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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.

&jQ,C^3<^
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 2255-2020

Zilda Andrade <zilda@uel.br> , 30 de novembro de 2020 23:05
Para: Fernando de Biasi <biasi@uel.br>, Maria Isabel Mello Martins <imartins@uel.br>, Patrícia Mendes Pereira
<pmendes@uel.br>, Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>, DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE
<proex.eventos@uel.br>

Prezado Professor Fernando,

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 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 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);

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7467454129246952390&simpl=msg-a%3Ar-74674541... 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

fP) processo 2255.2020.pdf
a 13855K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7467454129246952390&simpl=msg-a%3Ar-74674541... 2



Londrina, 7/12/20
A PROEX:

Manifestação quanto ao Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 2255-2020

1) Em relação à questão de Ressarcimento à UEL: quando foi realizado a cadastro
do curso no Sigex, bem como a assinatura doConvênio com o Itedes, não havia
definiçãoquantoaissonaregulamentaçãovigenteà época.
Consta no Convénio assinado:

6. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE
5.1 Compete a Universidade por meio de seu Centro de Ciências Agrarias , Departamento de
Clinicas Veterinárias:

1. Promover a divulgação do Evento;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Evento;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Evento, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução do Evento, de

acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Agrarias , Departamento de Clinicas
Veterinárias: mediante Termo de Entrega e Recebimento;

5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Evento, mediante assinatura de
comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores pelo
ITEDES.

5.2 Compete a Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Sociedade
1. Expedir certificados aos concluintes do Evento.
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2) As despesas constantes nas folhas 13 e 15 deste processo são referentes a
passagem aérea e hospedagem do palestrante que se deslocou de outro
estado (Rio de Janeiro) para proferir o curso, sem cobrar o seu pro-labore.

Atenciosamente,
Prof. Fernando De Biasi
DCV-CCA-UEL
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 2255/2020 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES E ATUALIDADES NO
TRATAMENTO"

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° 24/2020, 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, fl. 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 DEL;

d) 0 Saldo Operacional Superavitário de R$ 644,54 (seiscentos e quarenta e
quatro reais, cinquenta e quatro centavos) foi repassado à UEL, conforme

documento emitido pela PROAF - fls.24;
e) A Auditoria Interna recomenda o envio do processo para conhecimento do

Conselho de Administração, referente às despesas com passagem aérea e
hospedagem para convidado do curso de extensão, fl. 27. A Coordenação,

fl. 33, esclarece que os gastos citados foram com o convidado/ministrante

do curso e que este não cobrou pró-labore.

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.

£jiè^C^^
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


