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Tramitação de Relatório de Curso de Extensão com Agente Interveniente:

Considerando o trabalho remoto da DEL neste período de pandemia, a tramitação do

relatório de curso de extensão, realizado por meio de interveniente, 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.

ÏL^C^^^
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 13469-2019,13472-2019
1 mensagem

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 23:31
Para: Daniel Ramos Nogueira <danielnogueira@uel.br>, depcon@uel.br, Saulo Fabiana Amancio Vieira <saulo@uel.br>,
Tânia Lobo Muniz <cesadirecao@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 Daniel,

E-mail enviado para ciência das seguintes instâncias:
Chefe de Departamento ou Coordenador de Colegiado;
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 pela 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 fínal 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;
3) Inserir no Campo assunto do e-mail: Manifestação Processo (inserir o número do
processo);
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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

2 anexos

d"al processo 13469.2019.pdf
a 12070K

•ff^l processo 13472.2019.pdf
^ 12662K
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Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Manifestação Processo 13.472/2019

7 de dezembro de 2020 14:35Daniel Ramos Nogueira <danielrnog@gmail.com>
Para: Zilda Andrade <zilda@uel.br>, Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>
Ce: depcon <depcon@uel.br>, Saulo Fabiana Amando Vieira <saulo@uel.br>, Tânia Lobo Muniz <cesadirecao@uel.br>,
DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>, Jedione ITEDES <financeiro@itedes.org.br>, "Profa. Maria
Aparecida Scarpin" <cscarpin@uel.br>, João Américo Tomaz de Aquino <tomaz@uel.br>

Ola Zilda,

Tudo bem?

Segue manifestação do processo conforme solicitado.

Atenciosamente,

Daniel Ramos Nogueira
danielrnog@gmail.com
www.danielnogueira.com.br

Á

PROEX e Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Manifestação Processo 13.472/2019

Iniciahnente, é importante frisar que o referido curso foi promovido visando o atendimento à
comunidade interna e externa. O objetivo foi proporcionar conhecimentos aos participantes, conta-ibuindo
para o vínculo entre Universidade e Sociedade. Ao final, os objetivos académicos foram plenamente
alcançados.

No tocante aos itens dispostos pela Auditoria Interna, destaco que não houve intenção por parte desta
coordenação de atrasar a entrega, visto que dentro do SIGEC (Sistema Integrado para Gestão de Eventos e
Cursos da UEL), no campo relatório final, foi enü-egue o refendo relatório dentro do prazo de 15 dias
utilizando o fonnulário próprio disponível no site da PROEX no menu formulários, seguindo o exposto no
Art0 8 - V da resolução CEPE/CA n° 160/2005. Contudo, o relatório financeiro ficou a cargo da interveniente
(ITEDES) enti-egar conforme o disposto no item 4 do Termo de Compromisso (folha 7) onde fica claro que
"4. Das Atribuições do ITEDES. Compete ao ITEDES: [...] 9. Prestar conta da execução do curso, mediante
relatório financeiro circunstanciado e insti-uído".

Com relação aos prazos, o curso ocorreu em 28/09/2015 e o boleto para pagamento dos certificados
emitidos pela UEL foi recebido em dezembro/2015. Após o recebimento do boleto, enviado pela UEL, esta
coordenação repassou de imediato o mesmo para a interveniente (ITEDES) e autorizou o pagamento, o que
permitiria em seguida o encerramento e a devida prestação de contas. Contudo, são alheias a esta
coordenação as razões do atraso por parte da interveniente (ITEDES) na prestação de contas.

Com relação ao ressarcimento de despesas para a imiversidade, como ocorre com os cursos de pós-
graduação, não havia previsão nos normativos institucionais para tal fim na época do curso.

Por fim, o referido relatório apresenta-se finalizado e o saldo operacional superavitário atualizado de
R$442,00 foi recolhido em 03/10/2019 para a Universidade Estadual de Londrina, conforme confirmação da
PROAF (folha 24), não havendo mais recursos sob a gestão da interveniente e encerrando o referido curso.

httDS://mail.aoogle.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=Dt&search=all&Dermmsaid=msa-f/o3A1685441778118915539&simDl=msa-f°/n3A16RR44177S11 1,
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Atenciosamente,

Daniel Ramos Nogueira

Em seg., 30 de nov. de 2020 às 23:31, Zilda Andrade <zilda@uel.br> escreveu:
Prezado Professor Daniel,

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 pela Auditoria Interna da DEL, 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;

3) Inserir no Campo assunto do e-mail: Manifestação Processo (inserir o número do
processo);

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1685441778118915539&simpl=msg-f%3A168544177811... 2,
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 13472/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "CONTROLE DE CAIXA E APURAÇÃO DO RESULTADO: UMA
APLICAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS"

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° 31/2020, fls. 25 a 28;

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, fís. 32 e 33.

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;
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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;

d) 0 Saldo Operacional Superavitário de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta

e dois reais) foi repassado à UEL, conforme documento emitido pela

PROAF-fl.24;

e) A Coordenação esclarece as inconsistências indicadas pela Auditoria

Interna, fl. 32 e 33.

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.

Zilda Aparecida Freitas de Andrade
Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


