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Tramitação de Relatório de Curso de Extensão com Agente Interveniente:

Considerando o trabalho remoto da UEL neste período de pandemia, a tramitação do
relatório de curso de extensão, realizado por meio de interi/eniente, foi feita por e-mail
e com o envio de documentação digitalizada, conforme descrição a seguir:

1) O relatório do curso de extensão com o Parecer da Auditoria Interna foi
recebido pela Divisão de Eventos da PROEX.

2) Em conformidade com o trâmite aprovado pela Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade, em 30 de junho de 2020, o relatório do curso de extensão
digitalizado foi enviado às instâncias de aprovação, ao agente interveniente e
ao Coordenador do Curso, para ciência. Com oportunidade e prazo para o
Coordenador se manifestar, caso fosse de seu interesse.

De acordo com os encaminhamentos acima, passa a fazer parte deste processo:

a) cópia do e-mail enviado ao Coordenador e demais instâncias de aprovação
com instruções e com o relatório do curso de extensão digitalizado;

b) resposta do coordenador enviada por e-mail.

Londrina, 7 de dezembro de 2020.

£u>CJ^ck
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade
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Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Relatórios de Cursos de Extensão - PROCESSOS 13471-2019,13475-2019,13476-
2019
1 mensagem

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 23:23
Para: Luciano Nardini Gomes <lunago@uel.br>, Carlos Alberto hlirata <cahirata@uel.br>, Silvano César da Costa
<direcaocce@uel.br>, Nilson César Fraga <ncfraga@uel.br>, Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>, DIVISÃO DE
EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>, Jedione ITEDES <financeiro@itedes.org.br>

Prezado Professor Luciano,

E-mail enviado para ciência das seguintes instâncias:
Chefe de Departamento ou Coordenador de Colegiada;
Diretor de Centro;
Coordenador da Comissão de Extensão de Centro - relator do Processo na Câmara de Extensão,
Cultura e Sociedade
ITEDES

Considerando que todos os relatórios de cursos de extensão realizados por meio de agentes
intervenientes estão sendo analisados peta Auditoria Interna da UEL, antes de serem apreciados
pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade;

Considerando a indicação da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade que todas as instâncias
de aprovação da proposta de realização do Curso de Extensão, via interveniente, tenham ciência
do relatório final;

Considerando que os relatórios dos cursos sob sua responsabilidade serão pautados em Reunião
da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade de dezembro;

Considerando o Parecer da Auditoria Interna sobre o Curso de Extensão sob sua Coordenação;

Estamos encaminhando cópia digitalizada do relatório final protocolado pelo ITEDES para seu
conhecimento.

Caso você tenha interesse em se manifestar a respeito do Parecer da Auditoria Interna, precisará
seguir as seguintes orientações:

1) Respeitar o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou seja, até 7 de dezembro, segunda-
feira, às 18h;

2) Enviar a manifestação no e-mail proex@uel.br, com cópia a todas as instâncias citadas;

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6180639070972154387&simpl=msg-a%3Ar-563000928... 1;
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3) Inserir no Campo assunto do e-mail: Manifestação Processo (inserir o
processo);

4) Fazer a manifestação para cada processo separadamente;

5) A manifestação será juntada ao processo a ser enviado para apreciação na Câmara de
Extensão, Cultura e Sociedade.

Agradecemos a atenção dispensada.

Zilda Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade - PROEX/UEL

processo 13471.2019.pdf

processo 13475.2019.pdf

processo 13476.2019 parte l.pdf

processo 13476.2019 parte 2.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6180639070972154387&simpl=msg-a%3Ar-563000928... 2/:
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Profa Dra Mara Sotange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Em esclarecimentos ao apontado pela Auditoria Interna no Parecer Al n° 30/2020, que cita o "Não
ressarcimento de Despesas para a Universidade", esta coordenação se manifesta que ocorreram investimentos
em material de consumo, conforme Notas Fiscais apresentadas na prestação de contas (página 12B, 21B e 22B).
Vale ressaltar que os materiais de consumo adquiridos com recursos financeiros do curso ministrado foram
utilizados nas atividades de ensino e práticas da disciplina de Topografia ofertada peto Departamento de
Geociências. Ressalta-se ainda que as Instituições Públicas de Ensino Superior estão com recursos para custeio
cada vez mais escassos e a aquisição de material de consumo com recursos de cursos de extensão culminam com
a viabilidade de atividades práticas e de ensino nos cursos de graduação.

\
Limltamo-nos ao exposto.

Prof.^ETr. Luciano Nardini Gomess
Coocefenador e ministrante do curs<

I

Londrina, 04 de dezembro de 2020.
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 13471/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "GPS, DRONE E AUTOCAD NO PLANEJAMENTO RURAL E
AMBIENTAL"

Considerando que:

1) A Resolução CEPE/C.A. n0 160/2005, no Artigo 17, estabelece que o

relatório final do curso de extensão deve ser apreciado pela Câmara de

Extensão;

2) Após análise documental do relatório final do Curso de Extensão, a

Auditoria Interna emitiu o Parecer Al n° 30/2020, fts. 35 a 38;

3) A Diretoria de Eventos enviou cópia digitalizada do processo com o Parecer

da Auditoria Interna à Coordenação, ao Agente Interveniente e às instâncias

de aprovação do curso de extensão;

4) A Coordenação encaminhou manifestação ao parecer emitido pela Auditoria

Interna, fl. 42.

Com o objetivo de auxiliar as discussões, a Diretoria de Eventos, Cultura e

Sociedade apresenta algumas observações:

a) A Proex tern adotado medidas de gestão e de acompanhamento dos cursos

e eventos realizados, inclusive com adequações e estudos de novas

regulamentações;

b) A aprovação do relatório do curso de extensão pela Câmara de Extensão,

Cultura e Sociedade é uma das etapas finais de tramitação;

c) Não há previsão de ressarcimento de despesas para Universidade na

resolução em vigência. A Proex já encaminhou esta proposta para a nova

regulamentação de cursos e eventos de extensão da UEL;
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d) 0 Saldo Operacional Superavitário de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e

quatro reais) foi repassado à UEL, conforme documento emitido pela

PROAF - fls.34;

e) A Coordenação esclarece as inconsistências indicadas pela Auditoria

Interna, fl. 42.

Diante do exposto, segue processo para apreciação da Câmara de Extensão,

Cultura e Sociedade, quanto à parte académica do relatório técnico-financeiro

final.

Londrina, 8 de dezembro de 2020.

Í^CJ^L
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


