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Ata da reunião ordinária nº 162 da 2 

Câmara de Extensão, Cultura e 3 

Sociedade da Universidade 4 

Estadual de Londrina - UEL, 5 

realizada no dia 30 de junho de 6 

2020.       7 

No dia trinta de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-8 

se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet, reunião 9 

extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, sob a 10 

presidência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, Profª. 11 

Drª. Mara Solange Gomes Dellaroza e com a presença dos Diretores 12 

Zilda Andrade e Paulo Antonio Liboni Filho e dos seguintes 13 

Conselheiros: Ana Claudia Saladini, Benjamin Luiz Franklin, Celio dos 14 

Santos Costa, Deise Maia, Edméia Aparecida Ribeiro, Edyr Pedro da 15 

Silva, Ernesto Fernando Ferreira Ramires, Eliana Aparecida Silicz 16 

Bueno, Fernando de Biasi, Gilselena Kerbauy Lopes, Keli Regiane 17 

Tomeleri da Fonseca Pinto, Marcia Teshima, Nilson Cesar Fraga, 18 

Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, Reginaldo Moreira, Renata Katsuko 19 

Takayama Kobayashi e Saulo Fabiano Amancio Vieira. Inicialmente a 20 

Professora Mara Solange solicitou aos participantes, autorização para 21 

que a reunião fosse gravada, de modo a facilitar o registro, com o que 22 

todos os participantes concordaram. Agradeceu a compreensão de 23 

todos para as mudanças no dia da realização desta reunião, que se 24 

deu por vários motivos, inclusive por choque de agenda geral da UEL. 25 

Na sequência, conforme a ordem do dia, a Professora Mara Solange 26 

passou para a discussão e aprovação – Ata da reunião nº 157 27 

realizada no dia 17/12/2019, nº158 no dia 10/03/2020 e nº160 no 28 

dia 28/04/2020. O professor Saulo solicitou a gentileza de, na Ata 29 

160, mais especificamente em minha fala, incluir nos Departamentos 30 

que desenvolveram atividades, o Depto de Administração, que foi 31 

incluído. A professora Renata informou que não estava presente na 32 

reunião do dia 10.03 e solicitou a retirada de seu nome. Não havendo 33 

mais correções. A professora Mara Solange colocou em regime de 34 

votação e as referidas Atas foram aprovadas com as correções 35 

solicitadas. Os professores Saulo e Nilson se abstiveram nas 36 

aprovações das reuniões nº 157 e 158 por não estarem presentes. 37 

Prosseguindo, passou-se para o item 2 da pauta que trata da 38 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂMITE DE PEDIDO DE 39 

PRORROGAÇÃO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO 40 

ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROEX - 41 

004/2007 e Art. 20, § 1º. da Resolução CEPE n. 070/2012. 2.1 – 42 

OF.CCB-PAT n. 08/2020 de 17/06/2020 - apresenta justificativa e 43 

solicita autorização para trâmite do pedido de prorrogação, 44 

protocolado fora do prazo (60 dias de antecedência ao término do 45 



projeto) estabelecido pela Instrução de Serviço PROEX-004/2007 e 1 

Art. 20, § 1º. da Resolução CEPE n. 070/2012, para o projeto de 2 

extensão cadastrado sob no. 02188, intitulado: “EPIDEMIOLOGIA E 3 

DIAGNÓSTICO DA ESTRONGILOIDIASE HUMANA EM INDIVÍDUOS 4 

ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA-PR: 5 

FASE II”, coordenado pela Profa. Idessania Nazareth da Costa, 6 

CCB/Deptº. de Ciências Patológicas, aprovado pela UEL, iniciado em 7 

12/09/2017 e término previsto para 12/09/2020. Prazo estabelecido 8 

para protocolo do pedido: 15/06/2020. Data de protocolo do pedido de 9 

autorização: 17/06/2020. Tempo de atraso: 02 (dois) dias. A relatora, 10 

Profa. Mara Solange fez o relato da referida solicitação e abriu para 11 

questionamentos, como não houve colocou em regime de votação 12 

que foi Aprovado por unanimidade. A professora Mara Solange 13 

solicitou a inversão de pauta, informando que a relatora professora 14 

Zilda terá que se atrasar para esta reunião, em virtude de problemas 15 

de saúde do marido. Passou-se então para o item de pauta que trata 16 

da 4- Creditação da Extensão: exposição das ideias centrais da 17 

Resolução, historização de sua tramitação e encaminhamentos. A 18 

Profa. Mara Solange informou que está trazendo este assunto para 19 

dar continuidade às discussões, mas acredita ser estranho que os 20 

novos membros desta câmara continuem as discussões sem saber o 21 

que e como estas discussões aconteceram com a composição da 22 

câmara anterior. Passou então a palavra ao relator professor Paulo 23 

Liboni que  informou que apresentará através de slides, um resumo e 24 

recapitulação do que já foi discutido desde dezembro de 2018 até o 25 

momento. Durante sua apresentação informou que a extensão e a 26 

graduação não têm decidido nada sozinhas, mas sempre em 27 

colegiados e em conjunto com a Prograd. Informou ainda que esta 28 

minuta de resolução apresentada já está atualizada até o momento 29 

até o artigo 7º. Agora devemos retomar as discussões à partir do 30 

artigo 8º, onde as câmaras de extensão e graduação devem se reunir 31 

conjuntamente para deliberar sobre todos os demais artigos da 32 

referida resolução. Ressaltou ainda que o texto que está em 33 

construção é feito coletivamente. Informou ainda que os trabalhos 34 

foram interrompidos por causa da pandemia do COVID19 e que deve 35 

ser retomado junto com a câmara de graduação para prosseguir com 36 

os encaminhamentos. Por fim informou que este assunto aqui agora 37 

não é deliberativo, pois toda deliberação sobre este assunto deverá 38 

ser feito em conjunto com a câmara de graduação. Após a 39 

apresentação do relator, a professora Mara Solange abriu para 40 

inscrições para os membros se manifestarem. O professor Nilson 41 

questionou sua preocupação em como garantir/suprir a demanda para 42 

os mais de 13 mil alunos da graduação e se a pós-graduação com 43 

seus 4 mil alunos também irá fazer parte deste processo, o que 44 

aumentaria suas preocupações. O professor Liboni respondeu que 45 



esta prepocupação é real, e que com relação à pós-graduação, ela 1 

será convidada a participar e que só dependerá dela. Informou ainda 2 

que estão pensando num projeto de extensão institucional para tentar 3 

sanar algumas destas demandas e por fim se coloca à disposição 4 

para ir até os centros para apresentar e explicar este assunto. A 5 

professora Mara Solange ressaltou que esta preocupação é todos, 6 

mas que a aplicação desta resolução, com o aumento da extensão, 7 

será de forma gradativa e por isso teremos um tempo maior para nos 8 

organizar. O professor Ernesto agradeceu a apresentação do 9 

professor Liboni, mas devida a complexidade do assunto, precisa 10 

estudá-lo melhor e com calma e solicitou a disponibilização desta 11 

apresentação. Questionou se a modalidade “empresa júnior” pode 12 

fazer sua vocação na extensão, sendo institucionalizada na PROEX. 13 

A professora Mara Solange respondeu que já está em andamento as 14 

discussões para que as empresas júnior sejam lotadas na PROEX, 15 

mas que este assunto ainda não tem uma definição concreta. A 16 

professora Ana Claudia agradeceu a apresentação muito didática do 17 

professor Liboni e questionou quais as medidas que a extensão tem 18 

discutido para que os alunos dos cursos noturnos, que na sua maioria 19 

são trabalhadores, possam efetivamente participar desta nova 20 

extensão. A professora Mara Solange informou que a PROEX tem a 21 

maior preocupação com este assunto e uma das alternativas 22 

pensadas seria deixar 1 dia da semana livre no horário, para que 23 

estes alunos possam fazer sua extensão e ainda nas reuniões que 24 

estão sendo feitas, sempre alguém diz que sábado é dia letivo, mas 25 

que os esforços coletivos estão em busca de alternativas para 26 

minimizar esta situação. O professor Benjamin sugeriu a produção de 27 

recursos educacionais abertos para poder contribuir com a creditação, 28 

como exemplo horas/aulas dadas no youtube que serviriam para os 29 

cursinhos. O professor Nilson gostaria que os alunos fossem tirados 30 

das salas de aulas para poder vivenciar outras experiências, 31 

ampliando horizontes no campo da extensão. O professor Saulo está 32 

preocupado com o seu centro de estudos o CESA que possui 30% do 33 

total dos estudantes da UEL e com maioria no noturno e estudantes 34 

trabalhadores. Parabenizou a apresentação clara e didática do 35 

professor Liboni e que suas dúvidas são no sentido de dar mais 36 

flexibilidade aos alunos. Solicitou a presença do professor Liboni na 37 

reunião do seu centro. A profesora Mara Solange informpou que a 38 

comissão paritária de extensão e graduação estará sempre atuante no 39 

sentido de rever a resolução para  melhoramentos e adaptações para 40 

correções no decorrer do processo. O professor Nilson questionou 41 

que “empresa júnior”, por ter estatuto próprio, não pode ser balcão da 42 

extensão. Sugeriu que a PROEX/Câmara de Extensão fosse 43 

proponente de um Programa de Extensão multidisciplinar, igual ao 44 

projeto UEL pela Vida contra o Coronavirus, para atender toda à 45 



sociedade. A professora Zilda disse que já tem alguns 1 

projetos/programas sendo pensados e o caminho é este mesmo. A 2 

professora Mara Solange agradeceu as contribuições de todos e que 3 

este assunto será retomado nas reuniões conjuntas com a câmara de 4 

graduação. Prosseguindo, retornou ao item de pauta que trata dos 3 - 5 

Trâmites de Relatórios Financeiros de Cursos de Extensão. 6 

Primeiramente a relatora Profa. Zilda Andrade  justificou seu atraso na 7 

reunião, devido ao fato de que toda 3ª e 5ª ele tem que levar e buscar 8 

seu marido na hemodiálise, por isso pede desculpas pelo atraso. A 9 

seguir fez a apresentação em slide da tramitação em questão, esta 10 

nova tramitação é para dar mais subsídios e condições para que a 11 

Câmara de Extensão posso aprovar os relatórios financeiros de 12 

cursos de extensão. Após a apresentação, foi aberto para 13 

esclarecimentos. O professor Nilson achou interessante a proposta, 14 

mas pensa que poderá dar mais morosidade ao processo, pois o 15 

proponente tem que finalizar um curso para poder abrir outro e isto 16 

pode atrasar. A profesora Zilda informou que hoje já acontece, se 17 

você tem problemas com um curso, não pode abrir outro antes de 18 

solucionar o anterior. A professora Mara Solange informou que este 19 

procedimento é para normatizar os acompanhamentos do processo, 20 

desde seu início até o relatório final e que acredita que não dificultará 21 

novas propostas de cursos. O professor Saulo questionou que está 22 

preocupado com relação ao trâmite para a AAI, pois já vê morosidade 23 

na tramitação dos relatórios financeiros dos cursos de pós-graduação, 24 

que demoram muito para retornar e isto pode acarrertar problemas 25 

futuros. Sugeriu que se pudesse ser feito via sistema, para agilizar. O 26 

professor está preocupado com evasão e aumento que teremos na 27 

extensão por causa da creditação e isto pode ser um ponto negativo 28 

pela morosidade. A professora Zilda informou, corrigindo que a 29 

tramitação não será feita de forma física do processo (capa verde) e 30 

sim em cópia digital por e-mail, para agilizar todos os trâmites. A 31 

professora Mara Solange disse que já estão sendo feitas tratativas 32 

com a ATI para atender diversas demandas da extensão e uma delas 33 

seria esta tramitação no futuro. A professora Zilda informou que para 34 

dar mais publicidade a este documento, a PROEX emitirá uma 35 

Instrução de Serviço. A profesora Zilda solicitou ainda, a correção na 36 

Pauta desta reunião, acrescentando no item de pauta a palavra 37 

“Relatório Financeiro”. A professora Renata perguntou se esta 38 

tramitação é apenas para os cursos que terão superávit e não irão 39 

usá-lo em próximas edições. A professora Zilda respondeu que não, 40 

que esta tramitação é para todas as edições e todos os cursos. Não 41 

havendo mais nenhum inscrito para este assunto, a professora Mara 42 

Solange colocou o item em regime de votação, que foi Aprovado com 43 

uma abstenção do professor Reginaldo Moreira. Dando continuidade 44 

à reunião, passou-se para os INFORMES – 1- PIBIS – orientações. A 45 



professora Mara Solange agradeceu ao trabalho do professor Liboni e 1 

a parceria da ATI para que todo o processo ocorresse de forma on 2 

line. A chamada para os professores para orientar os bolsistas 3 

também ocorre de forma on line. O professor Liboni informou que este 4 

ano é a vez da PROEX ser a responsável por este edital, e agradeceu 5 

ao apoio do servidor Basoli na realização de todo o processo. 2- 6 

Relatório apresentado ao Gabinete do Reitor sobre as ações 7 

realizadas desde o início dos trabalhos remotos na UEL. A professora 8 

Mara Solange informou que este relatório foi solicitado pelo Reitor e 9 

que não teve tempo hábil de passar nesta câmara antes de enviá-lo 10 

ao Gabinete. Informa ainda que o mesmo será enviado aos membros 11 

desta câmara para ciência. Aproveitou para agradecer os esforços de 12 

todos os servidores para viabilizar o trabalho remoto e assim permitir 13 

que o espaço da PROEX fosse utilizado pelo projeto “UEL pela Vida 14 

contra o coronavirus”. A seguir a professora Mara Solange juntou os 15 

informes 3 e 4 SEURS  - decisões sobre o Fórum de Pró-Reitores e 16 

POR EXTENSO informando que esses dois grandes eventos que 17 

serão promovidos pela PROEX, estão sendo programados para 18 

acontecer de forma remota, será um grande desafio. As datas 19 

propostas para o SEURS é 18 e 19/11/2020 e concomitante nesta 20 

semana o POR EXTENSO, ainda sem data definida. O professor 21 

Nilson acredita que o evento POR EXTENSO deva acontecer 22 

associado ao SEURS e que este evento sempre foi muito dinâmico e 23 

com tendas e que a forma remota pode perder esta característica, 24 

mas por ser um momento delicado e histórico, sugeriu ser feita 25 

“tendas virtuais”, cada universidade filmaria sua tenda em 10 minutos 26 

e a UEL faria a compilação e uma exposição virtual. Sugeriu ainda a 27 

semana de 15 a 20/11 para a realização dos dois eventos e propos 28 

ainda uma mesa de discussões para elaboração de projeto/programa 29 

multidisciplinar entre as IES. A professora Zilda informou que está 30 

sendo pensado, a realização de apresentações nos eventos também 31 

no período noturno, para todos os estudantes, principlamente os 32 

trabalhadores, tenham a oportunidade de participar. O professor 33 

Nilson sugeriu ainda que no dia 20/11 feriado da consciência negra, 34 

tivesse a participação de alguém de Moçambique ou Angola para um 35 

evento direcionado à este tema. A professora Mara Solange ressaltou 36 

que para a organização do evento SEURS ela depende muito o aval 37 

do fórum dos reitores da região sul, mas que para o POR EXTENSO 38 

tem total liberdade para os encaminhamentos. Prosseguindo, passou-39 

se para 5- Planejamento da Extensão para suas atividades a partir da 40 

Pandemia, a professora Mara Solange que conforme já havia sido 41 

conversado sobre este assunto na última reunião, e que irá propor 42 

reuniões das áreas temáticas para discussões sobre as atividades da 43 

extensão à partir da pandemia, fazendo uma reflexão prática e 44 

concreta sobre a extensão neste novo contexto mundial. Estas 45 



reuniões serão convocadas com antecedência para que todos possam 1 

participar das discussões. Dando continuidade aos informes 6 - Edital 2 

PROEX/PROINEX – 036/2020 – torna público o período de inscrição 3 

(16 a 30/06/2020) para coordenadores de projetos/programas de 4 

extensão interessados em concorrer ao processo de seleção de 5 

Bolsas de Iniciação Extensionista, vigência 2020/2021, aberto por 6 

meio da Chamada Pública 06/2020 da Fundação Araucária por meio 7 

do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária/PIBEX. 8 

O servidor Paulo Basoli informou que no período de 6 a 15/07/20 9 

deverá acontecer a avaliação da tabela e que esta câmara é que fará 10 

esta avaliação e que pretende marcar uma reunião para dar as 11 

orientações, possivelmente no dia 06/07/20 no período da tarde. A 12 

professora Mara Solange abriu para informes dos membros e o 13 

professor Ernesto perguntou que a comissão que foi constituída na 14 

última reunião desta câmara para analisar e atualizar a tabela de 15 

pontuação para o PROINEX teria que ser feira já para esta avalição. 16 

O professor Paulo Liboni informou que o objetivo deste grupo de 17 

trabalho é para a edição do próximo Edital PROINEX 2021, que a 18 

avalição da tabela agora é feita com base no edital 2020. Nada mais 19 

havendo a tratar a Pró-Reitora Mara Solange Gomes Dellaroza 20 

agradeceu a presença de todos, agradeceu pela paciência, 21 

compreensão e quórum e encerrou a reunião às quinze horas e 22 

dezesseis minutos e eu, Sandra Maria Fernandes, Técnico em 23 

Assuntos Universitários, lavrei esta ata que após lida e aprovada será 24 

assinada por mim e pelos membros do Conselho presentes à reunião. 25 

 26 

Mara Solange Gomes Dellaroza    ______________________ 27 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 28 

 29 

Paulo Antonio Liboni Filho    ______________________ 30 

Diretor de Programas, Projetos e iniciação extensionista 31 

 32 

Zilda Aparecida Freitas de Andrade    ______________________ 33 

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade 34 

 35 

Ana Cláudia Saladini  ______________________ 36 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE 37 

 38 

Celio dos Santos Costa  ______________________ 39 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – TV UEL 40 

 41 

Deise Maia  ______________________ 42 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH 43 

 44 

 45 



Edyr Pedro da Silva  ______________________ 1 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Rádio 2 

 3 

Eliana Aparecida Silicz Bueno  ______________________ 4 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 5 

C&T 6 

 7 

Gilselena K. Lopes  ______________________ 8 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS 9 

 10 

Marcia Teshima  _______________________ 11 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – EAAJ 12 

 13 

Patricia de Oliveira Rosa da Silva  _______________________ 14 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Meio Ambiente 15 

 16 

Benjamin Luiz Franklin  _______________________ 17 

Coordenador da Comissão de Extensão do CECA 18 

 19 

Edméia Aparecida Ribeiro   ______________________ 20 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 21 

 22 

 23 

Ernesto Fernando Ferreira Ramires ______________________ 24 

Coordenador da Comissão de Extensão do CTU 25 

 26 

Saulo Fabiano Amancio Vieira  ______________________ 27 

Coordenador da Comissão de Extensão do CESA 28 

 29 

Fernando de Biasi    ______________________ 30 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCA 31 

 32 

Reginaldo Moreira    ______________________ 33 

Coordenador de Áreas Temáticas – Comunicação 34 

 35 

Nilson Cesar Fraga    ______________________ 36 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCE 37 

 38 

Keli Regina Tomeleri da Fonseca Pinto  ______________________ 39 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Saúde 40 

 41 

Renata Katsuko Takayama Kobayashi  ______________________ 42 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCB 43 

 44 


