Agente universitário de nível médio

Nome Depto.

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

DAVI CÉSAR TRAMONTI NA
JOSÉ APARECIDO ROCHA
JOSÉ LEONARDO BRUNO

DIRETORIA GERAL

0000 ' Colaborador

DIRETORIA GERAL

0000 Colaborador
0000 Colaborador

Dl RETORIA GERAL
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PARECER N.021/2021

Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 5600/2020.59

Á
Pró-Reitoria de Planejamento
PROPLAN

Conforme parecer desta Pró-Reitoria (fl. 117-

119), informamos que o Plano de Trabalho/projeto de prestação de serviço
anexado às folhas no. 89-101 e a minuta do Convénio de Cooperação

Técnica (fls. 102-106), cadastrado nesta Divisão sob no. 02496 (cadastro às
folhas no. 109-111), foram apreciados e aprovados pelas 4 (quatro) instâncias
de avaliação do Centro de Estudos identificadas à folha n. 118, conforme
pareceres à folha n. 120-120v deste processo.
De acordo com o parecer do Conselho de

Departamento (fl. 120) foram incluídos na equipe do projeto os docentes Sérgio
Ruffo Roberto e Marcelo Giovannetti Canteri, com 2 (duas) horas semanais, em
função de regularização de pendências junto à PROPPG, cujo cadastro atualizado
do projeto segue anexo às folhas n. 121-123 deste processo.
Comunicamos que, em cumprimento ao Artigo

37, § 1° do Estatuto da UEL, aprovamos o presente projeto de prestação de
serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02496, wad referendum"
da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade.

A aprovação "ad referendum" justifica-se em

função da celeridade à tramitação deste processo, em conformidade com o
disposto no Art. 7°. do Ato Executivo n. 050/2020.
C.impus Universitário: Rodovia Ctíio Garcia Cid (PR 445), km 380 - Pone(43)3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet htln;//wi»w.ui;l.br
Hospital Universitário/Centro dc Ciências da Saúde: Av, Robert Koch, 60 - Vila Operfria - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Fonn. Código 11.764 - Fonnato A4 (2IOx297mm)
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O referendum sobre a aprovação deste projeto

será objeto de pauta na reunião ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade a realizar-se no mês de abril do corrente ano. Providenciaremos o

envio, à essa Pró-Reitoria, de comprovante quanto ao referendum da Câmara de
Extensão, Cultura e Sociedade, para ser anexado ao processo.
Encaminhamos o presente processo para adoção
de providências junto às demais instâncias de avaliação.
Em, 16/03/2021.

Profa. Drà. ^ara'SoJange Gomes Delíaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
Presidente da Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade.
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