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legais, estatutarias e
A Pro-Reitor de Extensao e Assuntos Culturais no uso das suas atribuiyoes

regimentais,

RESOLVE:

Adotar as seguintes Orienta.;oes durante a pandemia da COVID-19, com
a finalidade de estabelecer padroes de funcionamento das atividades de
extensao.

Art. 10. Interromper as atividades presenciais no ambito de Programas, Projetos, Cursos e Eventos de
extensao em conformidade com 0 estabelecido nas Reunioes do Conselho referente a suspensao do
calendario universitario, exceto em:

(a) Projetos vinculados a Chamada da Fundayao Araucaria 09/20 - Ayao de Extensao contra 0

COVID-19;

(b) Atividades de voluntarios inscritos no Sistema de Voluntariado da PROEX destinados a ayoes de
extensao contra 0 COVID-19;

Art. 2°. Coordenadores de Projetos e/ou Programas, bern como, de Cursos e Eventos com Relat6rios
Finais nao conc1uidos devido a suspensao das atividades e com periodos de termino posteriores a
17/03/2020, data de suspensao do Calendario Universitario, se for necessario poderao solicitar a PROEX,
via SEI, prazo de prorrogayao de ate 06 (seis) meses, contados a partir do dia 17/03/2020, e renovavel, caso
as orientayoes frente a pandemia do COVID-19 se modifiquem por parte da UEPG.

Esta orientayao nao se aplica a relat6rios que ja foram submetidos no sistema online da PROEX para
aprovayao, mesmo que abranjam 0 periodo citado, tendo em vista, que seguirao normalmente 0 tramite para
aprovayao dos 6rgaos;

Relat6rios com datas anteriores a 17/03/2020 e que se encontram inadimplentes devem seguir 0 tramite
normal de submissao ao Sistema Online da PROEX.
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Considerando ainda, que a ORDEM DE SERVI<:;ON° 2020.0202473 - PRORH de 16/04/2020
recomenda que as reunioes dos orgaos sejam feitas por meios eletronicos, informamos que novas
propostas de Programas e Projetos de Extensao e de Cursos e Eventos seguirao tramite normal para
aprova9ao institucional e posterior registro na Politica Docente pela PRO EX.

Art. 3°. Ficam mantidas as proposi90es de Cursos e Eventos de natureza online, seguidos os tramites.

Art. 4°. Cabe aos coordenadores planejar, se for 0 caso, atividades domiciliares para os bolsistas de extensao
da categoria PIBIS e PIBEX. Na possivel necessidade de realiza9ao destas atividades pelos projetos, estas
devem ser acompanhadas remotamente (telefone, video conferencia, whats, entre outros) por seus
orientadores. Ate segunda ordem, a Funda9ao Araucaria mantem em carater normal as bolsas PIBEX e
PIBIS, nao sendo necessario reportar as atividades dos bolsistas no formulario Teletrabalho do Decreto do
Govemo do Estado do Parana 4320/2020, por nao se tratar de servidores.

Estas orienta90es poderao ser revistas a qualquer momento, de acordo com novas normas, instru90es ou
recomenda90es dos orgaos oficiais da UEPG.

Esta Ordem de Servi90 entra em vigor na data de sua publica9ao.
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