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

ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2017 DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA,
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove 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 INFORMES GERAIS: 1.1 Relatório
de programas/projetos realizados em 2016: a Profa. Claudia Aiub apresentou os dados
coletados dos 188 relatórios enviados pelos coordenadores dos programas/projetos referentes
ao ano 2016. Os dados foram apresentados em forma de gráfico relacionando o quantitativo
de programas/projetos cadastrados, demanda orçamentária, ações junto à escolas públicas,
percentual de atividades realizadas e público envolvido. Os dados completos estarão no
relatório de gestão a ser aprovado na próxima reunião do CONSUNI e será disponibilizado na
página da UNIRIO. 1.2 Curricularização das atividades de extensão: a Profa. Claudia Aiub
informou que será publicada uma ordem de serviço conjunta PROGRAD/PROExC referente à
curricularização das atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação da
UNIRIO. 2 APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CADASTRADOS
NO PRIMEIRO EDITAL DE 2017: Foram cadastrados 239 programas/projetos de extensão
e cultura no primeiro edital de 2017. Houve um crescimento nos projetos cadastrados em
relação ao ano passado. 3 REVISTA RAÍZES E RUMOS: a Profa. Claudia Aiub passou a
palavra para a Profa. Naira Silveira que informou que a revista Raízes e Rumos está em fase
de reestruturação para se adequar aos critérios de periódicos e que para essa reestruturação
terá o auxílio da bibliotecária Patrícia Marra, responsável pelo SEER, sistema que gerencial
periódicos eletrônicos. A primeira iniciativa será a abertura de uma chamada para composição
de novo corpo editorial e referees. Na oportunidade, a Profa. Naira Silveira informou que a
chamada para a submissão de trabalhos para a revista está aberta até a próxima segunda-feira
(24/04). 4 PROJETO DE ACESSIBILIDADE: a Profa. Claudia Aiub prestou
esclarecimentos sobre a Bolsa de Política Pública de Acessibilidade (PPA). Trata-se de uma
emenda parlamentar proveniente do Senador Romário, estabelecida com a UNIRIO em 2016
e com início em 2017. A emenda possibilitou a oferta de um maior número de cotas de bolsas
para os programas/projetos de extensão em cultura com a contrapartida do aluno bolsista
coletar dados sobre políticas de acessibilidade no Estado do Rio de Janeiro. Ao todo foram
ampliadas 60 bolsas, mas que nem todas haviam sido distribuídas. A Profa. Édira elogiou a
proposta e solicitou que fosse ampliado o número de bolsas máximas por
programa/projeto/orientador para que não ficassem bolsas ociosas. A Profa. Taís disse que
fica tranquila em receber essa bolsa em seu projeto, uma vez que a verba é pública,
independente do senador que destinou a emenda. Por fim, solicitou que os projetos não
classificados poderiam ser incluídos nessa redistribuição das bolsas ociosas. A Profa. Miriam
Contijo solicitou esclarecimentos sobre a organização do tempo dos bolsistas. A Profa.
Cládice disse que não recebeu e-mail sobre esse tipo de bolsa, informou que trabalha com
acessibilidade e que gostaria de colaborar com esse projeto, complementou que esse tipo de
bolsa deveria ser discutida em Câmara. A Profa. Claúdia Aiub esclareceu todos os pontos,
informando que a ampliação do número das cotas de bolsas se deu apenas com o recebimento

dessa emenda e que a contrapartida é a elaboração de um relatório simples sobre ações
específicas de políticas públicas de acessibilidade no estado do Rio de Janeiro, e que esse
relatório não demandaria muito tempo, podendo ser conciliado com o tempo destinado no
programa/projeto do professor. Em relação a ampliação, discutiu-se que a alteração dessa
condição feriria o edital vigente e que as mudanças sobre essa situação em outra Câmara, para
o edital do próximo ano, mantendo assim a decisão da Câmara e o edital vigente. Em reunião
da Câmara, realizada em dezembro de 2016, a Câmara aprovou que a distribuição das bolsas
de PPS seguissem os mesmos critérios para a distribuição de bolsas PIBEX e PIBCUL. Com
base nessa informação e demais esclarecimentos, a proposta para o preenchimento das cotas
ociosas foi a publicação de um novo edital no meio do ano, com cotas vigentes de agosto a
dezembro de 2017, com edital transversal à temática de acessibilidade. Esta proposta foi
aprovada com 27 votos a favor, 8 abstenções, em detrimento de 3 votos a favor de um edital
específico para acessibilidade e 1 voto a favor de um edital geral, sem temática específica. Ao
final da votação a Profa. Claúdia Aiub informou que em aproximadamente um mês haverá
outra reunião para apreciação do edital. 5 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE NOVA
ESTRUTURA DA PROEXC E DA CÂMARA: A Profa. Claudia Aiub apresentou a nova
estrutura organizaconal da PROExC, ressaltando os trabalhos em andamento e as aspirações
para os trabalhos futuros. Destaca-se a criação da Escola de Extensão, a transformação da
Coordenadoria de Cultura em Diretoria de Cultura e a criação de uma Diretoria de Apoio.
Esta foi apenas uma explanação do desenho na nova estrutura, que será debatida em reunião
futura. 6 NÚCLEO DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA REGINA LUGARINHO: a
Profa. Claudia Aiub passou a palavra para o Prof. Antonio Andrade que apresentou o Núcleo
e o seu Regulamento interno. A Profa. Miriam Gontijo solicitou esclarecimentos sobre o
Núcleo. O Prof. Álvaro solicitou informações sobre a atuação e experiências do Núcleo. O
prof. Antonio Andrade esclareceu as questões e convidou aos coordenadores a aderirem ao
Núcleo. A Profa. Taís sugeriu uma alteração na redação inicial do Regimento. Posto em
votação o regimento foi aprovado por 24 votos a favor e 4 abstenções. Após a votação,
identificou-se um problema, não havia ficado claro que a provação estava condicionada à
alteração sugerida na redação do regulamento. Com base na identificação desse problema na
votação, a Profa. Claúdia Aiub suspendeu a votação e incluirá o texto com as alterações
encaminhadas pelos membros da Câmara até o dia 02 de maio. 7 ASSUNTOS GERAIS: 7.1
Novos e-mail's: A Profa. Claúdia Aiub apresentou os novos e-mails institucionais da
PROExC. 7.2 Edital PROEXT: A Profa. Claúdia Aiub comunicou que até o momento não há
data para a publicação do edital PROEXT e que foi convocada para uma reunião em Brasília,
entretanto nada foi esclarecido. 7.3 Ordem de Serviço GR N. 01/2016: A Profa. Claúdia
Aiub esclareceu que desde 2016 há uma ordem de serviço para a despesas e que os
programas/projetos devem solicitar seus materiais com base nesta Ordem de Serviço. Na
oportunidade apresentou o orçamento destinado à PROExC para o ano de 2017. 7.4 Quintas
Culturais: a Profa. Naira Silveira divulgou o projeto Quintas Culturais e convidou 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. 7.5 Divulgação de
programas e projetos de extensão e cultura: a Profa. Naira Silveira solicitou que
coordenadores assinalassem na lista de presença a autorização para a divulgação dos
programa/projetos cadastrados, assim como informou que em breve os coordenadores
receberão um comunicado para enviarem fotos e a autorização de publicação dessas fotos na
página da PROExC e demais instrumentos de divulgação, por exemplo, livros e catálogos. 7.6
Limite de bolsa por programa/projeto/coordenador: a Profa. Natália Fiche relatou que a
redução do limite de cotas prejudicou o andamento de seu projeto e solicitou a sensibilização
da Câmara para compreender que programas/projetos que atuam em comunidade por muitos
anos, a redução pode impossibilitar o andamento do programa/projeto. E, nada mais havendo

a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai
assinada por mim, e pela Sra. Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Profa. Dra. Claudia Aiub.

