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Ata da reunião ordinária nº 160 da 2 

Câmara de Extensão, Cultura e 3 

Sociedade da Universidade 4 

Estadual de Londrina - UEL, 5 

realizada no dia 28 de abril de 6 

2020.       7 

No dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, 8 

realizou-se, remotamente, por meio da plataforma Google Meet, 9 

reunião ordinária 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. Na sequência, conforme a ordem 23 

do dia, a Professora Mara Solange passou a apresentar a minuta da 24 

Instrução de Serviço Proex nº 002/2020. Esclareceu que a presente 25 

Instrução visa estabelecer novos procedimentos, principalmente,  para 26 

inclusão de professores, alunos e servidores em Projetos e 27 

Programas de Extensão. Tal instrução de serviço tornou-se 28 

necessária devido ao momento de distanciamento social pelo qual 29 

estamos passando. Dessa forma, alguns dos processos que, antes 30 

eram feitos via tramitação de protocolos físicos, passam a ocorrer on-31 

line, por meio de trocas de e-mail, envio de documentos digitalizados, 32 

respeitadas as instâncias de aprovação, em face da situação atual de 33 

distanciamento social, enquanto perdurar a mesma. Informou ainda 34 

que desde o início da vigência dos Atos Executivos 22 e 27/2020, 35 

foram feitas aprovações fora do formato tradicional, conforme 36 

proposto pela Instrução de Serviço em pauta, devido à necessidade e 37 

visando não prejudicar nenhum procedimento. Dessa maneira, ao final 38 

da Instrução de Serviço solicita-se a convalidação das ações já 39 

realizadas último mês. Profª Ana Cláudia Saladini questiona, em face 40 

de tal discussão, qual a possibilidade de retorno das atividades 41 

presenciais no próximo dia quatro de maio, que a Profª Mara Solange 42 

informa que não há perspectiva de retorno a curto prazo, tendo-se já 43 

uma orientação clara, inclusive apoiada pela Procuradoria Jurídica da 44 

UEL, de que a UEL encontra-se, de certa forma, sob as normativas do 45 



Governo  do Estado e do Município, assim enquanto o Prefeito e o 1 

Governador não declararem a possibilidade de reabertura de 2 

atividades educacionais, tanto em faculdades, universidades ou outras 3 

escolas, a UEL por si só não pode voltar às suas atividades, sendo 4 

que nesta perspectiva a partir do próximo dia quatro de maio não há 5 

nenhuma possibilidade de retorno, no entanto, quando ocorrer, deverá 6 

ser uma decisão técnica e também de acordo com as normas do 7 

Município de Londrina e do Estado do Paraná. Prof. Paulo Liboni 8 

passa a projetar a minuta da Instrução de Serviço Proex nº 002/2020 9 

para leitura e análise, fazendo a leitura do Art.1º, com seus parágrafos 10 

e incisos. Professora Mara propõe pausa para manifestação de algum 11 

conselheiro quanto ao primeiro artigo. Professor Ernesto pergunta se 12 

as solicitações podem ser feitas via sistema, ao que é esclarecido que 13 

o Sistema de Projetos não está estruturado para preenchimento 14 

automático de formulários, assim a forma possível é o envio do 15 

documento via e-mail, preferencialmente e-mail institucional, seja em 16 

nível de Coordenações, Departamentos, Centros de Estudo e  17 

Comissões. Professor Paulo Liboni dá continuidade à leitura. Quanto 18 

ao Art.2º, Profª Mara Solange esclarece que, a atual Resolução de 19 

Projetos exige que, a partir da inclusão do sexto docente em um 20 

Projeto, é necessário que esta seja aprovada pela Câmara de 21 

Extensão, porém na atual situação, seria inviável aguardar a 22 

realização de reunião da Câmara de Extensão, para formalizar tais 23 

inclusões, até porque alguns dos Projetos apresentados nos últimos 24 

dias tem relação ou estão desenvolvendo ações voltadas ao controle 25 

da pandemia, desta forma aguardar a realização de reuniões para 26 

aprovação causaria grande atraso na inclusão dos docentes e 27 

respetivos alunos nos projetos, reforçando mais uma vez que a 28 

instrução de serviço em questão está voltada às ações durante o 29 

período em que perdurar o isolamento social. Professor Liboni 30 

continua a partir do Art.3º. Após a finalização da leitura do texto na 31 

íntegra, Profª Mara Solange reforça, quanto ao Art.6º, que trata da 32 

convalidação de inclusões de projetos já realizados no formato 33 

proposto pela presente instrução, de que houve a inclusão do Projeto 34 

“Uel pela Vida e contra o coronavírus”, por demanda da Fundação 35 

Araucária, sendo necessária sua convalidação. Em seguida, são 36 

apresentadas duas sugestões, a saber: Professora Zilda propõe 37 

inserir no texto, quando das referências a “formulário”, entre 38 

parênteses, o esclarecimento (disponível  na página da Proex). 39 

Professor Reginaldo propõe dispensa da assinatura do Colaborador 40 

Externo na tramitação via e-mail, sendo a mesma exigida apenas 41 

posteriormente, quando do envio do documento físico à Proex, 42 

conforme Art. 4º, § 2º. Com as alterações feitas, e não havendo mais 43 

manifestações, colocou-se em votação a aprovação do texto, tendo 44 

sido solicitada a manifestação pelo “chat”, tendo sido 17 (dezessete) 45 



votos favoráveis. Não houve manifestação contrária à Instrução de 1 

Serviço, tampouco abstenções, dessa forma a Instrução de Serviço 2 

Proex nº 002/2020 foi aprovada por unanimidade. Prof. Saulo destaca 3 

que a experiência de trabalho nesse formato pode ser muito positiva, 4 

e servir como aprendizado para se dar mais agilidade aos processos. 5 

Encerrados os pontos de pauta, Profª Mara Solange faz os seguintes 6 

informes: não tendo sido possível a reunião da Câmara de Extensão 7 

do mês de março, pela dificuldade de composição do quórum naquele 8 

momento, a Pró-Reitora de Extensão, fez, ad referendum, a 9 

aprovação de várias inclusões de professores,  aprovação de 10 

relatórios de projetos, para que não houvesse prejuízo para a pauta 11 

que estava posta para a reunião de março. Relata também que a  Pró-12 

Reitoria de Extensão, nos últimos dias, têm trabalhado para a 13 

realização de dois grandes eventos, a saber: o Por Extenso, evento 14 

de Extensão realizado anualmente pela Proex,  e o SEURS, 15 

Seminário de Extensão da Região  Sul, que deve este ano acontecer 16 

em Londrina, sob responsabilidade da UEL. Não há ainda a certeza 17 

das datas, devido à situação imposta por conta da atual Pandemia do 18 

COVID-19, mas a Pró Reitoria está cumprindo os prazos 19 

estabelecidos para os encaminhamentos junto ao órgão financiador – 20 

Fundação Araucária. Informa também que na data de hoje foi 21 

assinada pelo Reitor “ad referendum” a Resolução CEPE/CA 22 

008/2020, que dispõe sobre tratamento especial para Eventos de 23 

Extensão e Cursos de Extensão, enquanto vigorar os efeitos do Ato 24 

Executivo 22/2020 e eventuais prorrogações. Sendo esta resolução 25 

específica para o período de isolamento social, o mesmo somente se 26 

aplica a eventos e cursos não presenciais, sem interveniente, sem 27 

previsão de compras e serviços, uma vez que não são possíveis neste 28 

momento. Também não haverá cobrança de taxa de certificado. A 29 

seguir a Professora Mara informa sobre a tramitação da Creditação da 30 

Extensão. Foi encaminhada a última versão de Resolução. Falta 31 

deliberar para finalização com as Câmaras de Extensão e de 32 

Graduação. É preciso avaliar a viabilidade de uma reunião conjunta 33 

com as duas Câmaras de forma remota, considerando o grande 34 

número de pessoas. No entanto, devido ao prazo imposto à Instituição 35 

para aprovação dessa normatização, urge a realização de nova 36 

reunião em breve. Ainda sobre a Creditação, Professor Paulo Liboni 37 

faz uma breve retrospectiva dos trabalhos realizados até o momento, 38 

informando que a proposta de resolução está praticamente finalizada, 39 

tendo que ser concluída conjuntamente com as Câmaras de Extensão 40 

e Graduação, para posterior envio ao CEPE e aprovação final. 41 

Antecedendo a Resolução da Creditação, já foi aprovada a Política de 42 

Extensão, a qual foi revista, de forma a estar preparada para a 43 

implantação da Creditação. Na sequência, a Profª Mara Solange abre 44 

a oportunidade para que se façam relatos das ações realizadas pelos 45 



Projetos no período de isolamento social. Prof. Benjamin manifesta 1 

que gostaria de oferecer seu projeto como possível piloto para se 2 

colocar em prática a política de extensão, possivelmente no início do 3 

próximo ano, para ter alguma informação empírica da nova política de 4 

extensão. Profª Edmeia, do Museu Histórico, relata que por meio do 5 

Programa estão produzindo materiais, sendo postados no Facebook e 6 

no aplicativo do “Londrina Cultura”, vídeos, textos, imagens, cartão 7 

postal, apresentando o que o Museu Histórico salvaguarda, duas 8 

postagens por semana. Professora Mara sugere que, havendo um 9 

link, enviar no grupo para que seja colocado na página da Proex. 10 

Professor Reginaldo, Coordenador do Projeto Plataformas Digitais, 11 

tem como uma das frentes o trabalho com pessoas idosas, assim foi 12 

estimulado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ao 13 

desenvolvimento de uma frente de ação que foi chamada de “Tecendo 14 

Redes”, envolvendo voluntários do Conselho Municipal, Secretaria 15 

Municipal do Idoso, professores e alunos do Departamento de 16 

Comunicação, que em parceria com a Rádio UEL, tem produzido 17 

conteúdos diariamente para chegar aos idosos. Estudantes e 18 

voluntários têm produzido podcasts, lives, conversas, etc. As ações 19 

tiveram início em primeiro de abril e já atingiram cerca de treze mil 20 

pessoas. Profª Mara Solange sugere a inclusão dos alunos e 21 

professores envolvidos no Projeto de Extensão. Prof. Reginaldo diz 22 

que irá verificar a possibilidade, considerando terem ou não os 23 

professores horas disponíveis. Professor Saulo Fabiano relata várias 24 

ações sendo desenvovidas pelos departamentos do CESA, sendo que 25 

os Departamentos de Direito, Economia e Contábeis tem produzido 26 

eventos, palestras informativas, avaliação de impacto de compras 27 

públicas; o Departamento de Serviço Social está apresentando um 28 

site para trabalhar com acolhimento. O Celio, diretor da TV UEL, pede 29 

aos professores, que o procurem para fazer divulgação das ações. 30 

Solicita também o envio de vídeos pelos professores, para 31 

disponibilização pela TV UEL. Também informa que tem material para 32 

ensinar como produzir vídeos, gravações, dicas de iluminação, etc e 33 

se coloca à disposição. Professora Zilda informa que, antes da 34 

suspensão das ações presenciais, vários eventos já haviam sido 35 

aprovados, que há necessidade de revisão da questão orçamentária 36 

por conta do não recolhimento do valor dos certificados e pede ajuda 37 

na divulgação nos Centros de Estudos da nova Resolução CEPE/CA 38 

008/2020. Professora Mara Solange informa que o espaço da Proex 39 

está sendo utilizado para atendimento da Central de Informações do 40 

Projeto “UEL pela Vida e contra o novo Coronavírus”, mas que os 41 

servidores estão trabalhando remotamente e à disposição para 42 

atendimento via e-mail. Nada mais havendo a tratar a Pró-Reitora 43 

Mara Solange Gomes Dellaroza agradeceu a presença de todos e 44 

encerrou a reunião às quinze horas e dezesseis minutos e eu, 45 



Damaris Ferreira Piva Santos, Técnico em Assuntos Universitários,  1 

lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e 2 

pelos membros do Conselho presentes à reunião. 3 

 4 

Mara Solange Gomes Dellaroza    ______________________ 5 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 6 

 7 

Paulo Antonio Liboni Filho    ______________________ 8 

Diretor de Programas, Projetos e iniciação extensionista 9 

 10 

Zilda Aparecida Freitas de Andrade    ______________________ 11 

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade 12 

 13 

Ana Cláudia Saladini  ______________________ 14 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CEFE 15 

 16 

Celio dos Santos Costa  ______________________ 17 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – TV UEL 18 

 19 

Deise Maia  ______________________ 20 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCH 21 

 22 

Edyr Pedro da Silva  ______________________ 23 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Rádio 24 

 25 

Eliana Aparecida Silicz Bueno  ______________________ 26 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 27 

C&T 28 

 29 

Gilselena K. Lopes  ______________________ 30 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCS 31 

 32 

Marcia Teshima  _______________________ 33 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – EAAJ 34 

 35 

Patricia de Oliveira Rosa da Silva  _______________________ 36 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Meio Ambiente 37 

 38 

Benjamin Luiz Franklin  _______________________ 39 

Coordenador da Comissão de Extensão do CECA 40 

 41 

Edméia Aparecida Ribeiro   ______________________ 42 

Representante dos Diretores dos Órgãos Suplementares – Museu 43 

 44 

 45 



Ernesto Fernando Ferreira Ramires ______________________ 1 

Coordenador da Comissão de Extensão do CTU 2 

 3 

Saulo Fabiano Amancio Vieira  ______________________ 4 

Coordenador da Comissão de Extensão do CESA 5 

 6 

Fernando de Biasi    ______________________ 7 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCA 8 

 9 

Reginaldo Moreira    ______________________ 10 

Coordenador de Áreas Temáticas – Comunicação 11 

 12 

Nilson Cesar Fraga    ______________________ 13 

Coordenador da Comissão de Extensão do CCE 14 

 15 

Keli Regina Tomeleri da Fonseca Pinto  ______________________ 16 

Coordenadora de Áreas Temáticas – Saúde 17 

 18 

Renata Katsuko Takayama Kobayashi  ______________________ 19 

Coordenadora da Comissão de Extensão do CCB 20 

 21 

 22 


