
l Ata da reunião ordinária n° 167 da
2 Câmara de Extensão, Cultura e
3 Sociedade da Universidade
4 Estadual de Londrina - UEL,
5 realizada no dia 27 de outubro de
6 2020.
7 No dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, as quatorze horas,
8 reatizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet,
9 reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade,

io sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade,
li Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza e com a presença dos
12 Diretores Paulo António Liboni Filho e Zilda Aparecida Freitas de
13 Andrade e dos seguintes Conselheiros: Ana Claudia Saladini, Deise
14 Mala, Edméia Aparecida Ribeiro, Eliana Aparecida Cilicz Bueno,
15 Ernesto Fernando Ferreyra-Ramirez, Nilson César Fraga, Patrícia de
16 Oliveira Rosa da Silva, André Azevedo da Fonseca, Mareia Teshima,
17 Edyr Pedro da Silva, Saulo Fabiano Amando Vieira, Keli Regiane
18 Tomerelli da Fonseca, Benjamin Luiz Franklin, Celio dos Santos
19 Costa, Renata Katsuko Takayama Kobayashi, Gilselena Kerbauy
20 Lopes e Fernando de Biasi. Inicialmente a Professora Mara Solange
21 solicitou aos participantes, autorização para que a reunião fosse
22 gravada, de modo a facilitar o registro, com o que todos os
23 participantes concordaram. Antes de iniciar a reunião a professora
24 Mara Solange pediu a inclusão de mais um item de pauta, que trata
25 do financiamento da SETI para ações de infraestrutura em projetos de
26 extensão. Os membros aprovaram a inclusão. Iniciando a reunião pela
27 ORDEM DO DIA. 1. - Discussão e aprovação - ata de reunião da
28 Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade n° 165 realizada no dia
29 25/08/2020. A professora Mara Solange perguntou se alguém queria
30 fazer alguma correção na Ata. Não havendo nenhuma correção, a
31 professora Mara Solange colocou em regime de votação a referida
32 ata, que foi aprovada com 17 (dezessete votos) favoráveis.
33 Prosseguindo, passou-se para o item 2 da pauta que trata dos 2-
34 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE - RELATÓRIO
35 FINAL DE ATIVIDADES EXECUTADAS E FINANCEIRO (Art. 12 da
36 Resolução CA n. 008/2012 e Instrução de Serviço PROEX -
37 001/2017). 2.1 - Processo n° 15.083/2017 - Prof. Ricardo Tadeu de
38 Faria, docente vinculado ao Departamento de Agronomia/CCA, na
39 qualidade de coordenador, submete o Relatório Final de Atividades
40 Executadas e Financeiro, referente ao PAS/projeto de prestação de
41 serviço intitulado: "Programa de Atendimento do Departamento de
42 Agronomia à Sociedade", cadastrado na PROEX sob n. 01643,
43 relativo ao período de 25/06/2012 a 25/06/2016, por meio de
44 Convénio entre a UEL e o ITEDES, aprovado pelas Comissões de
45 Extensão e Conselhos de Departamento e de Centro do CCA. O



l Relator Prof. Fernando De Biasi fez seu relato. A Profa. Mara Solange
2 informou que a equipe da PROEX está à disposição para mais
3 esclarecimentos e disse ainda que cabe ao Conselho de
4 Administração para tratar dos assutos financeiros referentes ao item
5 apresentado. A prof. Mara Solange colocou o assunto em regime de
6 discussão. Não havendo nenhum pedido de esclarecimento, foi
7 colocado em regime de votação e foi aprovado com 17 (dezessete)
8 votos favoráveis e uma abstenção. Prosseguindo passou-se para o
9 item 3- Relato dos coordenadores das comissões de Centro sobre

io as condições de funcionamento dos projetos de Extensão na
li Pandemia. A professora Mara Solange propôs que as apresentações
12 fossem por ordem alfabética dos Centros de Estudos. Os professores
13 representantes do CCA (Fernando) e CECA (Benjamim), informaram
14 que não conseguiram as informações a tempo para preparar o relato e
15 deverão encaminhar por e-mail futuramente. O professor Nilson (CCE)
16 ea professora Deise (CLCH) estavão com conexão ruim da internet e
17 não conseguiram apresentar seus relatos. Os professores Saulo
18 (CESA), Gilselena (CCS), Renata (CCB), Ana Claudia (CEFE) antes
19 de apresentar quiz agradecer ao seu vice professor Denilson pela
20 ajuda para a coleta das informações para este relato e Ernesto (CTU)
21 fizeram suas apresentações e informaram a todos como andam os
22 projetos de extensão durante a Pandemia em seus centros de
23 estudos. A Profa. Mara Solange informou a importância de se fazer
24 esta avaliação de todos os projetos de extensão neste período de
25 pandemia, para ver se eles estão com dificuldades de funcionamento,
26 quais e como a PROEX poderia ajudar. A professora agradeceu o
27 relato de todos e pediu àqueles que não o fizeram que enviem por e-
28 mail (proex(5)uel.br) para termos as informações registradas, caso
29 alguém pergunte o que a extensão fez e está fazedo durante a
30 Pandemia. Continuando a reunião, passou-se para 4- Organização e
31 participação do POR EXTRENSO e SEURS. A professora Mara
32 Solange agradeeu a profa. Zilda, a equipe da PROEX e aos membros
33 desta câmara na contribuição para os preparativos dos eventos e
34 passou a palavra para a profa. Zilda. A professora Zilda solicitou a
35 todos que reservem suas agendas durante as vinte e quatro horas dos
36 dias 17 a 19/11/2020 para a realização do SEURS e do POR
37 EXTENSO. Agradeceu a equipe da PROEX, ATI, comité avaliador e a
38 todos, que não tem medido esforços para a realização dos referidos
39 eventos. Informou que estamos com 155 trabalhos aprovados com
40 mais de 230 apresentadores, dividas em 3 sessões. A professora
41 falou sobre a programação das palestras, paines e mesas redondas e
42 disse que vai precisar da ajuda de todos para atuarem como
43 moderadores, alguns atuaram nas suas áreas temáticas e outros não,
44 devido às demandas dos temas apresentados. Agradeceu a todos
45 pela colaboração. A professora Mara Solange informou que a
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abertura, mesas redondas serão transmitidas ao vivo pelo youtube e
pela ampla divulgação. Prossseguindo a professora Mara Solange
pasou para o item incluso nesta pauta que trata do financiamento
da SETI para ações de infraestrutura em projetos de extensão. A
professora informou que este Edital será direcionando para melhorar
a infraestrutura dos projetos, corn pequenos reparos e reformas nos
espaços físicos. E solicitou a constituição de uma comissão com 3
membros para a definição de prioridades para a destinação da
referida verba. A professora Ana Claudia do CEFE acha interessante
que o levantamento das necessidades dos projetos já venham com
um pré-orçamento para facilitar nas discussões. O professor Saulo
gostaria que fosse construído um centro de atendimento por centro
para a extensão, para mostrar a necessidade para a extensão, ainda
mais com a creditação, e diz que não podemos perder a oportunidade
para pedir. A professora Mara Solange respondeu ao professor Saulo
que isto seria um planejamento a logo prazo e que este Edital seria
para necessidades emergenciais. Após debates a comissão ficou
constituída pêlos membros: Patrícia, Ernesto e Ana Claudia que farão
a avaliação e priorização para destinação dos recursos. Continuando
passou-se para os II - INFORMES A professora Mara Solange
informou que os recursos do Edital USF só serão liberados em 2021;
informou que ainda não recebemos a liberação das bolsas PIBIS (FA);
esclareceu que a PROEX ainda não retomou às atividades
presenciais, porque primeiro será necessário transferir o projeto disk
coronavírus para o LABESC para depois os servidores poderem
retornar para a PROEX; falou ainda sobre o limite do quorum para as
runiões desta câmara e que está sendo estudado a viabilização de
eleições on-line para resolver esta situação e que talvez em 2021 já
deveremos estar completos na constituição. E por último informou que
possivelmente na próxima reunião do dia 24/11 a reunião será
conjunta com a câmara de graduação para continuação da aprovação
da Resolulção da Creditação. Nada mais havendo a tratar a Pró-
Reitora Mara Solange Gomes Dellaroza agradeceu a presença de
todos e encerrou a reuniãoe eu, Sandra Maria Fernandes, Secretária
Designada, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por
mim e pêlos membros do Conselho presentes à reunião.

Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Paulo Antonio Liboni Filho
Diretor de Programas, Projetos e iniciação extensionista

Zilda Aparecida Freitas de Andrade
Diretora de Cursos e Eventos
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Ana Claudia Saladiini
Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE

Benjamin Luiz Franklin
Coordenador da Comissão de Extensão do CECA

Célia dos Santos Costa
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - TV

Renata Katsuko Takayama Kobayashi
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCB

Deise Maia
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH

Edméia Aparecida Ribeiro
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Museu

Edyr Pedro da Silva
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Rádio

Eliana Ap. Cilicz Bueno
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares CMT

Ernesto Fernando Ferreyra-Ramirez
Coordenador da Comissão de Extensão do CTU

Fernanda de Biasi
Coordenador da Comissão de Extensão do CCA

Gilselena Kerbauy Lopes
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS

Keli Regiane Tomereli da Fonseca
Coordenadora de Areas Temáticas - Saúde

Márcia Teshima

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - EAAJ

Patricia de Oliveira Rosa da Silva
Coordenadora de Areas Temáticas - Meio Ambiente

Nilson César Fraga
Coordenador da Comissão de Extensão do CCE
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André Azevedo da Fonseca
Vice-Coordenador de Areas Temáticas - Comunicação

Saulo Fabiana Amâncio Vieira
Coordenador da Comissão de Extensão do CESA

I.


