
l Ata da reunião ordinárian0 168 da
2 Câmara de Extensão, Cultura e
3 Sociedade da Universidade
4 Estadual de Londrina - UEL,
5 realizada no dia 24 de novembro de
6 2020.
7 No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, às quatorze
8 horas, realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google
9 Meet, reunião ordinária 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 Zilda Aparecida Freitas de Andrade e Paulo António Liboni
13 Filho e dos seguintes Conselheiros: Ana Claudia Saladini, Ana Maria
14 Bridi, Angelita Marques Visalli, Benjamin Luiz Franklin, Carlos Augusto
15 Tischer , Celio dos Santos Costa, Clísia Maria Carreira, Deise Maia,
16 Edmeia Aparecida Ribeiro, Edyr Pedro da Silva, Eliana Aparecida
17 Cilicz Bueno, Ernesto Fernando Ferreyra-Ramirez, Gilselena Kerbauy
18 Lopes, Nilson César Fraga, Patrícia de Oliveira Rosa da Silva,
19 Reginaldo Moreira e Saulo Fabiana Amâncio Vieira. A reunião
20 aconteceu de forma conjunta com a Câmara de Graduação, com
21 pauta única: "Continuação da aprovação da Minuta da Resolução
22 sobre a Creditação da Extensão da UEL". A profa. Mara Solange
23 informou que a dinâmica utilizada na reunião conjunta será a mesma
24 das reuniões anteriores, ou seja, o Professor Paulo Liboni apresentará
25 as sugestões feitas sobre o texto base da resolução que Regulamenta
26 a Creditação Curricular da Extensão, depois serão discutidas as
27 sugestões de inclusão ou exclusão do texto propostas pêlos Centros
28 de Estudos, depois cada Câmara votará separadamente em cada
29 proposta de alteração. O professor Paulo Liboni assumiu a relatoria da
30 reunião, com a apresentação das propostas encaminhadas pêlos
31 Centros de Estudos. A professora Marta lembrou que o limite de três
32 inscritos por destaque/proposta de alteração. O Prof. Paulo Liboni
33 informou que os artigos anteriores foram aprovados na reunião
34 conjunta anterior, que ocorreram em dezembro de 2019, março e
35 setembro de 2020. Após as informações a respeito da dinâmica,
36 iniciaram-se as discussões da minuta de resolução a partir do Artigo
37 12°, o Prof. Paulo Liboni apresentou os destaques e propostas
38 apresentadas e após o término da apresentação, foi colocado em
39 regime de discussão. O professor João Américo questionou como
40 será feito o controle, através de planilha ou pelo sistema. O professor
41 Paulo Liboni esclareceu que o sistema é que fará todo o controle. O
42 professor Mauro sugeriu trocar a palavra coordenador por
43 "coordenação". O assessor Paulo Basoli sugeriu unificar a
44 nomenclatura de discente para "estudante' em toda a minuta. O
45 professor Ernesto sugeriu alteração no texto para "E facultado, ao



l estudante, consultar previamente o Coordenação de Colegiada, com
2 respeito à adequação de uma determinada carga horária de ação
3 extensionista, para fins de seu aproveitamento como AEX Livre OU
4 AAC". Após ampla discussão e esclarecimentos, a professora Mara
5 Solange colocou em regime de votação o Art. 12° com as sugestões
6 de mudanças. Primeiramente os membros da Câmara de Extensão
7 votaram e com 18 (dezoito) votos favoráveis, a Câmara de Extensão
8 aprovou por unanimidade o texto do Artigo 12°. Em seguida foi a vez
9 dos membros da Câmara de Graduação votarem, e com 01 (uma)

io abstenção, o Art. 12° também aprovado. Após aprovação, o Art. 12°
li ficou com o texto final do inciso 4 "É facultado, ao estudante, consultar
12 previamente o Coordenação de Colegiado, com respeito à adequação
13 de uma determinada carga horária de ação extensionista, para fins de
14 seu aproveitamento como AEX Livre OU AAC". Prosseguindo, o
15 professor Paulo Liboni passou para a leitura do Art. 13° e apresentou
16 os destaques e propostas apresentadas e após o término da
17 apresentação, foi colocado em regime de discussão. Como não houve
18 nenhuma solicitação de esclarecimento, a professora Mara Solange
19 colocou em regime de votação o Art. 13°. Primeiramente os membros
20 da Câmara de Extensão votaram e com 18 (dezoito) votos favoráveis,
21 a Câmara de Extensão aprovou por unanimidade o texto do Art. 13°.
22 Em seguida foi a vez dos membros da Câmara de Graduação
23 votarem, e a Câmara de Graduação também aprovou por
24 unanimidade o texto do Art. 13°. Após aprovação, o Art. 13° ficou com
25 o texto final: "A Creditação Curricular da Extensão deve ser registrada
26 na documentação do estudante e em seu histórico escolar". Dando
27 continuidade, o professor Paulo Liboni informou a necessidade de
28 reordenação dos artigos, após a aprovação com mudanças no texto.
29 Ea sugestão é trocar o artigo 11 pelo 12 e colocar o artigo 10 no final
30 do capítulo III, tudo isto para que a leitura da resolução fique com
31 mais fluidez e lógica do texto, reforçou que não haverá mudança nos
32 textos, mas somente nas ordens dos artigos. A Profa. Mara Solange
33 colocou em regime de discussão, como não houve nenhuma
34 solicitação de esclarecimentos, a professora Mara Solange colocou
35 em regime de votação a reordenação dos artigos. Primeiramente os
36 membros da Câmara de Extensão votaram e com 18 (dezoito) votos
37 favoráveis, a Câmara de Extensão aprovou por unanimidade a
38 reorganização dos artigos. Em seguida foi a vez dos membros da
39 Câmara de Graduação votarem, e a Câmara de Graduação aprovou
40 com uma abstenção, a reorganização dos artigos. Prosseguindo, o
41 professor Paulo Liboni passou para a leitura do Capítulo IV, fazendo a
42 leitura dos artigos 14 até 18. Após a leitura, a professora Mara
43 Solange colocou em regime de discussão. O professor Otávio
44 Andrade observou que não podemos ficar amarrados a uma
45 temporalidade. O professor Jurandir perguntou que o seu curso está



l no 3° bloco para a implantação da creditação da extensão e então só
2 em 2024, na revisão do currículo, ele começaria a implantação da
3 creditação. A professora Marta confirmou que sim, foi um risco que a
4 câmara de graduação assumiu, onde a creditação só seria incluída
5 quando da renovação de cada curso. O professor João Américo
6 questionou o porquê de avaliação em 6 anos, já que quase todos os
7 cursos do CESA são de 4 anos e se não estaria muito distante. A
8 professora Mara Solange ressaltou que este 6 anos serão para a
9 revisão desta normativa, mas que os cursos podem rever seus

io currículos e PP a qualquer momento. O professor Maiango Dias
li queria ter direito a voz, mas é apensas ouvinte nesta reunião. Então a
12 professora Marta solicitou autorização aos membros da Câmara de
13 Graduação para o que o referido professor pudesse fazer uso da
14 palavra. Então o professor Maiango sugeriu colocar na redação "em
15 até anos". O professor Liboni quis trazer a este conselho o espírito do
16 grupo de trabalho que minutou este artigo, e disse que não existe na
17 UEL nenhuma Resolução que não possa ser revista a qualquer
18 tempo, e que detectado qualquer problema pode ser revista de
19 imediato, por iniciativa, solicitada pelas Câmaras, CEPE, CA, CU, Pró-
20 Reitorias, por isso este artigo 16 não nos obriga a um compromisso
21 definitivo desta Resolução por 6 anos, e que se daqui uns 2 anos se
22 surgir algum problema, possamos revê-la. O que este artigo nos
23 resguarda é que façamos obrigatoriamente uma avaliação daqui a 6
24 anos, onde uma comissão deverá analisar, estudar, mensurar a
25 Resolução, podendo aprimorá-la ou apenas comprovar que ela está
26 cumprindo o seu papel. Após todos os esclarecimentos, a professora
27 Mara Solange colocou em regime de votação somente o Art. 16° com
28 as sugestões propostas. Primeiramente os membros da Câmara de
29 Extensão votaram e com 17 (dezessete) votos favoráveis, a Câmara
30 de Extensão aprovou por unanimidade o texto do Art. 16°. Em
31 seguida foi a vez dos membros da Câmara de Graduação votarem, e
32 a Câmara de Graduação também aprovou com uma abstenção o
33 texto do Art. 16°. Após aprovação, o Artigo 16° ficou com o texto final:
34 "A presente Resolução passará por avaliação realizada por uma
35 comissão paritária constituída por membros da Câmara de Extensão,
36 Cultura e Sociedade e da Câmara de Graduação, transcorridos 6
37 (seis) anos de sua implantação". A professora Mara Solange informou
38 e agradeceu a aprovação da redação final da minuta de Resolução da
39 Creditação da Extensão na DEL. A Profa. Marta também agradeceu a
40 todos pelo esforço conjunto nesta aprovação e reforça que agora esta
41 minuta deverá ser apreciada na reunião do CEPE, e cabe aos
42 membros desta câmara que fazem parte do CEPE defendê-la. A
43 seguir passou-se para a leitura do anexo que foi enviado junto com a
44 minuta da Resolução, que trata de dúvidas e sugestões que vieram
45 dos Centros de Estudos da UEL, mas que não eram passíveis de



l inclusão na minuta propriamente dita, mas que fazem parte das
2 discussões. O Prof. Liboni fez a leitura e os pedidos de
3 esclarecimento serão feitos no final da leitura. Após a leitura, a
4 professora Mara Solange colocou em regime de discussão. A
5 professora Mara Solange deu um exemplo, que no curso de
6 enfermagem, o currículo deixa toda 6a a tarde disponível para os
7 estudantes participarem de projetos de extensão, e que esta prática
8 poderia contribuir para a viabilização da creditação. A professora
9 Gilselena reforçou dizendo que existem áreas verdes nos currículos

io para esta prática que a professora Mara Solange falou e disse ainda
li que está preocupada com a supervisão/acompanhamento destas
12 práticas extensionistas, por isso acredita que precise limitar o número
13 de estudantes nos projetos e ações. O professor José Miguel sugeriu
14 que uma ou duas reuniões destas câmaras, no próximo ano, possam
15 discutir sobre possíveis ações extensionistas para a creditação, já que
16 todos os cursos deverão disponibilizar estas ações. A professora
17 Marta acatou a sugestão e se comprometeu a realizar estas reuniões.
18 O professor Ernesto perguntou no chat sobre a empresa júnior, se ela
19 poderia ser utilizada para a creditação da extensão. O professor Paulo
20 Liboni e o assessor Paulo Basoli esclareceram sobre este assunto,
21 uma vez que a PROEX irá estudar uma nova resolução para este
22 assunto. A professora Mara Solange esclareceu que sobre a empresa
23 junior, a PROEX já deveria estar mais avançada nas discussões, mas
24 com a pandemia e outras prioridades, este assunto deverá ser
25 retomado em 2021. A professora Inês Fonseca está preocupada com
26 relação a carga horária docente para a creditação, e que o assunto
27 será tratado no Conselho de Administração, onde não temos assento
28 e acredita ser necessário o trabalho de esclarecimentos nas bases
29 com os Diretores de Centro. A Profa. Marta disse que este trabalho de
30 defesa da carga horária já foi feito pela comissão, mas que cada
31 representante aqui destas duas câmaras devem fazer os
32 esclarecimentos nas suas bases para que na hora que o assunto for
33 tratado no CA, os Diretores de Centres que tem direito a voto, saibam
34 das necessidades. A professora Ana Maria quis registrar que levem
35 em consideração as ações dos grupos PET para a creditação. Não
36 havendo mais nenhum membro inscrito para a palavra, a professora
37 Mara Solange encerra esta reunião conjunta com a imensa gratidão a
38 todos, pela cumplicidade na construção e aprovação da creditação da
39 extensão. A professora Marta também parabeniza a todos pelo
40 trabalho e dedicação. A professora Mara Solange informou que estão
41 disponíveis nas plataformas youtube e facebook da UEL, as palestras,
42 mesas redondas que foram realizadas nos eventos SEURS e POR
43 EXTENSO. Antes de encerrar a reunião, o professor José Miguel
44 ressaltou que a 1a reunião on-line este ano, foi sobre a aprovação da
45 creditação e a última hoje, também on-line foi aprovado o texto final e
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para isto sugere uma salva de palmas em comemoração, e assim foi
encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada e eu, Sandra Maria Fernandes, Secretária Designada,
lavrei esta ata que após ser lida e aprovada, será assinada pêlos
membros desta Câmara 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

Ana Claudia Saladini
Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE

Ana Maria Bridi
Vice-Coordenadora da Comissão de Extensão do CCA

Angelita Marques Visalli
Vice-Coordenadora de Areas Temáticas - Cultura

Benjamin Luiz Franklin
Coordenador da Comissão de Extensão do CECA

Carlos Alberto Miqueloto
Vice-Coordenador da Comissão de Extensão do CCB

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

Clisia Maria Carreira
Vice-Coordenadora de Areas Temáticas - Saúde

Deise Maia
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH

Edmeia Aparecida Ribeiro
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Museu

Edyr Pedro da Silva
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares - Rádio
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Eliana Ap. Cilicz Bueno
Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares CMT

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

Gilselena Kerbauy Lopes
Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS

Nilson César Fraga
Coordenador da Comissão de Extensão do CCE

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

Reginaldo Moreira
Coordenador de Areas Temáticas - Comunicação

Saulo Fabiana Amâncio Vieira
Coordenador da Comissão de Extensão do CESA


