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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 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.

£jLt^CLtA^
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade
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Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 17286-2019
2 mensagens

Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 21:57
Para: Rovenir Bertola Duarte <rovenir@uel.br>, dau@uel.br, Ernesto Ferreyra Ramirez <ferreyra@uel.br>, Aron Lopes
Petrucci <aron@uel.br>

Prezado Professor Rovenir,

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 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 o relatório do curso sob sua responsabilidade será pautado em Reunião da
Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade de julho;

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&permthid=thread-a%3Ar-5001896226112544664&simpl=msg-a%3Ar-60276662... 1/:
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4) 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 17286.2019.74.pdf
fc-J 14432K

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 22:30
Para: Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>, DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>, Jedione
ITEDES <financeiro@itedes.org.br>
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Prezados membros da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Inicialmente, agradeço a oportunidade de me manifestar sobre este processo. De fato, gostaria
apenas de ressaltar alguns aspectos relacionados a dois pontos do processo: (l) a prestação de
contas através do relatório final; (2) sobre o repasse de superavit à Universidade Estadual de
Londrina, segundo Art. 10, Resolução CEPE/CA nO 160/2005.

(l) Em termos gerais nossa busca pelo serviço do ITEDES visava a administração dos recursos e
geração do relatório financeiro do evento. Deste modo, separávamos as tarefas de elaboração
do relatório académico de atividades, entregue via Sistema Integrado para Gestão de Eventos e
Cursos (SIGEC), e o relatório financeiro elaborado pelo ITEDES, que acreditávamos estar sendo
entregue diretamente à PROEX. O relatório académico de atividades deste evento foi entregue
no dia 22 de maio de 2018, dentro ou próximo ao prazo estabelecido. Esses relatórios
académicos, podiam sofrer vez ou outra algum atraso devido ao excesso de atividades, mas tal
tramitação era interfaceada pelo SIGEC, que apontava, quando fosse o caso, o atraso deste
relatório. A PROEX, seja por meio do SIGEC ou diretamente ao docente, nunca alertou para tal
situação de atraso do relatório financeiro, de modo que, equivocadamente, acreditava que tais
relatórios estavam sendo entregues. Com esta ausência de manifestação da PROEX e com a
emissão dos certificados do curso, acreditava estar sem pendências, e assim estar cumprindo a
prestação de contas. De fato, agora, creio que faltou de minha parte um cantata final com a
PROEX para averiguação, para um acompanhamento maior do processo, mas no decorrer das
diversas atribuições e atividades isso acabou não sendo realizado, também, porque acreditava,
como já dito, não estar em situação de pendência. O SIGEC apontava como evento concluído
que acabava por reforçar meu engano. Ao final os atrasos do ITEDES não foram percebidos por
mim, como também, as pendências do curso.

(2) Sobre o repasse de superavit à Universidade Estadual de Londrina, tenho ciência que não
posso alegar desconhecimento do Art. 10, Resolução CEPE/CA nO 160/2005, de modo que
assumo meu descuido ao não certificar-me das normativas desta Universidade. Contudo,
gostaria de reforçar que durante as diversas instruções por telefone realizadas pela PROEX,
recebidas por mim e pelo secretário do NEPEA, que auxiliava os professores neste tipo de
evento, nunca foi observado tal procedimento. Ainda que agora cientes que estávamos
totalmente equivocados, naquele momento acreditávamos que os cursos com o apoio do
ITEDES não caberia tal repasse. Nunca tivemos a menor intenção de sonegar recursos a serem
enviados para a Instituição, ao contrário, todo o esforço e tempo envolvidos na elaboração de
tais eventos era justamente para "cobrir despesas" e gerar recursos ou equipamentos para a
própria Universidade. Nunca existiu qualquer prolabore para os organizadores ou outro recurso
semelhante. Assim, é importante dizer que não me oporia de modo algum a ressarcir a
Universidade pela estrutura física cedida como colocado, ao contrário, já que todo o recurso
superavitado sempre foi para esse fim. Como organizador de eventos menores, pensava que
cursos e eventos estivessem submetidos as mesmas regras, já que ambos se utilizam de "toda a
estrutura da Universidade", mas não nos atentamos que os cursos, inclusive de os pequena
duração, exigiam tal ressarcimento.
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De qualquer modo, ressalto que sempre tive o maior interesse de que o superavit fosse para a
própria Universidade, pois desde o princípio, acreditava que tais cursos, além de auxiliarem a
capacitaçâo de nossos discentes, poderiam ser importantes auxílios para "cobrir despesas". Ao
ponto de me mobilizar a organizá-los, como uma atividade extraa todas as demais que já me
compete. Deste modo, insisto que concordo totalmente com tal ressarcimento e que lamento
muito o citado discuido.

Para finalizar, é importante ressaltar que meu envolvimento na organização e execução
aconteceu muitas vezes em horários fora do expediente, como ato de doação com o objetivo de
gerar recursos para suprir faltas que a Instituição não tem podido atender, como materiais para
laboratórios, reparos para equipamentos e outros insumos diretamente utilizados em Projetos
de Extensão abrigados no NEPEA e outras atividades dos cursos de graduação.

Por isso, muitas vezes me causou estranheza todo este processo que, muitas vezes, pareceu
punir a iniciativa de cada professor, que pensava contribuir plenamente com a Universidade e
que nunca se aproveitou pessoalmente de nenhum modo.

Este fato acabou por produzir um desestímulo para os poucos docentes, que tiveram a iniciativa
de organizar este tipo de curso, acabando por gerar receitas cessantes para DEL devido a
paralisação de oferta de novos cursos de extensão do Centro de Tecnologia e Urbanismo.

Importante reforçar também que havia uma cultura procedimental onde nunca fomos
instruídos sobre o que agora somos cobrados, inclusive com correções monetárias, devido ao
atraso do próprio ITEDES, sem a correspondente cobrança da PROEX à época oportuna.

De qualquer modo, gostaria de desculpar-me pelas inobservâncias e reforçar minha vontade em
colaborar da melhor forma possível para o aprimoramento dos mecanismos administrativos e
para uma Instituição com mais comunicação entre seus entes.

Atenciosamente,

Londrina, 07 de dezembro de 2020
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Prof. Rovenir Bertola Duarte
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 17286/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "PRODUÇÃO E RENDERIZAÇÃO EM V-RAY PARA SKETCHUP 2018-2

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° 35/2020, fls. 29 a 32;

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 peta Auditoria

Interna, fl. 36 e 37.

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 DEL;
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d) 0 Saldo Operacional Superavitário de R$ 632,21 (seiscentos e trinta e dois
reais, vinte e um centavos) foi repassado à UEL, conforme documento

emitido pela PROAF-fl. 20;

e) A Coordenação esclarece as inconsistências indicadas pela Auditoria
Interna, ft. 36 e 37.

Diante do exposto, segue processo para apreciação da Câmara de Extensão,
Cultura e Sociedade, quanto à parte académica do relatório técnico-fínanceiro
final.

Londrina, 8 de dezembro de 2020.

CJt^PcU.
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


