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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.
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Zilda Aparecida Freitas de Andrade

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

Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 20639-2019

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 22:53
Para: Ulisses de Padua Pereira <upaduapereira@uel.br>, giovanaws@uel.br, Fernando de Biasi <biasi@uel.br>, Patricia
Mendes Pereira <pmendes@uel.br>, Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>, DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE
<proex.eventos@uel.br>

Prezado Professor Ulisses,

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 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);

httDs://mail.aooale.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=Dt&search=all&Dermmsaid=msa-a%3Ar-2632751790040079102&simDl=msa-a%3Ar-26327517... 1
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4) A manifestação será juntada ao processo a ser enviado para apreciação na CâmàT
Extensão, Cultura e Sociedade.

E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 20639-

Agradecemos a atenção dispensada.

Zilda Andrade

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

processo 20639 2019 parte 1-pdf

processo 20639 2019 parte 2.pdf

processo 20639 2019 parte 3.pdf

processo 20639 2019 parte 4.pdf

https://mai].google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-2632751790040079102&simpl=msg-a%3Ar-26327517.. 2
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À PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

Agradeço a oportunidade de complementar as justificativas já enviadas ao processo
20639-2019.

Inicialmente percebo que o último parecer não levou em consideração a justificativa dada
que os animais (bovinos adultos saudáveis) utilizados no curso foram, ao nosso ver, material de
aula prática essencial para que o curso ocorresse (Folha n° 60). Em conversa por telefone com o
Niro da auditoria interna, ao explicar melhor em detalhes o andamento do curso, e que os
animais são essenciais para aula prática, surgiu então esse entendimento que os animais
realmente são materiais de aula prática como qualquer outro que temos condições de adquirir ou
em caso de um material muito oneroso, pagar pelo uso por tempo determinado (como por
exemplo o aluguel de um equipamento). Nesse caso, os animais são muito onerosos para se
adquirir e assim os mesmos foram "alugados" por tempo determinado para que o curso
ocorresse. Como já comprovado em outros momentos por declarações anexadas a outros
processos, a DEL não possui os 20 animais necessários para que o curso ocorra.
Adicionalmente, adquirir os animais não seria uma opção, devido a falta de mão de obra (e
espaço) para que os mesmos fossem alimentados e terem outros cuidados de forma diária.
Adicionalmente, os custos com a manutenção dos mesmos tornaria inviável.

O referido curso não é mais ofertado desde então, após tomar conhecimento dessas
questões... e quando ofertado sempre foi ressaltado que o curso era da DEL, a empresa
SheepEmbryo apenas fornecia os animais e, por ter uma carteia grande de clientes que fazem
outros cursos com a empresa, ajudava na divulgação do curso (sem custos), onde no cartaz
estavasempre ficava explícito que o curso era da DEL. Assim, de forma alguma, ao olhar a
coordenação, teve usufruto do nome da UEL para favorecer tal empresa.

Reitero a importância de se levar em consideração os argumentos da folha 60...

Atenciosamente,

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira



UNÍVERSÍdAdE
EsiAtiuAl de LoNdpÍNA

SISTEMA DE ARQUIVO DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

PARECER EM PROCESSO
PROCESSO  FOLHA N»

6lDfc33|o018 TA

RUBRICA

PROEX

i

À
Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 20639/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "CURSO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS AO
PNCEBT"

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° 43/2020, fls. 61 a 67;

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. 71.

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$ 408,43 (quatrocentos e oito reais,

quarenta e três centavos) foi repassado à UEL, conforme documento

emitido pela PROAF - fl. 57;

e) A Auditoria Interna recomenda o envio do processo para conhecimento do

Conselho de Administração, referente a parte financeira do curso em tela.

f) A Coordenação esclarece a indicação da Auditoria Interna de

subcontratação total ou parcial do objeto do convénio, fl. 71, e argumenta

que: os animais são os "materiais" essenciais para as aulas práticas

exigidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que

foram "alugados" para que o curso fosse ofertado; o curso não está sendo

mais oferecido, a partir do conhecimento que o pagamento à Sheep Embryo

estaria em desacordo às resoluções da UEL; o curso sempre foi de

responsabilidade da UEL, que a empresa ajudava na divulgação, sem

custos e, que não houve "usufruto do nome da UEL para favorecer tal

empresa".

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

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

final e quanto ao encaminhamento ao Conselho de Administração para análise

da parte financeira.

Londrina, 8 de dezembro de 2020.

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


