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RESOLUÇÃO CEPE/CA 006/2022

Dispõe sobre tratamento especial para Cursos
de Extensão e Eventos de Extensão enquanto
vigorar a declaração de pandemia no Estado
do Parana. .., ;• I'

académicas presenciais na DEL;
CONSIDERANDO o retorno das atividades

CONSIDERANDO a necessidade de
regulamentar a oferta e a realização de Cursos de Extensão e de Eventos de Extensão
durante a pandemia;

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
CONSIDERANDO a aprovação do

O Reitor da Universidade Estadual de
Londrina, no uso de suas atribuições, ,aprova "ad referendum" do CONSELHO DE

) ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, a seguinte Resolução: 1!

Art. 1°

§1°

§2°

§3';°

§4°

§5°

Poderão ser apresentadas propostas de Cursos de Extensão e Eventos de
Extensão nas modalidades presencial, remota ou híbrida.

As propostas de Cursos de Extensão e Eventos de Extensão na modalidade
remota ou híbrida que demandem apoio técnico e/ou material por parte do
Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) da UEL deverão ter autorização
expressa deste Órgão.

Os Coordenadores de Cursos de Extensão e Eventos de Extensão a serem
ofertados na modalidade remota ou híbrida são livres para utilizarem
quaisquer plataformas digitais, especialmente aqueias fornecidas pela
Universidade Estadual de Londrina.

Os Cursos de Extensão e Eventos de Extensão que envolvam públicos
pertencentes aos grupos de risco, devem, preferencialmente, ser ofertados
na modalidade remota. Caso não seja possível a oferta remota, a
Coordenação será responsável por prover condições para a proteção da
saúde de todos.

Para realização de cursos e eventos nas modalidades presencial ou híbrida,
a Coordenação e equipe organizadora deverão seguir as recomendações
sanitárias descritas no Plano de Contingência para Coronavírus da UEL.

Cabe à PROEX promover a divulgação aos Coordenadores de Cursos e de
eventos as recomendações sanitárias descritas no Plano de Contingência
para Coronavírus da UEL por meio do site e e-mail.
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Art 2°

§1°

§2°

§3^

Art 3°

§'1°

§2°

Art. 4°

Art. 5°

Art 6°

Os Cursos de Extensão e Eventos de Extensão sem a intermediação de
fundações deverão obedecer às seguintes condições:
Os coord.enadores devem protocolar suas propostas no Sistema Integrado
para Gestão de Eventos e Cursos (SIGEC) com antecedência mínima de 7
dias; do início do curso ou evento. '

As propostas que demandem providências de compra, pagamentos e/ou
empréstimo de material por parte da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade (PROEX), bem como as providências necessárias para gestão de
recursos da Fundação Araucária ou de outras Agências de Fomento deverão
ser registradas no SIGEC com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Não será cobrada a taxa pública para emissão de certificados, desde que
não haja cobrança de inscrição e que não tenha previsão de contratação de
serviços ou de recursos humanos.

Os Curses de Extensão e Eventos de Extensão com a intermediação de
fundações deverão obedecer às seguintes condições:
Os coordenadores devem protocolar suas propostas no Sistema Integrado
para Gestão de Eventos e Cursos (SIGEC) com antecedência mínima de 45
dias do início do curso ou evento.

Será cobrada a taxa pública para emissão de certificados devido à cobrança
de inscrição.

A Resolução CEPE/CA n° 160/2005 (Cursos de Extensão) e a Resolução CA
n° 339/2005 (Eventos de Extensão) regulamentam os aspectos não tratados
por esta resolução.

Os casos omissos serão decididos nas instâncias pertinentes.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, principalmente os efeitos da Resolução CEPE/CA
n°08/2020 e da Resolução CEPE/CA n° 047/2020.

Parágrafo único. Os efeitos desta Resolução perduram enquanto vigorar a declaração
de pandemia no Estado do Paraná.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 9 de março de 2022.
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;Prof, Dr. Sérgio C^s de Carvalho
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