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Ref.: Pendências dos Relatórios Financeiros Finais dos

Programas de Atendimento à Sociedade - PAS.

ASSESSORIA DE AUD?TORIA INTERNA

Encaminhamento n!-1 99/2018

Prestação de Contas consiste no conjunto de documentos comprobatórios
das despesas efetuadas. Todo gestor público é obrigado a prestar contas dos recursos
recebidos, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei.

A "Prestação de Contas Final" constitui-se da documentação comprobatória
da despesa, apresentada à unidade concedente ao final do Convênio. De acordo com a
Resolução CA Nº 008/2012, o prazo para apresentação da prestação de contas é o
seguinte:

a) 30 (trinta) dias após o término do prazo de vigência do convênio, para a
Coordenação do PAS elaborar o Relatório Financeiro Final e de Atividades executadas,
encaminhando-o à Convenente; e

b) 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do convênio, para a
Convenente encaminhar o Relatório Financeiro Final e de Atividades, à Pró-Reitoria de
Planejamento.

Cabe a CONVENENTE, por meio da documentação que constitui a prestação
de contas, demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, em conformidade
com o Plano de Trabalho aprovado pela Concedente e, exclusivamente, na execução do
objeto previsto no convênio celebrado.

A prestação de Contas parcial e final será analisada na unidade técnica
responsável pelo programa que emitirá parecer sobre os seguintes aspectos:

a) Técnico - quanto à execução física e atingimento dos objetivos do
convênio, podendo o setor competente valer-se de laudos de vistoria ou de informações
obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do convênio;

b) Financeiro - quanto à correta e regular aplicação dos recursos do
COnVêniO.

Frisa-se que não há previsão normativa para a dilação de prazo e a
apresentação da prestação de contas no prazo regular se encontra no rol regimental de
deveres dos servidores, bem como constitui omissão que pode ensejar prejuízo a eficiência
das atividades.

1
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Com relação aos documentos referentes às despesas devem ser mantidos
em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos
órgãos de controle ínterno e externo pelo período previsto em Lei.

Na Universidade, as normativas para a execução de Convênios e/ou Termos
Aditivos de Programas de Atendimento à Sociedade, que abrange o período dos Relatórios
Finais pendentes são: Resolução CA nº 033/2004, Resolução CA nº 155/2008, Resolução
CA nº 1 79/2009 e, finalmente, a que se encontra em vigência, Resolução CA nº 008/2012.

Mediante o exposto essa Assessoria de Auditoria Interna procedeu à
verificação das pendências dos Relatórios Financeiros referentes aos Programas de
Atendimento à Sociedade ofertados em parcerias com a Convenente ITEDES e FAUEL.
Conforme informações da PROPLAN após consulta (Processo nº 12677/2017), esta
Auditoria emitiu os Encaminhamentos 35 e 36/2fü7, processos 16018/2fü7 e 16019/2017,
respectivamente, encaminhados as Convenentes em tela.

Na data de 05/07/2018, solicitamos novo relatório à PROPLAN para verificar
o atendimento ou não dos Encamínhamentos acima mencionados, onde foi possível
constatar que a Radiodifusão Educativa ainda possui O'l (um) Programa com relatório
pendente, conforme anexo.

Considerando que a não apresentação do Relatório Final do PAS faz com
que a instituição não tenha como proceder à verificação do cumprimento integral do
Convênio/Plano de Trabalho, solicitamos a manifestação da Coordenação do PAS e do
respectivo Diretor do Órgão ao qual o mesmo está vinculado quanto a não
apresentação até a presente data do "Relatório Financeiro e de Atividade Final" bem
como gestione iunto a respectiva Convenente, se necessário.

Londrina, 09 de julho de 2018.

.1/
?..- -Atenciosameí';ite

=- 'lli'.

/"

/'

?rgio Hir5shi lanabe,
Assessor de Auditoria Interna.

Ilmo. Sr.

Edyr Pedro da Silva

Radiodifusão Educativa Rádio UEL FM - RADE

2
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OF. CECA/NIC Nº 041/2018 UNIDADE: Centro de Educação, Comunicação e Artes

Departamento de Comunícação

Londrina, 26 de julho de 2018.

Prezada Senhora:

Em cumprimento à Resolução 008/2012 do Conselho de
Administração (C.A.), e em resposta ao encaminhamento nº 199/2018 da Assessoria de
Auditoria Interna, venho por meio do documento anexado a este Ofício apresentar o meu
Relatórío Final do Programa de Extensão: PAS - Programa de Apoio Cultural a Projetos da
Rádio Universidade (UEL) FM, cujo processo convênio tinha o nº 1 0949/2012, e cuja vigência
foi de 1 9/06/2013 a 1 8/06/206; período em que eu era diretor superintendente da UL FM.

Aproveito para esclarecer que o referido relatório não foi por
mim encaminhado a essa Fundação em 2016, quando do término daquele Programa, porque
não havia sido realizada nenhuma captação de apoio cultural e nem sido concretizada
qualquer atividade nele previstas; e um outro Programa, nos mesmos moldes, fora aprovado
e está em vigência entre a UEL e a FAUEL. O que me fez avaliar na época, equivocadamente,
que não haveria a ríecessídade do referido relatório.

Outrossim, solicito que este meu relatório final aqui anexado
seja juntado ao Relatório Financeiro Final e de Atividades da FAUEL e encaminhados à
Universidade, por vossa senhoria, por meio de protocolo no Sauel, para as devidas
providências.

Sendo o que tinha, coloco-me à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários e antecipadamente agradeço. Atenciosamente.

,C"r(;)íºª xi,íB7 );ªd,, hªi 'rozahi
Departamento de Comunicação

À

GRA(,A MARIA SIMÕES LUZ
PRESIDENTE DA FAUEL

,'3-I.JT -

r,}I%lí7,;;,,.il íl.a71l ..,l)71lT5,%, "?4,,

%'?6cr'er'Gr"!WÕFKÍJE??'
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( )-PROJETO

PJELATORIO FINAL DE PROJETO E PROGRAMA DE EXTENSAO

, ( X } -, í'RCIGRAMA [)E EXTENSÃO IUEL E
ÓP.GÃOS EXTERNOS)

]

Nordenador(a): Osmani Ferreira da Costa
i'riero do Pro)eto/Piúgrai-na: PAS-Prügíaariia cia Apcíio Cultural a Projatos da Rádio
iversídade (UEL) FM (20í3-2016)

1

l
ATIVIDADES DESENVOLVIDA?SNOPERIODO INFORMADO l

Nenhuía atividade foi desenvolvida porque não houve nenhuma captação de recurso proveniente de
apoio cultural previsto no referido PAS.

. Estabelecer a relação entre as Meias previsías, realizadas e não realizadas.

[ RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas) l
I Nenhum resultado relativo ao PAS foi obtido, porque nenhum apoío cultural foi captado e

nenhüma ativídade desenvofüida.

. Impac:o da ação quanío às íransformações provocadas na realidade da população aíendida em função das ações do
projeio/programa? Comribuições para o Ensino e a Pesquisa e a Iníeração Dialógica emre os aíores da ação e a
comunidade aíerdida.

ffi ÊALVO ATENDIDO
UANTIDADE CARACTERIZAÇÃO ( " ) LOCAL(")

l
C?DADEIESTADO("')

L!? q íU 'o 1
(") Descrever os beneficiários do Projeío/Programa de Extensão, por exemplo: Professores de lo. grau da Rede Pública
Estadual: (") Local (exemplo): Colégio Estadual Professor Vicente Rijo; ("") CidadelEstado: Londrina/PR.

r PARTICIPAÇÃO DISCENTE
Não houve, pelos motivos acima expostos.

1

. Participação de estudaníes (bolsísias e não bolsisías) e os reflexos da ação no processo de formação do esfüdante.

Canípííi Universi!ár:o: Rodovin Cxlío Garí:ia Cid (PR 4451. km ]ll) ? Fone (431 331!-41? P.ABX - Faí 3328-4440 - Caixa Poilal 6.001 - CEP 8fü)51990 - Iníeínel lillp:}{íi'wív.iiel.br
Hoi1íiíííl Univer%ilário/CeI!krO de CiêlleiRl da Sâúde: Ál?. RObkrl Ko(il, 60 . Vila Oy!erkiR - Fone (43) 338 141XlO PÀBX - FíiX 3331-404! e 3331?149S - CmiXM Poilsl 791 - CEP 86038.440

LONDRINÀ - füt.tN.l - BRÀSIL

Fomr C(xligo l l .n4 - Fonnaío r»4 (21üx297min)

DIFICULDADES ENCONTRA[)AS (se necessário utilizar folhas anexas)
Operacionaís/Administraíivas: captação de recursos de apoio cülfüral à UEL FM, por meio da FAUEL.

Acadêmicas: Nenhuma

i úvúciúçAo
Não houve como realizar a avaliação porque as atividades -previstas não foram realizadas, pelos motivos acimaex otos.
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[
Avaliar o desenvolvímento do Projaío/Programa considerar.do OS Insirumeníos de Avaliação utilizados

[ CONCLUSÃO (RESUMO)
Não houve o que concluir, posto que não houve captação de recursos de apoio culfüral e iiem a
realização de tarefas previstas, coíiforme exposto aciina neste relatório.

l

. Apresentar um Resumo da Conclusão do Proje(o, nos moldes exigidos em Periódicos Especializados.

I D?SSEMINAÇÕES VINCULADAS AO PF,OJETO/PROGRAMA 0
Cadasire por meio do Sisíema on-line, por meio do Roíeiro eleírôn?:o, no campo DISSEMINAÇÕES, a Referência Comple!a
por tipo de disseminação (Produção Bibliográfica, Técnica e Artistico Cultural) a disseminação ocorrída duraníe o
desenvolvimenío do projeío/programa, classificando-a de acordo com os códigos da Tabela de Produção e Pontuação
do PROINEX (disponivel no endereço www uel.br/proex, MENU - Bolsas de Iniciação Exíensíonísía).

1

v.r.,z 2<, o"a4, Zó18

Canípus Univeriiliio: Rodovia Celío Carcia Cid IPR 445). kni 380 - F'one l'ü) 331l?4CK)O PABX - Fax 3328-4J40 - CR:!II Poiial 6.í)Ol ? CEP 86ü51-99(l - liileíníí ?
}{ospiíal Un:s'ersiláriolCen{ro dc Ciêiicins da Saiíde: Av. Roberl Koch, (í) ? Vila Opcrkia - Fone í431 33812(KX) PAIIX - Fax 3331?4ü4! e 3337-7495 ? Caixa Poilsl 791 - CEI' 86038-440

í??oxoímí..s ? rayh,k - íiíçsií.

Fomí. Cí'ligo ll 7M - Foímaío .44 1210X2971llllll
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ASSESSORiA DE AUDITORIA INTERNA

Encaminhamento nº 235/2C)18

.L7,7€,

Ref.: Processo nº 12972-18 - RADIO - Pendência do

Relatório Financeiro Final do Programa de

Atendimento à Sociedade - PAS.

Considerando manifestação do Prof. Osmani Ferreira da Costa, então

Diretor Geral da UEL FM à época do referido PAS, fl. 05;

Cünsií'era?i" '->; ".F:CA/NIC N' 04i;20id, fl. 06;

Considerando o RelaíOriO Fiíqal, fi. 07 e 08;

Encaminhamos o presente processo para que a FAUEL providencíe

os encaminhamentos necessários visando concluir o Relatórío Financeiro e de

Atividade Final.

Após atendimento do pleito, que o presente processo seja devolvido a esta

Auditoria para demais providências necessárias.

Londrina, 01 de agosto de 2018.

?5tenciçl4iiente,

'?r5'iÍh)JManabe,
Auditor Ílnterno.

Ilma. Sra.

Graça Maria Simões Luz

Diretora Presidente da FAUEL - FAUEL

1

Ciimpus Un!vcrs{kár!o: Rodovi'a Cclso Gnycia Cid (PR 445), Kní 380 - Fonc {43) 3371-4ô00 - í'ABX - %x 3328-4440 - Cüixa Poslül 10.011 - CEP 86057-970 - [nlcrncl mlp://ívww.ucl.br
LONDlilNÀ - PÀRÀNÁ - BRÀSIL

Fom. Cóll:í:O I I.7ó4 - FôílllHlll A4 [210x297)
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NÚMERÇ) PROCE!>SO FOLHA Nº. RUBRIC/'!
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TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.
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4Ç=&
ASSESSORIA DE AUD?TORIA INTERNA

Encamínhamento nQ 259/2018

Ref.: Processo nº 1 2972/2fü 8 - Relatório Financeiro e de Atívídades

Final do Programa de Atendimento à Sociedade - PAS -
PROGRAMA DE APOIO CULTURAL A PROJETOS DA RÁDIO
UNIVERSITÁRIA UEL FM - Período 2013 a 2016.

Em cumprimento às suas atribuiçôes regimentais, esta Assessoria de Auditoria Interna
procedeu à verificaçâo dos Programas de Atendimento à Sociedade, tendo como parâmetro a Resolução
CA nº 08/2012 - que estabelece normas para a execução dos PAS por meio de Convênío celebrado entre
a Universidade Estadual de Londrina e as Fundações, Institutos e outros Organismos.

Considerando informaçâo da Unidade proponente do PAS em tela - Direçâo da Rádio
UEL FM à época, à fl. 06;

Considerando Relatório Final de Projeto e Programa de Extensão, fl. 07 e 08;

Considerando manifestação da FAUEL à fl. 11 ;

Esta Audítoria Interna encaminha o presente processo para conhecímento e
demais encaminhamentos necessários.

Londrina, 30 de agosto de 2018.

,tenci ei

-'I

! l '?
io Hi(losrpíanabe,

l 1. .
Assessor de Auqitoria Interna.

IllTiO. Sr.

Prof. Mário Sérgio Mantovani
Pró-Reitor de Planejamento - PROPLAN
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' NÚMERO DO PROCESSe), N.O FOLHA, RUBRICA E SETOR. '
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/l

li AoGabinete da Reitoria

l

Diante das informações contidas no presente protocolado, onde o PAS
intitulado: "Programa de Apoio Cultural a Projetos da Rádio Universitária UEL FM", não registrou

nenhuma movimentação financeira e/ou captação de recursos no período de vigência do convênio

19/06/2013 a 18/06/2016, encaminhamos o presente protocolado ao Egrégio Conselho de

l ªª - - - ª uª»i - ªª'- ªAdministraçao para deliberar sobre a nao necessidade baixa da apresentaçao do Relatorio Financeirol

l Final do programa de período supracitado.

Verifica-se que presente processo houve ciência/manifestação das unidades

envolvidas com o programa: RADE, Departamento de Comunicação e do Centro de Educação

Comunicação e Artes (fls. 05 e 06).

Desta forma, encaminhamos o presente protocolado para deliberações das

Instâncias Superiores, conforme disciplina a resolução CA n9 008/2012.

i
ILondrina, 03 de setembro-de'420l8.

,%--.,=' / ª, J' ís. . I

(!aio"r4rraro { ..lª,... ff
Deacordo. PROPLAN/DPDA/Div.Cu,sto.s.)

' ,,,:.,ªti;',.;-ª g"5'- L-í F"F." á' rím Prof.Dr.M-árioSérgioMantovanª
l

uani

' Ôiretor:a de Planeª'. e Desenv. Administrativo Pró-Reitor e PlaneÀ
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PARECER EM PROCESSO

SISTEMA DE ARQU1VO8 DA UEL

INüMERO )PRúCESSO FOLHÁ N.a RtJBmCA , SETOR
12.972/2018 l 15'

DNVi8-ÂO DE ;ROTOCOLO -E COMUNICAÇÂO

À

Pró-Reitoría de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Diante do procedimento administrativo instaurado pela Assessoria de Auditoria

Interna - AAI (folhas 02 a 041 que trata da apresentação do relatório financeiro final do Programa de

Atendimento à Sociedade - PAS "Programa de Apoio Cultural a Projetos da Rádio Universitária",

período de 19/06/2012 a 19/06/2016 e informações contidas no presente processo; encaminhamos o

presente processo a esta unidade para apreciação e demais providências.

Informa-se que o presente protocolado foi apreciado e aprovado pelo Conselho

de Administração - CA em reunião realizada em 12/09/2018, cabendo apenas a apresentação do

relatório acadêmico do projeto em questão, conforme manifestação do CA (folhas 13 e 14).

De acordo:

l'

I
i
I

. l
Londrina, 24 de setembro de 2018.

Ó
, laudio F;e,(;raro
's/'k

PROPLAN/DDPy'Div.Cqstos?J
Í

. + ,, ,?, - - ? "'?" " ' :, ?

Lu'i?sFe'7'nW""nC;'ê':sarirrí

Direto'r üª?;êj-."aDWnv. Administratívo
"}

xA
-?

Prof. Dr. Mário Si
!7 7
4gio Marltiarltovani

Pró-Reitor e Planej :mento

Forrrí. Código ?11883 - Formato A4 - 7% - Bl l00xl

TODOS OS DOCUMENTOS INSERDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:

NÚMERO DO PROCESSO, N.O FOLHA, RUBRICA E SETOR.
l .....
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM ENTI? SI À UNIVERSIDADE

ESTÀDUAL DE LONDRINÀ E Á FUNDÀÇÃO DE
ÀPOIO DO DESENVOLVIMENTO DÀ

UNIVERSIDÀDE ESTÁDUÀL DE LONDRINA.

A Universidade Estadual de Loiidrina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 78,640.489/0001-53, cos'n sede no Canípus Universitário, i'ia cidade de
Londrina, Hstado do Paraná, doravante denominada - UNIVERSIDADE, neste ato
representada por sua Reitora, Prof. Df. Nádina Aparecida Moreno, e a Fundação de
Apoio ao Descnvolvinnento da Universidade Estadual de Loiidrina, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob 0 11,03061086/0001-50, com sede à Av,
Higienópolis, l 74 - 8º andar - sala 801, centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
dora'vante denoininada FAUEL neste ato represeiítada por sua Diretora, Pro'F. Dra. Graça
Maria Siinões Luz, resolvem :firmar o presente Convênio de conformidade coin as iiormas
de Direito Público, eín especial pela Lei Estad?ial n. 15.608, de 16/08/2007, e,
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações iiítroduzidas
pelas Leis Federais n.: 8.883, de O8/06194 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a
Resolução n. 008/2012 do ConseLho de Adíninistração da UNIVERSIDADB, e em caso de
iiecessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguiiites:

Cláusula Priineira - Do Ob,ieto

O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre as
coiivenentes, visando a execução do Programa de Atexidirriento à Conmnidade
denominado Programa de Àpoio Cultiiral da Rádio Universidade (UELI) FM, a ser
desenvolvido pela Rádio Universida& (UEL) FM, órgão de apoio da Universidade
Estadual de Londrina.

§ 1º - {iitegra o presente Convênio o Plai'io de Traballío qrie se destina a identificar o
objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações ?financeiras no decorrer
do Curso, e atender as demais prescrições das leBislações pertinentes,

§ 2º - O Plano de Trabalho e este Convênio são coi'npleinentares e integrantes entte si, de
fornía que qualquer detallie ou condição que se i'nencione ein um e se omita em outro serão
considerados especificados e válidos, obrigaiído as paites em todos os terinos,

Cláusula Seguiida - Das Atividades

O Programa previsto na Clá?isula Primeira compreenderá as atividades
constantes no Plano de Trabalho, Anexo deste instrui-nento.

,!!"
Av. Higienópolis, 174 - 8º andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - L% - F'ar
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Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros

7
»«»

Os recmsos .financeiros necessários à execução do Programa serão
providos através de cotas de apoio cultural financiadas por organizaçoes e/ou einpresas do
setor privado, por inteimédio da FAUEL, respeitados os valoíes estipulados pelo
Coordenador do Programa, conforine estipulado no Plano de Trabalho, Anexo deste
instrumento.

§ 1º - Os rectirsos financeiros arrecadados com o pagarnento pelos usuários dos serviços, e
alocados pela UNIVBRSIDADE e a FAUEL, serão utilizados exclusivarpente à
coiisecução do objeto deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de
Trabalho, anexo deste instrumeiito.

§ 2º - A FAUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forina do inciso
In do art. 4º da Resolução CA n. 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de
ordem adrninistrativa e finm'iceira, e encargos sociais, conforrne estipulado no Plano de
Tral»alho, Anexo deste institimento.

í:) 3º - Os recursos financeiros vinc?ilados à consec'iição dos serviços objeto deste
Convênio, enquai'ito não utilizados, deverão ser alilicados em iiistituição financeira oficiai,
na forina prevista no art. 143 da Lei Estad?ial n, 1 5,608/'07.

§ 4º - As receitas arifeiidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas a
crédito do Convênio, e scr«o utilizadas exclusiva e integrali'nente à execução de sfü objeto
e finalidade, conforme previsto iio art. 144 da Lei Estadual n. 1 5,608/07.

§ 5º - Existindo saldo financeiro reínanescente, bein como saldo financeiro decorrente de
aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convênio,
permanecerão os iuesinos depositados ein conta-corrente vinculada ao Prograípa.

Clausula Quarta - Da Liberação (IOS Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Prograina para pagamento de despesas
provenientes de sua execução (serviços de terceiros, material de promoçlão, material de
cons?uno, bolsas de estudo, reimuieração técnica, etc) serão pagos pela FAUEL, de acordo
com a previsão orçmnentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - O pagmnento de despesas inerentes ao Progrmna mediai'ite a íitilização
de recursos aportados pela '[?JNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá
observar as diretrizes da Lei Estadual n. 15;608/07, e, subsidiariarnente, as disposições da
Lei Federal n. 8.666/93.

J
Av. Higienópolis, 1 74 - 8º andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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Cláusula Quixita - Das Atrilíuições da UNÍVERSÍI)ÀDE

Coinpete à UEL:

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Progrmna;
c) acompai'ihar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

obj etivos;
d) disponibilizar as instalações fisicas e os eqriipai'ixentos necessários à execução dos

serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Sistema de
Bibliotecas da UEL;

e) foriiecer i'iüateriais de consurno necessários à execução do Programa, medimite
assinatrira de comprovante de entrega e recebin'iento, com ressarcimento dos
respectivos valores pela FAUEL;

f) atribuir ao Coordenador do Prograín'ia a responsabilidade pelo acompanlíamento e a
fiscalização do Convênio e dos recursos, conforine prescrito no inciso IV, art. 137,
da Lei Estadual 1 5.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e
relatório final documentado.

Cláusula Sexta - Das ,!ktribuições da FAUEL

a) proinover a divulgação do Prograína;
b) apoiar as ações da Cooídenação do Progrania;
c) acompanhar o desenvolvimento do Prograína, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) efetuar o paBmnento das despesas decorreiites da execução dos trabalhos relativos

ao Programa (serviços de terceüos, ií'iaterial de promoçflo, material de consuino,
bolsas de est?ido, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do
Programa, de acordo com a previsão orçaníentária e disp6nibilidade fii"iaticeira,
conforme estipulado na cláusula qumta;

e) pro'videnciar o repato dos equipamentos foriiecidos pela '[?JEL e utilizados pelo
Programa, eix'i decoirência de problen'ias de funcionainento ou inanutenção
verificados no decoirer das atividades, com receita oriuiida do Prqgrama e anuência
da Coordenação do mesmo;

f) receber o pagmnento dos usuários (10 Prograrna, de acordo com o disposto na
Cláusfüa Terceira;

g) repassar à UEL a impoitância correspondente a 1 0% do valor arrecadado, na foima
do art. 4º, inciso I da Resolução CA 1]. 008/2012, até o 5º dia útil do mês
subseqüente ao da arrecadação;

h) repassar à UEL a iinportância correspondeiite a 4% do valor arrecadado, destinada
ao Ftuido de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forrna do art. 4º,
inciso II da Resolução CA n. 008/2012, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da
ELrrecada9ão,,'

i) destiiiar 6% (10 valor arrecadado às uiiidades e sub?inidades envolvidas no
Programa, na forma do mt, 4º, inciso IV da Resolução CA n. 008/2012, até

J
térinino da vigência do presente Convênio;

Av. Higienópolis, 1 74 - 8º aíídar - CEP 8602C)-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Loí' rÍa - Paraná
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j) respoiisabilizar-se pela coiitralação de profissionais necessários para o

desenvofüimento das atividades relacionadas ao Programa, bem como
respoiisabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das
contratações;

k) encarninhar anualinente à Pró-Reitoria de Planejmnento da UEL balancete e
relatório financeiro parcial das atividades eni desenyolvimento, i':ia forina do art. 8º
da Resolução CA n. 008/2012;

l) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos
ptaovenientes da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio
da UEL mediante doação ao final da vigência do Coiivênio, na foima do art. 11 da
Resolução CA n. 008/2012;

m) aplicar no mercado financeiro, por ineio de instituições oficiais, os recursos
administados com base iíeste instr?u'nento, atendendo-se ao disposto no art. 143 da
Lei Estadrial 15.608/2007, devendo posteriorinente empregá-los junto con'i o
respectivo rendimento, exclusivamente na execução do ob,ieto de que trata a
Cláusfüa Primeira deste Convêiiio,

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão paiticipar das atividades relacionadas
ao Prograi'na desde que devidamente autorizados pelo respoiisável pelo órgão ao qual estão
lotados.

§ 1º - Á participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de
traballio, nem causar prejuízos às dei'nais atividades que ?he são atribuídas no órgão em que
estiveren"i lotados.

§ 2º - Não haverá qíialquer reinuneração ou pagan'iento de vaíítageiis ao coordenador, aos
docentes e aos técnico-admiiiistrativos da UEL envofüidos nas atividades do Programa,
conforme exposto no Plano de Trabalho.

§ 3º - A participação dos servidores da UEL no Programa não gerará direito a fut?iras
contratações.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional

Ao tériniiio da vigêiícia do presente Convênio o saldo operacional do
Progran'ia será destinado na fori'na do aíat. 7º da Resolução CA n" 008/20 12,

Av. Higienópolís, 1 74 - 8º andar - CEP 86020-908 Fone7Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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Cláusula Nona - Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias,
após o tériniiío da vigência do Convênio, para encaminhar à FÁUEL relatório final das
atividades executadas, na forma do art. 12 da Resolução CA no ü08/2012,

§ 1º - A FAUEL terá prazo de 90 (noventa) dias, após o térinino da vigêi'icia do Convênio,
para apresentar à Pró-Reitoria de Planejaniento relatório financeiro füial instmído com o
relatório de atividades.

§ 2º - A Pró-Reitoria de Planejarnento aiíalisará C} relatório financeiro final einitindo
parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para
apreciação, pronuncianíento e aprovação,

§ 3º - A Pró-Reitoria de Plauíejamento encmninhará o processo instmído com o relatório
financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o realatório de atividades ao
Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, l:+ara ciência, visando
aprimorar os futurüs plai'ios de trabalho.

Cláusula Décima - Da Piiblicação

A publicação resumida deste inst'r?irnento será efefüada, p0r extato,
iio Diário Oficial do Estado, nos terrnos do í:lisposto no art. 110, da Lei Estadual n.
15.608/07.

Cláusula Décima Primeira - Da Vigência

0 presente Convênio vigorará pelo período de 36 (trinta e seis) ineses,
contados a partir de sua assinatiira.

§ 1º - Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convêi':íio iíão possam ser conclufdas
no prazo indicado no caput desta cláusula, o inesmo poderá ser prorrogado por periodo
s'iificiente para a sua conclusão, nnediante assinat?'ira de Teímo Aditivo, obedecido o prazo
máximo legal.

§ 2º - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
antes do término da vigência do Convênio, com justificativa escrita pela parte interessada,
apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente autorizada 7
pela aíitoridade coinpetente para celebrar o ajuste,

Av. Higienópolis, 1 74 - 8º andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 332"l-3262 - Londri-na - P'?á
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Cláusula Décima Segunda - Da Extinção

O presente Convêiíio será regularmente extinto quaiído atingir seu
terino final, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por quaisquer dos pmtícipes,
independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento,
mediante notificação escrita, eom antecedência inínima de 30 (trinta) dias, firmando-se
para tanto, "Terino de Encerramento",

Parágrafo íº - O "Terino de Encerramento" a que se refere o capm da presente cláusula
deve prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa em
andamento, sem prejufzo às atividades pei'identes.

Parágrafo 2º - O presente Convênio poderá ser rescindido em decorrência de
inobservância das atribtiições assumidas, bem como eín decorrência do interesse píiblico,
nos termos da Lei.

Cláusula Décinia Terceira - Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convênio
serão dirirnidas no Foro da Comarca de Londrina, Bstado do Paraná.

E por estareü'i confori'nes, as partes assinam o presente Convênio ei'n
duas vias de igual teor.

Londrina, xü de ?'? aeJl3 i,ondrina, 5 de S

,C)
7@

:R-8I-ÓA-D E LONDRINÀ

Pro'í'. Dr'. Nádina Àpaíªecida Moreixo - Reitora

FUNDÀÇÃO DE ÁPOIO
UNíVERSmÀDE EST:

Profa. Dra. Graça Ma

OLVIMENTO DÀ

DE LONDRINÀ

a Simões Luz

Av. Higienópolis, al74 - 8º andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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http://www.proex.uel.br

proex.dlpro@ciel.br
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MotivaçãO:
A rádío Uníversidade (UEL) FM está completando 23 anos, Ao longo desse tempo, comprovadamente,
tem-se dedlcado a emltlr uma programação de exceíência sempre com o objetivo 'prmcipal de divulgar
música e informaçao condizentes com o papel de urna rádio eduéativa, cultural e unlversitfüa, Dentro-de
sua proí7amaçao qualitatlva e plurai, a eímssora sempre pautou e divulgou a produção cultural e
cientÍfica da U-niversldade Estadual de Londrína, nos segmentos de ensino,"pesquisa e extensmo, bem
como sempre d!vulgou a produção cultural, jomalística e socíal de Londrina'e reglão. Por estar ligada
acadêmíca e administratívamente a uma' ÍÍ"ístil:uição de ensino superior, a i-ádío UnÍversifüde" í'M
enquadra-se na categoria de emissora educatlva sendo-Ihe, portanto, veaada a captaçao de receíta
financeira por meios comerciais, como o fazem as mídias convencionaís,ª Em razão disso o; investimentos
na programação, na estrutura e na capacitação, bem como o custeio q?ie permíte à emissora manter-se
no ar, são oriundos do orçamento repassado pelo governo do Estadoª à Universidade Estadual de
Londrina, Por ter uma nafüreza diferenciada aas demais unidades da UEL, a rádio necfüslta de
ínvestimentos constantes que Ihe perrmtam cumprir as determinações técnlcas dos órgãos reguladores da
radiodifusão brasileira, bem como que Ihe permitam também contlnuar investindo na qualidade do seu
quadíªo funcional, dos seus programas e da sua infraestrutura para que possa continuar trilhando o
camlnho da qcialidade, divulgando de forrna cada vez melhor a proaução da ÜEL e da regíão.
Mesmo Ihe sendo vedada a captação de recursos por melo de Ínserções comerciais, é importante
ressaltar que o art. 19 da Lel Federal 9.637, de 15, í:le maio de 1998, q-ue regulamentaª a radiodiíusão
educativa brasileira, traz o seguinte enunciado: "as entidades que absorverem atividades de rádio e
televisao educativa poderão receber recursos e veicular publicidaae institucional de entidades de direíto
públíco ou prívado, a título de apôío cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos,
vedada a veiculação remunerada de anÚncios e outras práticas que confÍgurem' comerclallzação de
intervalos", Assim, as entidades de radiodífusao educativa, de acordo com a Lei 9.637, podem veicular
publicídade, desde que essa se enquadre no conceíto de apoio cultural. A rádío UniversÍclade (UEL) FM
por ser um Órgãü da UEL não tem figura jurídíca que Ihe permita fazer a captação e a própria
Universidade Estadual de Londrína, por ser uma instítuição de direito público, está impossíÍ:íilit:ada
também de fazer a captaçao dos apoios, Ao permítir a captação do apoio para a programaçáo educativa
radíofônlca, a leí abre caminhos para que as emissoras ed'ucativas possam 'estreitar o-seu relacionamento
com a comunidade externa possibllitando a empresas e instituições partícipação no desenvolvimento
qualítativo das emissoías, através do apoio ínstífüclonal caracterizado pelo chamado "apoío cultural", O
presente projeto tem, portanto, como objetívo prlncipal o desenvolvimento de projetos específlcos
referentes a programas, campanhas, eventos e coberturas com a particlpação de empresas e Instituições
de Londrína e região aliní'Íadas à proposta eíicatlva-científica-cultural e quallt'atlva da emissora,
paítlclpação esta configuiªada a título de "apoio cultural" atendendo aos ditames da Lei Federal nº',
9.637/1998 (Art. 19).

TIPOS DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS
Outras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cult.ural: Apoio
cultural a programas, projetos de coberturas como do Festival de MúSica de
Londrina, e campanhas educativas.
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?Título:
PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE E
PROJETOS DA RÁDIO UNIVERSIDADE (UEL) FM

DE APOIO CULTURAL A

i
03 anos

(36 meses)

rÍ?,
0 início do projeto será a partir da data de assinatura do Convênio.

l ?a ?
Comunicação 1 l

l Linha de Fxtensão
Mídlas r CÓdigo

34 1

[ Palavras-Chave:
1 - cultura

L4-7UELFM
l 2 - mÚsica

l l 3 - informação

u l
l

ssificação:
03015

J
iradiodifusão

l
l

l
1

?Resumo:
Projeto voltado à viabilização de apoio cultural por parte de organizações e empresas da
iniclatíva privada a píojetos, eventos, progr:amas e campanhas educativas da Rádio
Uníversídade FM, emissora educatíva e culturai da Universidade Estadual de Londrína,
que irá atender a todos os ouvintes da emissora na frequência convencional de l07íé)
MHZ, cujo alcarice atinge não somente Londrína e reglão, mas municípios do Estado fü
São Paulo que fazem fronteira com o Paraná, e a todos os intemautas que acessam
diariamente O site da emissora no endere(;o: www,uelfm.uel.br. O prOjetO Será
desenvolvido pela UEL FM em convênio com a FAUEL - Fundação de Apoio à
Universidade Estadual de Londrina,

O presente projeto tem, portanto, como objetivo principal o desenvolvimento de
projetos específicos referentes a programas, campanhas, eventos e coberturas com a
partícipação de empresas e instituíções de Londrina e região, alinhadas à proposta
educativa-científica-cultural e qcialitativa da emissora, partícípação esta configurada a
título de "apoio cultural" atendendo aos ditames da LeÍ ÉederaÍ 9.-637/1998 (Art, 19).
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Órgãos Envolvidos

Execução: RADE, Departamento de Comunícação

Apoio : TV UEL/COM /Gráfica /ATI / PROEX/CECA/ FAU EL

J usUficativa :

O projeto justifica-se na medída em que poderá cumprªir os objetivos princípaís da Rádio
Universidade FM que é a produção de uma programação qualitativa, voltada para a
veicuíação da prodÜção cultural, científica, jornalístíca e social da comunidade interna e
externa, através do desenvolvimento de projetos específícos referentes a programas,
campanhas, eventos e coberturas com a participação de empresas e instituições de
Londrina e região, alinhadas à proposta educativa-cíentífi«a-cultural e qualitativa da
emlssora, participação esta configurada a título de 'lapoio cultura!" atendendo-se aos
ditames da Lei Federal 9,637/1998 (Art. 19). Justifica-se também porque, na medida
em que a emrssora desenvolve projetos em parceria com a comunidade extema, dará
visibilídade à comunídade acadêmica da Universidade Estadual de Londrina, colaborará
para o estreitamento dos laços entre a comunidade universítária e a comunidade
externa. Além disso, proporcionará receita para os investimentos constantes para a
manutenção quantitatfüa e qualitativa da emissora, não somente no tocante à infra-
estrutura mas também na capacítação e desenvolvimento de seus profissionais, bem
como trará para a programação da emissora empresas e instituições de Londrina e
região que anselam contríbuir com a rádio e a UEL e participar, de forma cíara e
transparente, na busca pela qcialidade cultural e científica que contríbui de forma
efetiva para aprimorar a cidadania,

Localização: Rádio Unlversidade UEL FM ]

?Segmento a ser atendido:-
Todos os ouvintes da Universidade FM no prefixo l07í9 MHZ e os internautas do site da
emissora na internet: ww,uelfm,uel,br; instituíções de caráter técnico-científico
cultural; empresas e comunidade em geral interessadas em prestar apoío cultural à
rádio.

?Objetivos
Gerais: Abrír a programação da UEL FM à pat'ticipação de empresas e instítuições
privadas na forma de captação e veiculação de apoios culturais a projetos específicos,
que atendam às comunidades extemas e internas da Uníversidade Estadual de
Londrina, no sentido de írrvestir na busca pelo aprimoramento da programação,
divulgação e visibilidade da produção técnico-científico-cultural da comunidade
universitária e de Londrina e regiao, que contribui de forma efetíva para aprimorar a
cidadanía.
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EspecÍficos:
> Desenvolver programas, projetos, eventos e campanhas educativas e culturais
específicas na programação da UEL FM;
Programas: Trem das Onze; Jornal UEL FM Notícia; Revista Modos de Vida
Comportamento e Cultura; Música do Brasil,
Projetos: site UEL FM; cobertura do Festíval de Música de Londrína.
Campanhas: educativas, de cidadania, de saúde;
> Atender à comunidade intema e externa da UEL, dando visibilidade e divulgando
suas produções técnico-cíentíficas e culturals dentro destes projetos específicos;
> Firmar parcerias com empresas e instituições de Londrina e região que buscam pela
qualldade cultural e científíca no sentído de contribuir de forma efetiva para aprimorar a
cidadania ;
> Captar apoios culturais, institucionais, de conformidade com as leis que
reguíamentam a radiodifusão educativa brasileira.

?Meto?dologia:
Para cada projeto específico a ser desenvoivido, será aplícada a metodologia mais
adequada:
a) Eventos: planejamento da cobertura, cobertura e divulgação/veiculação
b) Campanhas educativas: planejamento, produção e divulgação
c) Programas: planejamento, produção, veiculação/dívulgação
d) Projetos: planejamento, desenvolvimento, divulgação/veículação
O padrão das ativídades estará sempre voltado à produção de uma programação
qualitatíva, vísando atlngir os objetivos principais da Rádio Universidade FM,

Avaliação:
A avaHação do programa será feíta baseada nos critéríos de temporalidade,
cumprimento de cronograma de planejamento, produção-e veiculação, através de
ínstrumentos como mapas de ínserção e produção, bem como de relatótios semestrais.

Disseminação dos Resultad?os:
Veiculação diária nos programas e no síte da Rádio Universídade FM, bem como em
programas, eventos, campanhas e projetos específicos na programação da rádio,
divulgação no site da UEL FM e no boletim (off e on-line) da Com - Coomenadoria de
Comunicação da Universídade Estadual de Londrína.
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d) Colaborador Externo
Nome

4
Francisca Souza Mota e Pinheiro

1
í

?

l
I

:
Semanal destinada

ao pi'ojeto

Função no projeto

2
IConsultora

l

1
l

Recursos Humanos:
a DOCENTES

-Chapa Funcionaªl - ' Carga Horária Semanaldestínada a0 pro)eo pl4llç50 (10 proietoNome Depto/Centro RT-Chapa Funciona'Í -
RT l Função no

pro1eto

iOsmaní F. da Costa
q

CECA/NIC isozoog 041i q
CECA 1402337 04h Colaboradora

b DISCENTESNúmero4proximado Curso/Sériede Discentes
3 Comunicação Social - 3ª e 4ª Séries

1 Arquivología - 3ª e 4ª Séries 

c TÉCNíCO-ADMINISTRATIVOS
Carga Horária

Nome Órgão Nível RT Semanaldestinada Funçãono
ao projeto projeto

Órgão Nível RT
Carga Horária

Semanal destinada

ao projeto
Função no

projeto
Agnaldo Barbosa da Silva RADE/CECA 04h Programador

Edyr Pedro da Sílva RADE/CECA 04h

04h

Prograinaáor
Elias Vergennes
Ellete Albíno Vanzo

RADE/CECA Locutor

RADE/CECA 04h Jo-rnallsta '

Elson Ferre'ira da Silva '

Flávio de Souza
íü-oí7ceéA - 04h - -

04h

Técníco de Audio

RADE/CECA Programador

Gerson Bem Hur Fet'reira Gogel RADE/CECA 04h Produtor

Jemima Lima Fernandes R§DE/éECA 04h Locutora

João Bolfe Lopes

Luiz Correa Pacheco

FUSDE/CECA 04h

04h "

Técnico de Áudio

, RADE/CECA Operador Audio
Maria Cristina CÔrtes Borges Pinto

Orídio Fernandes Ribeíro
RADE/CECA 04h Jornalista

RADE/CECA 04h Operador Audio

Patrícla Zanln Heíztmann RADE/CECA 04h Operador Áudio

RADE/CECA 04h

041i

Produtor

RADE/CECA Locutor

RADE/CECA 04h I0perador Áudio
5RADE/CECA



Plaiio de Trabalho Individual:
Coordenação:
Elaboração e montagem do proje'to;
Acompanhameiit.o do desenvolviinento do programa, assegurando a execução de seus objetívos;
Acompanhamento e fiscalização do desenvÍolvímento do convênío, bem COITIO a captação e o Investlmento
dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, art, 137, da Lei Estadual 15.608/2007,
Apresentação de relatórios semestrais e relatório final documentado.

Colaboradora:

Assessorar e acompanhar o desenvolvimento do projeto.

?,
Pesquisas para o levantamento de dados e fontes que possam subsídiar os programas, eventos, projetos
e campanhas a serem desenvolvidos via convênio;
Pré-produ«;3o. .

ERecursos da Comunidade:
Não haverá l

Jfübliografia Básica:
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radlofi3nicos: Os íormatos e os programas em áudio, São Paulo:
Paullnas, 2003.

BARBOSA FILHO, André; BEBETON, Rosana e PIOVISAN, Ângelo (org.) Rádio: sintonia do íufüro. São
Paulo: Edições Paulirias, 2004.

B?'üENCOURT, Luiz Marcello de Menezez. Ficçao e realidade - o rádio como mediador cultural.
(Dlssertação de Mestrado) São Paulo: ECA/USP, 1999.

BESPALI-IOK, Flávla Lucia Bazan. A Prática da Reportagem Radiofônica na Emissora Continental do Rio
de Janeiro. ('Dissertação de Mestrado), Baur?i (SP): FAAC-UNESP, 2006.

BOHM, David, Diálogo: comunicaçao e redes de convivência. São Paulo: Palas Athena, 2005.

CARDOSO, Lenlze Villaça, Radiojornalismo na Era Digital - Internet como fonte de noticías da Rádlo
CBN. (Dissertação de Mestado). São Paulo: ECA/USP, 2002.

CHANTLER, Paul & Stewart, Peter. Fundamentos do Radiojornalisn"io,São Pacilo: Roca, 2006,

COELHO FILHO, Marco Antonio T, Jornalismo pÚbllco: guia de princípios, São Paulo : Fçindação Padre
Anchieta, 2004.

FERRARETO, Lulz Artur. Rádio: o velculo, a histõria e a técnica, Porto Alegre: Editora Sagra Lcizzatto,
2001.

FERREIRA, Gisele Sayeg Nunes. Rádios comuriitárias e poder local: estudo de caso de emissoras
legallzadas da Região Noroeste do Estado de Sao Paulo. (Dissertação de Mestrado)ª. Sao Paulo:
Eca/Usp, 2006,

GUERRINI JÚNIOR, Iríneu. Rádio de Elite: o papel da Rádio Gazeta iio cenário sociocultui-al de São
Paulo nos anos quarenta e cinquenta. IN Revista Corríunicare. Vol. 6. Nº L Sa'o Paulo: Fundaçao
Cásper Líbero, 20ü6, pp.25-35.
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JUNG, Milton. Jornalismo de rádio: São Paulo: Contexto, 2004.

LUCHT, Janine Marques Passini. Gêneros Radiojornalisticos - análise da Rádlo Eldorado de São Paulo.
(Tese de Doutorado). São Paulo: Umesp, 2009-.

MACHADO, Arlindo; MAGRI, Caio & MASAGÃO, Marcelo. Rádios Livres: a reforma agrária no ar. SCí0
Paulo: Braslliense: 1986.

MACjEL, Suely. A Interatlvldade no difüogo de viva-voz na comunicaçao radiofônica.
(Tese de [)outoi-ado). São Paulo: ECA/USP, 2009.

MACLEISH, Robert. Produção de rádio: um gula abrangente de produçao radiofÔnica. São Paulo:
Summus, 2001.

MOREIRA, Sônia Vlrginla. O rádio no Brasll. Rlo de Janelrü: Mll palavras, 2C)ü0.

MOREIRA, Sônia Vlrginía & DEL BIANCO, Nélia R. Desafios do Rádlo no Século XXI. Sao Paulo:
Intercom; Rio de Janelro: Uerj, 2001,

ORTRIWANO, Gisela. A informação no rádio - os grupos de poder e a determinaçao dos conteúdos.
São Paulo: Summus, 1985.

PEMONSTRA'TIVO DE RECEITAS E DESPESAS

l
l
l
l
l

TABEIA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:

r Tipo de Serviço

r
Tabelas anexas

M
f

IQuanffi
1

l
l

(

s7

Des esas

Recursos obtídos daicomunidade como formaiapoio culturalideatendeiido-se aos

dítames da Lei n0

9.637/1998 (art. 19)

IOC)'!/0 Material de Consumo

Material

Permanente/Equipamentos
Bolsas"-'-"-'

Serviços de Terceiros

UEL

FAEPE

10'/o

50%

10%

4º/o

6ºio

5 º/ü

10 0 º/o

Unldade/Subunldade

10(;),go ..ii

FAUEL

%otql



Cronograma de Desembolso
Dos Recursos:

Elementos de Despesa

Material de Consumo

iMaterial Permanente/Equipamentfü
jB6'?lsas

Serviços de Terceiros

I Repasse UEL
Repasse FAEPE

iRepasse Unidade/Subunidade
Repasse FAUEL

J
l 2º S.

2013

A. PERÍODO DE exícuí?

fflffi
r F
I l
l l
r r
l r
l r
l I
l r

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

r 1ºS.

2016 r
r
I
l
l
l
l
T
l

J
l
l
r
l
T
J
l
r

l
l
1
l
I
l
I
l
I
I

Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrínter:

%
i
l

l
Í

l

l

l

l

':

?l

i

l

i
l

j

l

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

l

?" '-? ='?ir Z' -', + ?'a""") J
Assina ura do Coordenador do Projeto

Data: 10/junho/2013

,!r

Integrante Valor.em R$ %

Não haverá dístrí6uíção de valo-re-sentre os integranfüs.
.Pagamentos serão para terceiros e bolsistas,
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PROPOSTA DE APOIO CUI,TURAL PROGRAMAS RÁDIO UEL FM

TÁBELÀ DE INSERÇÕES

Observaçao: todos os valores abaixo relacionados poderão ser readeqriados confori'ne
retorno das empresas interessadas em fazer os apoios culturais.

Jornal UELFM Notícia: de segunda a sexta, das 10h00 às lOli30

Jornal UEL FM Notícia

Divulgando a UEL e região

O Jomal UEL FM Notícia tem como foco editorial a cobert?ira e divulgação dos
faíos e acontecii'nentos das várias editorias jomaiísticas, com um enfoque voltado para
runa análise mais aprofundada destes fatos e acontecimentos bem como seu ii'npacto e
in';íportância nas conmnidades interna e externa da universidade.

O UEL FM Notícia entrou no ar em 4 de outubro de 2010 com duas edições:

uina pela mm-ihã às 81i30min e outra à tarde, às 18 horas, com d?iração de 15 minutos
cada. A partir do dia 21 de fevereiro de 2011, a edição da i'nanM passou a ser yeiculada
ao meio-dia, Por razões estr?iturais, em agosto de 2011, as duas edições forai'n
transformadas em ?ima só edição diária, com 30 miimtos de duração, veicrilada ao meio-
dia. Desde 18 de fevereiro de 2013, ele é apresentado ao 'visio a partir das lOli00.

O UELFM Notícia é dividido em três blocos: um voltado para a co'imu'iidade
exteri'ia e outro yoltado para as iiotícias da UEL, aléin do boletim da Rádio França
internacional. Ele é composto de colunas, iiotas, reportageiis e e.ntrevistas. As col?uías
SEIO semanais, afüalmente estão iio ar as segriintes colunas:

*

*

*

"Autor&Cfüra" - onde são divulgados os livros publicados pela
EDUEL, apresentados pelos próprios autores;
"Noyas Mídias" - nesta cohina os ouyintes ficam sabendo sobre as Tics -

tecnologias da informação;
'GTempo'5 - a coluna apresei'ita as condições anübientais e a temperatura
de Londrina e região.

APOIO CULTURAL: abertura e encerramento (-í- uma inserção na passagem de bloco

do Jornal+çhamadas do progranüa iia progrmnaçao).

TOTAL DE INSBRÇÕES: 180

Investimento: 4.000,00 reais mensais

Coí'ítrato mínimo: 02 meses

!5"
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COL{JNAS DO Joriíal UELFM Notícia

Diária

APOIO CULTURAL: abeitura e encerramento

TOTAL DE INSERÇÔES: 240

Investimento: l .200,00 reais mensais

Contrato Mínimo de 06 ineses

Semanal

TOTAL DE INSERÇÕES: 48

Investimeiito: 800,00 reais mensais

APOIO CULTURAL Jornal UELFM Notícia -I- LOGO NO site w>síw.cielfi'n.?iel.br

In'vestimento: 5,000,00 reais inensaís

Contrato Mínimo: 03 i'neses

Revista TREM DAS ONZE

De segunda a sexta, das 23h às 241i, com reprise das llh às 12h

Coi'n ?una hora de d?iração, o progran"ia Trem das Onze é uma reyista diária 'voltada para
o priblico jovei'n. O programa tem reprise diária às 1 lh. Tein como poiito forte a editoria
de cultura, cobrindo os grandes e'veiitos da área em Loiidrina e a efervescência c?iltural
da cidade, apresentando o que há de melhor na nnúsica e na literat?ira.

APOIO CULTURAL:: abeitura e encerramento (-l-duas inserções dentro do progrmna)

TOTAL DE INSERÇOES: 360 mensais (com as reprises)

Investimento: 4.500,00 reais inensais

Bí5mis: uma coberfüra cuJtural por mês.

Contrato míiíimo: 03 meses



1.

).

Programa MÚSICA DO BRASIL

O Progrmna Música do Brüsil yai ao ar todos os dias, eí'n horários que abraiigem os três
períodos, inanl'iã, tarí:le e noite. O programa é o ponto forte da progrmnação da UEL FM
e tem como foco a divulgação de inúsica brasileira de boa qxialidade, abraiigendo todos
OS gelleros l'nuSlCalS.

Apoio cultural: 10 inserções diárias no total de 300 por mês.

Investimento: 4.000,00 reais mensais

Contrato mínimo: 03 meses

SITE UELFM

O site da rádio UEL FM entro?i no ar ein março de 2009, No site SEIO disponibilizados os
conteúdos de á?idio dos programas produzidos pela equipe e por colaboradores
voliu'itários da eniissora. Ao hªanspor-se para a Web, a rádio a UEL FM passa a ter
abrangêneia rrmndial, e o ouyinte pode ouvir a rádio "aO yivo" de qyialquer lugar do
planeta, O link para o site da UELFM está na homepage do portal da UEL, que tein ui'n
acesso diário de milhares de pessoas.

Apoio cultura} : Logo COm liiik para a ei'npresa iía hoinepage do site UELFM

Investiine:í'ito: 3.000,00 reais n'iensais

Contrato mínimo: 03 ineses

Londrina - UEL, 10 de junho de 2013.

i,,',,,,-5,,?,Ã?
?'ntrtll

Prof. Dr>ósmani Ferreíra da Costa

Diretor Superintendente da UEL FM

í
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PARECER No. 035/2018 Unidade: PrÓ-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo no. 12.972/2018.55

Ao

Prof. Dr. Osmani Ferreira da Costa
Departamento de Comunicação
CECA

Conforme parecer anexo às folhas n. 13 e 14 deste processo, o Conselho de
Admínistração da UEL, em reunião realizada dia 12/09/2018, apreciou o Relatório
Financeiro Final , referente ao projeto de prestação de serviço executado no período de
19/06/2013 a 18/06/2016, por meio de Convênio entre a UEL e a FAUEL, cadastrado nesta
PrÓ-Reitoria com o n, 01666, sob sua coordenação, intítulado: "PROGRAMA DE APOIO66,

RÁDCULTURAL A PROJETOS DA RÀDIO UNIVERSIDADE (UEL) FM", emitindo o seguinte parecer:
"O Conselho de Administração da uEL, em 12/ü9/2018 aprovou o Relatório Financeiro
Final do Programa de Apoio Cu/tural a Projetos da Rádio Universidade uEL-FíVl cabendo à
PrÓ-Reitoria de Extensão, Cu/tura e Sociedade, solicitar o Relatório Acadêmico com
maior detalhamento sobre os objetivos alcançados parcial ou totalmente e a
justificativa para a não captação de recursos e as ações realizadas visando esta
captação."

Destaíte, visando subsidiar providências de V.Sa. para atendimento do parecer
emitido pelo Conselho de Administração, no que se refere ao Relatório Acadêmico,
anexamos às folhas n. 16 a 34, cÓpia do Convênio e do Plano de Trabalho referentes ao
projeto de prestação de serviços n. 01666 e solícitamos anexar ao presente processo outro
Relatórío de Atívídades Executadas (Acadêmico) com maior deta/hamento sobre os objetivos
a/cançados parcia/ ou tota/mente e a justificativa para a não captação de recursos e as ações
rea/izadas visando esta captação, utilízando para este fim o modelo dísponibilizado pela
PROEX, para que possamos encaminhá-lo posteriormente, para apreciação junto às
instâncias acadêmicas constituídas pelas Comíssões de Extensão de Departamento, de
Centro e Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, em cumprimento às normas que
regulamentam a prestação de serviços na Universidade Estadual de Londrina.

Soücitamos a V.Sa., apÓs as providêncías cabíveís, devolver o presente processo
diretamente para esta Pró-Reitoría de Extensão, Cultura e Sociedade para seqüencia de
trâmite junto às ínstâncias acadêmicas de avaliação.

Em, 27/09/2018

í'/' 57«D
Profa. Drá. Marà Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Cíimpíis Uiíiversií4rio: Rodov:a Cclso Gíircin Cid (PR 445), km 3fü) - Fone (43) 337l?4rlllO PABX - Fns 3328-4440 - Cúixii Poííal 6.ôOl - CEP 86051-990 - Iníerncí hlíp:í/wívív.ííel.br
tíôSpiÍfll tln!VerS!Il!r!Olcen{rO íie Ciênciiis dií Silúde: AV. ROberl KOCh, 60 - VilTh Operúriü - Fône (43) 3381.2ooo P}IBX - FRX 3331-404l e 3337-7495 - Caixa POSknl 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARílNA - BRÁSIL

Foníí. Código l 1.764 - Fornmío A4 (210x297ním)
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)
[)IRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TECNICO

DMSÃO DE PROJETOS

RELATÓRIO DE ATM[)ADES EXECUTADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(PAS/PEPE)

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOClE[)ADE (PAS)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

(Resolução C.A. nº 008/2012)

PROJETOS [)E ENSINO, PESQUISA Ou EXTENSÃO (PEPE)/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

(Resolução C.A? nº 009/2012)

l) RELATÓRIO DE ATMDADES EXECUTADAS (PROEX)
. De acordo cçm C! Art. 12 djas Resoluç@e;s CA?/7, 008/2012 (PAS) e QO9/2012 (PEPE), o
Relatório de Atividades Executadas (PROEX) devera ser apresentado à Convenente pela
coordenaçâo do PAS e/ou PEPE, por meio deste Formulário, no prazo de 30 (trinta) dias
após o término do projeto/convêriio.

[ RELATÓRIO DE ATMDADES EXECUTA!)AS (PROEX) ]
l

-PRORROGAÇÃO("): ( ) FINAL: ( X )

jE ÍÍí0'D Õ"'Ó'0 "F'é'E-L'AT ÓÍRÍÕ'l""Í-9/ O'6/'2 ÕÁ '3'-'a "-1 'Ül O'6/nÔ 1"6
0 - Prorrogação - aplicável somente para prorrogaçào de prazo do Plano de Trabalho, cuja duraçào ior inferior

vigéncia do Convénio.
:J

L C'ARACTERIZAÇÃO DO RELATÓRIO- ? J-

F
PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PAS): ( X )

PROJETO DE ENSINO, PESQUISA Ou EXTENSÃO (PEPE): ( )
l

J

ImlDENTlFlCAÇÃO DO COORDENADOR, PROJETO E CONVENENTE l

7Nomed-oC?oordenador: Proí. Or. Osmani Ferreira da Costa 3

Cen?tro: CECA De2artam????enjo: Comut2?o J

ffl-"'NúmerodeCadastrodoProjeto?:10949/2012 Térm???????inodoProjeto/Co?nvênio:'18/06/Í7
Título do Projeto: Programa de Apoío Cultural a Pro3eto da Rádio Unive5sidade JUj=L) FM l

-é O NVE N?ENTE:

FAUEL:(X) ITEDES:( ) HUTEC:( ) OUTRA(especificar):??

'?('íuíipiií?llifüci'síiiírio:Rmlür'?iii('clioG:iííiii ?CiillPRil?51.kiii381l Í7iuªll.ll33l1 ?líHl(IPílBX W. '?l(?'úií:'?i%íi:íl6.(Illl '?.('FI'l?'R61ISl'?'?Imerm71u?iy»í»7,?.hlJ
Ilosliiliíl l'.iíívi-ríilúrioK'i'iilro ílc ('íêiiciiii ílii Siiíiíle: ;Il'. Ilúlíeíl Kocli. íiõ Vil:i Opei'óíi:i - Fíme iUl 3381 2õõô PílllN ?- 'F:»s 333L.lll4 l v 3?I.I7.719S - Clllíll Pcisiííl 71)I ( 'HP M{!.111 ?440

1.()NDnlNíl PrS«iSNíS ? llRilSll

'?Foím('kigo?ll.71»4Foí;?iaioM(21(ix297iniii)
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I -J7;T?IV-IDÂDE-S ÕESENV6LV'iDÂS -NO F'ERÍODO-IN?FC)ÍÍA[)Ó
1) Apesar das atividades desenvolvidas o principal objetivo do PAS - captaçâo de recursos

financeíros externos na forma de "apoio cultural" para a Rádio UEL FM - não foi alcançado.
2) Este resultado negativo na captagao de "apoio cultural" privado e externo ocorreu,
possivelmente, por diferentes motivos: a) a Rádio Educativa nâo contava com um funcionário
especializado e nem terceirizou (como talvez tivesse sido o correto) a oferta e "venda" dos
espaços dispomveis para "mensagens publícitarias"', b) A FAtJEL tambem nao contava com
funcionário capacitado especíico para desenvolver a referida tarefa? c) o diretor geral da
UEL FM rez algumas visitas e reunioes, repetídas em anos subseqiiemes, com diretorias de
empresas locais - Unimed, Plaenge, Shopping Catuaí, Sicredi, enííe outras - mas,
igualmente sem capacitaçâo para a tarefa de "venda", nâo obteve sucesso; d) a jornalista
Marielle Cestari, funcionária da FAUEL, também se esforçou, fez contatos e colaborou
realízando algurnas visitas para oferecer a possibilidade de "apoio cultural" para instituiçôes
e empresas londrinenses, porérn sem alcançar êxito; e) a realidade é que as empresas
consideradas potenciais parceiras da UEL FM sofriam, naquele período, consequências da
grave crise econômica nacional e estavam economizando gastos em campanhas
publicitárias inclusive em outras rádios e demais meios de cornunicaçâo? f) os "preços"
propostos pela tabela de "apoio cultural" da UEL FM estavam altos, fora da nova realidade
imposta pela críse econômica do país aos possíveis "anunciantes" da Rádio, mas isso só
fomos descobrir depois, já ao fim do período do referido PAS. 2» Desta maneira, sem que
empresas e instituiçôes privadas londrinenses investissem valores econômicos (previstos
nos "Objetivos Gerais" do PAS), ficou inviabilizada a realizaçâo das atividades que seriam
necessárias para concretizar as Metas expostas nos "Objetivos Específicos": desenvolver
programas, projeto, eventos e carnpanhas educativas, de cidadariia e culturais na
programaçâo da UEL FM, principalmerite por meio dos programas Trem das Onze, Jornal
UEL FM, Revista Modos de Vida e o Música do Brasil 3) O saldo desta primeira experiêricia
de PAS entre a UEL. FM e a FAUEL - que se rnostrou infrutifera na captaçâo de "apoios
culturais" e na realizaçâo de seus objetivos - serviu, entretanto, para adeqíiações e
melhorias no segurido "Prograrna de Apoio Cultural a Projetos da Rádio Universitária",
assinado entre as partes em 2fü 7, e que possivelmente alcançará resultados positivos sob a
coordenaçâo do atual diretor geral da emissora educativa, que assumiu o cargo em 10 de
lunho de 2018.

. Estabelecer a relação entre os Objeiivos propostos e as Meias realizadas e não realizadas.

[ II- RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utílizar folhas an?exas) ?l
Nâo tendo havido recursos financeiros, em consequência da nâo captaçâo de "apoios culturais" l porcausa dos motivos expostos no item anterior -, os projetos e objetivos previstos no referido PAS nâoforam desenvolvidos e, portanto, infelizmente nâo houve "Resultados Obtidos", nem parciais e nem
totais.

. Relação entre as Me""'?iasrealizadas e?osResulíados?Obíidos, Impa7(odaação'?quafüoàs Iransforma?çõesp;ovocadas Ín'a
realidade do público alvo atendido em função das ações do proje(o; Contribuições para o Ensino e a Pesquisa, Irrteraçâo
Dialógica entre os aiores da ação e o público alvo aíendido.

('ííííílíiii I:iíií'ci'silói'io: IIIlIIO!'i:I Cellü (Illl'Cí:l C:ll I PR 4151. klll lfül ? FOlie 14.1) 33ll=lallri PÀIIX . Fn% 3328 ?l41(I . CniXíi Poíiúl 6.ílOl - CEP 81íô51.9!)(l - Illlel'llel %'
Iloslííliíl Llnivírsiiúíío{Cciíiro ílc C.füiciiis íl:í Sarí«lc: À}'. Robeyi Koch. 611 . Vílii Opcí'úcia - Fone lal31 3381-2í)110 lilRX - Fnx 3337=1(l4 I e 3331-'14'A .. C.o:xii Poíinl 791 - CEP 861)38-I?lli

I.ONDRlNil ? PrSll-SNí{ ? BRílSll.

Fúl-Ill ('üligú Il.71í4 FôllllnlOê
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l!l - P?ÚBLICO ALVO ATEN[)IDO (no periodo do?F?el;at?órig}?

l-"-Iª""'l Publicoafüol)l Locall) l "a"o lüª"eí=í""oi
l l l íl l 1

(') Público alvo - Ex : Professores de lo. grau da Rede Pública bstadual; (") Local - Ex : Colégio Estadual Professor
Vicente Rijo.

r IV - FORMA<,ÂO DO ESTUDANTE
Nâo houve qualquer reflexo no processo de formaç:ao de estudantes, porqve eles não chegaram a
participar de atividades inicialmente previstas pelo PAS na UEL FM. A participaçâo de alunos só teria
sido concretizada caso os suportes financeiros do "apoio cultural" tivessem sido captados e as ações
dos "Objetivos Específicos" tivessem sido desenvolvidas. Porém, nada disso acontecety.

)

. Reflexos da ação no processo de form?açãoacadêm?icados?esíudaníes,entre ouíros aspectos que julgar pertinemes.

l V - DIFICULDADES - OPERACIONAIS E/OU ACADEMICAS l
Operacionais (Administraiivas): Não houve dificuldade por parte da Universidade, em íelaçâo ao projeto.
Académicas: Igualmente não houve.

í Vl - AVALIAÇÂO
Os instrumeritos de avaliaçâo informados na proposta do projeto nâo foram utilizados, pela simples
razâo que as açôes e objetivos previstos no referido PAS nâo foram desenvolvidos em consequência
da riâo captaçâo de recursos financeiros (leiam-se "apoios culturais"), corno foi explicada nos itens
anteriores. Pelo mesmo motivo, nâo houve qualquer impacto e nem avaliaçâo do programa junto ao
seu público-alvo (os ouvintes da UEL FM).

]

?cr: a) rclação ünlrc os inslrumcnlos dc avaliação inlormados na proposla do proiülo c aquclüs ülclivamcnle ulilixadüs duíanlc 'a
cxccu«,ao: b) loi ulili.yado irislrumcnlo dc avaliação íüalixado pclo público afüo? Quais os rcsullados da avaliação rüalixada pülo público
afüo.

?- -vii ?sa-o ?oj;
Nâo é possfüel produzir um texto (resumo de conclusâo) científico porque as ações nâo foram
desenvolvidas, os objetivos e metas nâo foram alcançados - tudo em consequência da falta de
recursos financeiros externos que viriam de "apoio cultural" à UEL FM - e, portanto, nâo há
resultado(s) que possibilitasse(m) realizar uma análise teórico-metodológica do objeto em questâo.
?Apreseníar o Resumo da Conclusão do Proieto, nos moldes exigidos em Periódicos Especia'?lizados.

1

?C.líiíí?íi?í}Ili» i?í'cri?ilúrio:R«iil 7s'i:i('c?l{Oka:i;, Í '?F«ii s v ??.l,l ; 37171 ""-?llli Hl 'I?ª:??IN ?F:».» ";? Tl?l ? III- ?( 7ii7Pílírallí.l)íll -?{'E ?Iª)Il)Ilílil;?71íªi'?'iícl?'?i'ví.li?
Ilíls1mill {'?nivcrsiltu'i«iK'eíllr«í ile t'iõociíís dii S:u'ule: Av. Rohvri Kiiíh. íill Vil:i l)l'?vy:!i'ia - Fmic I.Ui ?l3)Il 2111111 I':lllN - F:ií 3337-4(141 e ?!?l3l 7?lQ5 (:l:)II I%iiil 7')l CEI' )ll»!}3R??I?IO

u)Nm}IN.l l'.lR..lNll IIRIIS?I.

Foníi ('óíligo l I.71í4 Foniiaio'.?l4 Ijjílç7!17ii::n)
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í7 Vlll - D?SSEMINAÇÕES (resultantes das ações do projeto)
Corno, pelos motivos expostos nos itens anteriores, as ações previstas no projeto não foramrealizadas, infelizmente nâo houve resultados parciais e nem totais do referido PAS a serem
disseminadasInformar a Referência Completa das disseminações resulíaníe das ações do projeto, classifícando-a de acoído com oscódigos da Tabela de Produção e Pontuação do PROINEX (disponivel no endereço www,uel br/proex, MENU - Bolsas
de Iniciaçâo Ex(ensionisía).

]

Lon:d'rina-,"PR, 'g/novemb-ro/2018.

»=== 'Á., {x ,,=',-
iura do coordenad4r

OBSERVÀÇÀO:

ESTE REI,ÀTÓRIO DE ATIVID,ÀDES EXECUT,=kDAS DEVERÁ SER ENTREGíJE
PEI,Á COORDENÀÇÀO l)O PÁS/PEPE À CONVENENl'E, À Qt)AL CABF,RÁ ÀRESPONSABÍí,TD,ADE DE JUNTÁ-1,O AO REI,A1'ÓRIO FIN,ÀNCEíRO FINAL
(modclo dispontvel no endereço (littp/ç'ííç>çi?íelbipi?oplaíi'poiHcilpagísdi3etoiia-íidii'íinisli'ativa./cíihlos.phpÍ E l)ROTOCOI,,;-{?,OS, NUM UNICO PROCESSO l"ÀRA A UEI,. ':
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PARECER N. 041/2018

prqel ç'
Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e - ,.
Sociedade ,-' :':'

ª')y*

À

Profa. Dra. REGINA CÉLIA ESCUDERO

DD. Coordenadora da Comissão de Extensão do

Departamento de Comunicação

Centro de Educação, Comunicação e Artes/CECA

O presente processo trata do RelatÓrio de

Atividades Executadas e Financeiro Final, do projeto de prestação de serviços

íntitulado: PROGRAMA DE APOIO CULTURAL A PROJETOS DA RÁDIO

UNIVERSIDADE (UEL)FM", referente ao período de 19/06/2013 a 18/06/2016,

por meio de Convênio entre a UEL e a FAUEL, coordenado pelo Prof. Dr. Osmaní

Ferreira Costa, docente vinculado ao Departamento de Comumcação/CECA,

vinculado à Resolução CA no. 008/2012.

Conforme parecer emitido pelo Conselho de

Administração, à folha n. 13, o Relatório Financeiro Final foi aprovado em

12/09/2018 e remeteu à PROEX a íncumbência de solicitar o Relatório de

Atividades Executadas (Acadêmico), com maior detalhamento sobre os objetivos

alcançados parcial ou totalmente e a justificativa para a não captação de

recursos e as ações realizadas visando esta captação.

A PROEX, por meio do parecer n. 035/2018,

anexo à folha n. 35, providenciou a solicitação do Relatório de Atividades

Executadas (Acadêmico) e o coordenador do projeto, atendendo solicitação da

PROEX, em seu parecer à folha n. 36, anexou às folhas n. 37 a 40 o Relatórío de

Atividades Executadas.

Cíiiiipiis lln!VerS!liír!Oi RodOVil! CellO Garcia Cid (PR 445), knl 3&I0 - Fonc (43) 33'lI-4000 PIIBX - FiiX 3328-4440 - CaiXii Poílil 6.0ül - CEP 861)51-990 - Inlernel lillp:ílwwív.iiel.bi'
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Informamos a V.Sa. que este encaminhamento

cumpre o que dispõe o Art. 5º., inciso II da Resolução CEPE no. 0087/2010 e o
Art. 2º., ínciso II, da Resolução CEPE no. 0088/2010, que tratam
respectivamente, da constituição e competência das Comissões de Extensão de
Departamento e de Centro.

Considerando as disposições contidas nas

Resoluções acima citadas, o Relatório de atividades Executadas anexado às
folhas n. 37 a 40 deste processo deverá ser aprecíado quanto à sua aprovação
pelas seguintes instâncias:

* Comissão de Extensão de Departamento;
Comissão de Extensão de Centro.

Solicitamos, apÓs o cumprimento dos trâmites

acima mencionados, a devolução deste processo diretamente para a Divisão de
Projetos desta Pr6-Reitoría, no sentido de encaminhá-lo para as demais
provídêncías,

Em, 26/11/2018.

}

Profí"Dr.'íP:ulp-<ntonio Líboni Filho

rretor5!'e,fProgrffirnas, Projetos e
/ rção.M-x,?ter)s"Íonista

Chéfe da Divisão de Projetos
S.
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PARECER EM PROCESSO

SÀUEL I SISTEMÁ'DE ÁROUIVOS DÀ UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

PROCESSONÚMERO FOLHÀNº RUBRICA SETOR

tl,üha4s'R "" '. q,'-,
7Th

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO, Nº FOLHA, RUBRICA E SETOR.
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