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PROGRAMA INSTITUCIONAL PRÓ-EXTENSÃO

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX - da Universidade Estadual de Londrina - UEL -

divulga o presente Edital no âmbito do PROGRAMA INSTITUCIONAL PRÓ-EXTENSÃO, nos termos a seguir
estabelecidos.

l. OBJETIVO

1.1 Realizar manutenção e conservação de bens imóveis utilizados pelas ações de extensão da

Universidade Estadual de Londrina.

1.2 Serão disponibilizados até R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), oriundos da proposta

institucional EXT2021041000004 elaborada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, em

resposta à Chamada Pública 02/2021 da Fundação Araucária.

2. ITENS FINANCIÁVEIS

2.1 Os recursos do presente Edital serão destinados à execução de reparos hidráulicos, elétricos, pintura,

substituição de piso e demais serviços de manutenção dos espaços físicos.

2.2 Os reparos nas edificações serão realizados por meio de contratação de serviços de terceiros - pessoa

jurídica, com intermediação da Prefeitura do Campus Universitário (PCU) e da Pró-Reitoria de

Administração e Finanças (PROAF).
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3. ELEGIBILIDADE E MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

3.1 A manifestação de interesse deve.ser encaminhada exclusivamente pelo coordenador geral do projeto

ou programa de extensão - que esteja regularmente cadastrado e em execução - para proex@uel.br até o

dia 21 de maio e deve ser instruída com:

i) Espelho do projeto ou programa de extensão, extraído diretamente do Sistema Web;

ii) Arquivo PDF contendo imagens do imóvel a ser reformado, incluindo lista das intervenções

solicitadas (de acordo com o item 2.1 deste Edital), com justificativa acadêmica/extensionista da

razão da solicitação e descrição das atividades extensionistas ali realizadas;

iii) Convalidação pelo representante legal do Departamento (Chefe de Departamento) e do Centro de

Estudo (Diretor do Centro) ao qual o proponente está vinculado.

3.2 O proponente deve ser obrigatoriamente o coordenador geral do projeto ou programa de extensão que

utiliza o espaço a ser reformado e observar as seguintes exigências: não estar em licença (Artigos 70 ou 72 do

Regimento da DEL) desde a apresentação da proposta até a finalização da vigência deste edital; não possuir

pendências para com a Fundação Araucária ou com a PROEX e ter currículo atualizado na Plataforma Lattes

nos últimos 12 (doze) meses.

3.3 O envio da proposta indica ciência e aceitação tácita dos termos deste Edital.

4. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E RECURSOS

4.1 A seleção será realizada por comissão julgadora constituída pela Câmara de Extensão, Cultura e

Sociedade do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

4.2 A seleção se baseará em:

i) Elegibilidade, a ser aferida pela PROEX;

ii) Mérito académico, a ser analisado pela comissão julgadora;
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iii) Análise de viabilidade técnica/financeira, a ser aferida pela Prefeitura do Campus Universitário,

incluindo possível visitaçâo/"n/oco dos espaços. ,! ,,

4.3 Na análise do mérito académico será levada em consideração a aderência do projeto ou programa de

extensão aos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs) que vem sendo fomentados pela

Fundação Araucária, ou que apontam aderência a algum dos ecossistemas de inovação e áreas

prioritárias identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência, a saber: Agricultura & Agronegócio;

Biotecnologia & Saúde; Energias Inteligentes; Cidades Inteligentes; Educação, Sociedade & Economia,

bem como as áreas transversais: Transformação Digital e Desenvolvimento Sustentável.

4.4 A comissão julgadora deverá publicitar os critérios adotados. \

4.5 A seleção final das propostas contempladas será definida pela comissão julgadora.

4.6 As propostas elegíveis serão publicadas até dia 28 de maio.

4.7 O resultado será publicado até 9 de julho, podendo ser prorrogado em função da análise técnica pela

PCU.

4.8 Os recursos poderão ser interpostos pelo proponente no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da

divulgação dos resultados, em manifestação à PROEX pelo e-mail proex@uel.br, dirigido à Diretoria de

Programas, Projetos e Iniciação Extensionista.

4.9 Não caberá recurso às propostas que forem indeferidas por inelegibilidade, falta de documentação ou

que forem apresentadas fora do prazo.

4.10 Os recursos serão analisados pela comissão julgadora.

5. PROPOSTAS APROVADAS

5.1 As propostas contempladas deverão ser assinadas na PROEX, junto à Diretoria de Programas, Projetos

e Iniciação Extensionista, em horário agendado junto à Secretaria da PROEX pelo e-mail proex@uel.br.
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5.2 Os projetos ou programas de extensão contemplados deverão entregar relatório das atividades de

extensão, mesmo que parcial, em modelo çleterminado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

em até 16 (dezesseis) meses.

5.3 Os projetos ou programas de extensão contemplados deverão utilizar logomarca da PROEX e da

Fundação Araucária em todas as publicações e registros, impressos e eletrônicos, de suas ações.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

6.1 O não atendimento das exigências especificadas neste Edital, em quaisquer das etapas, implicará na

desclassificação automática da proposta.

6.2 Não terá direito à impugnação dos termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha

a apontar posteriormente eventuais falhas ou imperfeições.

6.3 A qualquer momento este edital poderá ser cancelado por motivos impeditivos à sua continuidade.

6.4 Casos omissos serão analisados pela Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade que, a seu único

critério, poderá consultar a Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade.

Londrina, 29 de abril de 2021.

Prdfa. L)f-a. MarS'Soiange Gomes Dellarbza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

PROEX


