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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 à Coordenação e demais instâncias de aprovação

com instruções e com o relatório do curso de extensão digitalizado;

b) respostas da coordenação e da FAUEL, enviadas por e-mail.

Londrina, 7 de dezembro de 2020.

£u.cjL^^
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 - PROCESSO 9378.2019 - FAUEL

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 1 de dezembro de 2020 17:32
Para: Valdirene Zorzo-Veloso <valdirene@uel.br>, Viviane Aparecida Bagio Furtoso <viviane@uel.br>, Fauel
<fauel@fauel.org.br>, DIVISÃO DE EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>, Sandra Maria Fernandes
<proex@uel.br>, Deise Maia <dmaia@uel.br>

Prezada Professora Valdirene,

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
FAUEL

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 pela FAUEL 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=a]l&permmsciid=msa-a%3Ar-5616081496404277958&simDl=msa-a%3Ar-56160814... 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 9378 2019 parte l.pdf

processo 9378 2019 parte 2.pdf

processo 9378 2019 parte 3.pdf

processo 9378 2019 parte 4.pdf

processo 9378 2019 parte S.pdf

processo 9378 2019 parte 6.pdf

processo 9378 2019 parte 7.pdf

processo 9378 2019 parte S.pdf

processo 9378 2019 parte 9.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsaid=msc]-a%3Ar-5616081496404277958&simDl=msa-a%3Ar-56160814... 2/



Processo n° 9378/2019 Curso de Idiomas 2014 -1

JUSTIFICATIVAS PARECER AUDITORIA INTERNA n° 48/20

MANIFESTAÇÃO

ÜE4.
A NF

^Aí
(O

Embora o referido parecer não tenha solicitado manifestação, enquanto

coordenadora dos cursos de extensão ofertados pelo Laboratório de Línguas (LEM-

CLCH-UEL), cabe destacar sua importância no âmbito interno e externo, pois trata-se

de uma atividade extensionista que atende milhares de pessoas anualmente dos mais

diferentes locais: alunos de graduação e pós-graduação, docentes e funcionários,

membros da comunidade externa. O aprendizado de uma língua estrangeira vai muito

mais além do que uma instrumentalização em um novo idioma, é algo que possibilita a

abertura do novos conhecimentos culturais e gera empatia a outros povos e nações.

Isso posto, gostaria de destacar a relevância dos cursos de idiomas ofertados por este

setor e a sua incomensurável contribuição ao processo de internacionalização da UEL

em seus diversos âmbitos como ensino, pesquisa e extensão.

Londrina, 03 de dezembro de 2020.

fe
Profa. Dra. Valdirene Filomena Zorzo Veloso

Chapa funcional 2205421
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JUSTIFICATIVAS PARECER AUDITORIA INTERNA n° 47/20

- APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL

Como o próprio parecer indica, a Resolução n° 160/2005, relativa aos Cursos de Extensão

da UEL, prevê em seu artigo o "prazo máximo de 15 (quinze) dias após o encerramento do Curso".

Primeiramente, a FAUEL sempre destacou pra Universidade que tal prazo se mostra

inviável para uma prestação de contas, uma vez que após a realização dos curso, ainda se tem

inúmeras despesas ocorrendo e, em havendo pagamento de pessoal, o recolhimento dos encargos se

dá somente no mês seguinte à efetivação do pagamento. Além disto, notas fiscais de hotéis,

restaurantes e outros fornecedores com quem a FAUEL possui cadastro também são emitidas ao

final de cada mês, com prazo de faturamento de 20 a 30 dias.

Então, numa primeira análise, há que se dizer que o prazo estabelecido em resolução é

descompassado da realidade de execução dos cursos de extensão, tendo já sido apontado pela

FAUEL que um prazo razoável para prestação de contas seria não inferior a 90 (noventa) dias.

Contudo, justificamos que o atraso na prestação de contas infelizmente se dá em virtude do

número insuficiente de colaboradores que a FAUEL possui para atender às demandas dos projetos

em andamento, questões burocráticas de toda formalização e encerramento de todos os projetos,

demandas específicas da Universidade, do Tribunal de Contas do Estado e também do Ministério

Público. Como já é de conhecimento da própria Universidade, a situação financeira da FAUEL

sempre foi delicada, devido à limitação financeira de remuneração à própria Fundação pêlos

serviços de gestão administrativa - limitação esta muitas vezes estabelecida nas próprias resoluções

quanto aos percentuais de repasse à convenente. Os serviços envolvidos na execução completa de

um projeto, respeitando-se normativas e orientações do Ministério Público e da UEL, são

complexos e intrincados, onerando a Fundação muito mais do que o próprio valor de remuneração

cabível - não podendo a FAUEL alimentar seu quadro de colaboradores - o que seria apropriado -

sob pena de colocar em maior risco a saúde financeira da entidade.

Londrina, 03 de dezembro de 2020.

;n J

Graça IWaria Simões Luz
Diretofa-Presidente

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universitlade Estadual de Londrina
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 9378/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de Extensão:
"CURSO DE IDIOMAS DO LABORATÓRIO DE LÍNGUAS"

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° 47/2020, fls. 169 a 172;

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 e a FAUEL encaminharam respostas ao parecer emitido pela

Auditoria Interna, fls. 176 e 177.

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) A Proex tem feito acompanhamento sistemático dos cursos e eventos

visando a redução de atraso na apresentação do relatório técnico-financeiro

final. As propostas de novas regulamentações de cursos e eventos de

extensão contemplam as necessidades apontadas pelas partes envolvidas
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de adequações de prazos e de documentações referentes aos relatórios

finals;

d) 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;

e) O Saldo Operacional Superavitário de R$ 573,19 (quinhentos e setenta e três

reais, dezenove centavos) foi repassado à UEL, conforme documento emitido

pela PROAF-fls. 168;

f) A Coordenação e a FAUEL esclarecem as inconsistências indicadas pela

Auditoria Interna, fls. 176 e 177.

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.

AUa. C-J^^-
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade

lá
%


