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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.

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



FOLHA W

07/12/2020 E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 3061-202
âoA^

LlNÍVtRSÍdAdE
EsTAduftl de LoNdRÍNA

Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 3061-2020

Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 23:39
Para: Cassiana Magalhães <cassiana@uel.br>, Rosana Lopes <chefiaedu@uel.br>, Benjamin Luiz Franklin <belfra@uel.br>,
Direção do CECA <direcao.ceca@uel.br>, Jedione ITEDES <financeiro@itedes.org.br>, Sandra Maria Fernandes
<proex@uel.br>, DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>

Prezada Professora Cassiana,

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);

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-3074918977604219833&simpl=msg-a%3Ar-30749189... 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
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Auditoria interna - Parecer AAI n. 39/20

Processo 3061/20

Conforme parecer do auditor fl. 46 "No curso em tela, fl. 08 - Termo de compromisso,
a vigência do convénio foi até 17/02/18, e a data do protocolo final é de 04/03/20,
cerca de 2(dois) anos de atraso".

"É preciso que se cumpra o prazo de protocolo do Ralatório Financeiro Final."

Reconhecemos que o mesmo foi realizado dentro do prazo estipulado na própria
página do sistema da Uel, com todos os dados solicitados, fato este, que gerou
certificado aos participantes.

Também vale ressaltar que se houve algum atraso no envio de algum relatório
financeiro o mesmo se deve ao ITEDES, instituição até então conveniada com a
Universidade.

No entanto, cabe ressaltar que são dois processos diferentes, o que pode ter
ocasionado equívoco por parte do auditor.

O processo 3548.2018.78 foi protocolado em 08/03/2018.

O processo 3061.2020.32 foi protocolado em 04/03/2020.

Tais informações podem ser acessadas na página:
https://sistemas.uel.br/protocolo/index com toda a tramitação dos processos.

Em relação a "DA APROVAÇÃO" fl 46.

"Verifica-se que não houve aprovação pela instância competente."

Se tudo foi devidamente aprovado, solicitamos a instância competente que se
manifeste o porquê da não aprovação.

Em relação, "A seguir, destacamos algumas inconsistências encontradas no presente
processo:" (F1.47)

"Não ressarcimento de Despesa para Universidade" apontado pela Al na Fl. 47,
destacamos:

Não podemos comparar Curso de Extenção com o Curso de Pós-Graduaçâo. Mesmo
utilizando a estrutura física da Universidade (por se tratar de Projeto de Extensão
realizado na mesma) e alguns equipamentos disponíveis no local, não recorremos a
nenhum funcionário. Inclusive quando precisamos por exemplo de microfone e apoio
técnico, solicitamos aos municípios parceiros, porque não havia funcionário disponível
para nos atender e nem tão pouco, equipamentos para serem substituídos.



Quando precisamos da limpeza do espaço, esta foi realizada por nós mesmas, inclusive
quando, sujeira excedeu nossas condições para a realização, contratamos uma
empresa, conforme nota fiscal apresentada no processo (Fl. 15 da Al).

Informamos ainda, que não utilizamos nem papel higiénico, papel toalha e sabonete
da Universidade, uma vez que, para cada evento nos responsabilizamos por levar,
suprir as necessidades dos banheiros, deixando ainda, o restante para a Universidade.

Em nenhum momento fomos informadas que deveríamos ressarcir a Universidade
Pública por realizar um evento voltado à formação de professores da Escola Pública de
dezenove municípios e alunos da própria Universidade.

Cabe destacar, que com o objetivo de contribuir com a formação também daqueles
que não puderam comparecer à jornada de estudo, e ainda, com o desejo de
materializar os conhecimentos discutidos na jornada, os palestrantes foram
convidados a produzir textos que se transformaram em capítulos de livro, este já
previsto no orçamento inicial do projeto (conforme página 12 da Al).

MAGALHÃES, Cassiana; CARBONIERI, Juliana. A Teoria como condição da liberdade
docente na Educação Infantil (orgs). Curitiba: CRV: 2020.178p.

Com a chegada da pandemia, o livro foi lançado virtualmente, novos ciclos de estudos
foram organizados, sempre ressaltando o nome da Universidade, a importância da
extensão e do compromisso que assumimos considerando que o objetivo maior do
projeto: contribuir com o processo de formação continuada dos/das professores/as da
educação infantil pertencentes à jurisdição do Núcleo Regional de Educação de
Londrina e com a formação inicial dos/das alunos/as do curso de Pedagogia da
Universidade Estadual de Londrina.

'ÜEF
FOLHA N'

5 H

^^é

Apesar de todas as forças nos lançarem para direções contrárias, ainda seguimos
acreditando na educação, e na importância do nosso papel enquanto Universidade na
articulação com a comunidade, afinal, este é ou deveria ser o lugar da Extensão.

Sem mais,

Professora Dra. Cassiana Magalhães
07/12/2020
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 3061/2020 (ANEXO 3548/2018) - Relatório Técnico-Financeiro Final
do Curso de Extensão: "IV JORNADA DO FEIPAR PÉ VERMELHO:
IMPLICAÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL PARA O TRABALHO
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL"

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° 39/2020, fls. 45 a 48;

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, fts. 53 e 54.

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) Não há Saldo Operacional Superavitário, fl. 4;

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

Conselho de Administração, referente às despesas como hospedagem para

convidado, limpeza do local, confecção de banner, editoração e publicação

de livro, fl. 47. A Coordenação esclarece as inconsistências indicadas pela

Auditoria Interna, fl. 53 e 54: o prazo para envio do relatório foi cumprido

pela Coordenação; a não aprovação do relatório final já está respondido na

letra b, deste parecer; a contratação de serviço de limpeza foi necessária

porque a UEL não tinha pessoal para realizar o serviço; os materiais de

consumo utilizados no curso foram adquiridos pela Coordenação do curso;

a editoração e publicação do livro, indicadas na previsão orçamentaria da

proposta do curso, teve como "objetivo contribuir com a formação também

daqueles que não puderam comparecer à jornada de estudo".

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

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

final e quanto ao encaminhamento ao Conselho de Administração para análise

da parte financeira.

Londrina, 8 de dezembro de 2020.

íSi^C-^>^
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


