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Ata da sessão extraordinária da 2ª Câmara do Conselho de Planejamento e
Administração da Universidade Federal do Paraná realizada no dia 19 de dezembro de
2019. Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas na Sala do
Conselho Universitário, reuniu-se a Segunda Câmara do Conselho de Planejamento e
Administração da Universidade Federal do Paraná, sob Presidência do Conselheiro Marcos
Wagner da Fonseca. Presentes os Conselheiros titulares Regina Maria Hartog Pombo
Rodrigues, Eduardo Wysocki Martins Rosa, Rufina Maria Rodrigues Roldan, Jaime
Wojciechowski, Lígia Negri, e Maria Berenice Reynaud Steffens. A sessão contou ainda com a
presença da Professora Maria Virgínia Filomena Cremasco e da Servidora Vanessa Regina
Sanchez Silio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), e dos servidores Abiqueila
Aguiar Ody de Oliveira e Everaldo Cordeiro da Coordenadoria de Relações Institucionais da
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (CRI/PROLAN). Justificaram a ausência
os Conselheiros Horacio Tertuliano dos Santos Filho, Andrea Emilia Marques Stinghen,
Crislaine Caroline Serpe, Lenira Gaede Senesi, Luciana Menezes de Azevedo (licença
maternidade), Regiane Regina Ribeiro. Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a sessão
agradecendo os presentes pelo atendimento do chamado. Em seguida fez breve explanação
sobre a questão orçamentária, a liberação tardia das verbas e a necessidade de fazer o empenho
ainda no exercício. Ato seguinte passou a palavra ao relator, Conselheiro Jaime Wojciechowski,
reconhecendo pelo parecer urgente. Ordem do Dia: 01) Processo: 074554/2018-11 – 2º
Aditivo ao Termo de Convênio nº 43/18 – Projeto de Edital de Extensão da UFPR – entre
a UFPR e a FUNPAR objetivando alterar a Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros.
O Conselheiro fez a leitura do seu parecer favorável à aprovação do 2º Termo Aditivo. O
Presidente cedeu a palavra à Professora Maria Virgínia Filomena Cremasco, Coordenadora de
Extensão da (PROEC), para explicações sobre o Projeto exaradas nos seguintes termos: "A
Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PROEC em 2019 lançou, pela primeira vez, dois Editais,
no valor total de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) que visaram fortalecer as ações
extensionistas no ano. Ambos subsidiaram financeiramente projetos e/ou programas voltados
para uma política de protagonismo social da Extensão na UFPR, que desenvolviam ações
estratégicas para a inteligibilidade recíproca de experiências e melhorias comunitárias, de
participação social, de cooperação e de fortalecimento do tecido social, principalmente de
populações vulneráveis. Buscou-se, assim, dialogar com a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Brasil (ONUBR), que reconhece que a
erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é
o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. O
primeiro Edital, n° 02/2019, visou o fortalecimento da articulação das ações de extensão. Esta
articulação se deu entre dois ou mais Programas e/ou Projetos de Extensão. Já o segundo
Edital, n° 03/2019, apoiou financeiramente a viabilização e o fortalecimento das ações
contínuas de Extensão de programas e projetos. No fim deste ano, tivemos a confirmação pela
PROPLAN de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de aporte para esses Editais o que
gerou o pedido deste aditivo para darmos continuidade da execução do mesmo objeto do
convênio estabelecido com a Funpar em 2019." Em discussão e votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. Após, agradeceu a presença, desejando a todos um Feliz Natal e um
excelente 2020, e declarou encerrada a sessão da qual eu, Silmara Lucia Bindo Groschupf,
secretária, lavrei a presente ata.

