UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROExC

ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2017 DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA,
REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas, reuniram-se no
auditório Vera Janacopulos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
os membros da Câmara de Extensão e Cultura, cujas assinaturas constam na lista de presença.
Dando início à reunião, a Presidente da Câmara, Profa. Dra. Claudia Aiub, deu início a
reunião apresentando os seguintes pontos de pauta: 1 APROVAÇÃO DAS ATAS: 1.1 Ata
da reunião realizada no dia 20.04.2017: A Ata foi aprovada com 4 abstenções. 1.2 Ata da
reunião realizada no dia 30.11.2017: A Ata foi aprovada com 5 abstenções. 2 SIA 2017: Foi
apresentado o edital e o formulário para submissão de trabalho na Semana de Extensão
durante a SIA. 3 DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS OCIOSAS PPA: a Profa. Claudia Aiub
apresentou os dados coletados pelo formulário sobre manifestação de interesse em receber
novas cotas de bolsas PPA, referentes às cotas ociosas do Edital de 2017.2. Com base nos
dados coletados, a Câmara aprovou que todos os coordenadores que manifestaram interesse
fossem contemplados com novas cotas. Considerando que mesmo com as manifestações e a
distribuição das cotas, ainda haveria cotas ociosas para distribuir, a Câmara também aprovou
que as cotas ociosas seriam distribuídas, seguindo o critério utilizado no Edital 2017.1, e que
os coordenadores poderiam manifestar interesse por e-mail até o dia 11 de agosto.
4 ASSUNTOS GERAIS: 4.1 Doação de itens de higiene pessoal: A Profa. Claúdia Aiub
agradeceu as doações dos itens de higiene pessoal para a UERJ. 4.2 Edital da Chronos: Foi
divulgado o Edital para submissões de propostas para a revista Chronos. 4.3 Ordem de
Serviço N. 01/2017: Foi apresentada a ordem de serviço com as diretrizes sobre programas e
projetos de extensão. 4.4 Ordem de Serviço conjunta PROGRAD e PROExC: Foi
apresentada a ordem de serviço conjunta com as diretrizes sobre para a curricularização das
atividades de extensão nos cursos de graduação. 4.5 Núcleo Participativo: os membros da
Câmara foram convidados para participarem do Núcleo de Metodologias Participativas
Regina Lugarinho. 4.6 Quintas Culturais: Os coordenadores e demais docentes, técnicos e
discentes a participarem das apresentações que acontecerão todas as quintas das 12 às 14 no
auditório Vera Janacopulos. 4.7 FORPROEX Sudeste: foi divulgado que o evento ocorrerá
nos dias 27, 28 e 29 de setembro e que os coordenadores podem participar e apresentar
trabalhos em pôster e vídeo em formato eletrônico. 4.8 Seguro de vida: foi informado e esse
ano pela primeira vez os bolsistas de extensão foram incluídos na cobertura do seguro da
UNIRIO. Devido a participação de colaboradores voluntário alunos da UNIRIO, há uma
demanda dos coordenadores de que esses alunos voluntários também sejam incluídos no
seguro da UNIRIO. E, nada mais havendo a tratar eu, Naira Silveira, lavrei a presente ata.

