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

ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA,
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018
No segundo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos,
reuniram-se no auditório Vera Janacópulus 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. A Câmara deu início à reunião com os seguintes assuntos e orientações:
1- Aprovação da 4ª (aprovada por unanimidade) e 5ª ata de 2017 (aprovada com 1 abstenção);
2- Apresentação relatório de gestão PROExC 2017, onde foram apresentados principalmente
os índices alcançados em relação as metas estabelecidas no PDI; 3- Ordem de Serviço GR nº1
e aplicações desta em 2018; 4- Apresentação da previsão orçamentária 2018 a ser aprovada no
próximo CONSUNI, incluindo as emendas sob responsabilidade da PROExC e as
perspectivas de seu uso; 5- Regimento do NIS (Núcleo de Imagem e Som), sendo este
solicitado a revisão ortográfica e aprovado; 6- Apresentação e críticas sobre os conceitos de
"Projetos e Programas", em extensão e perspectivas políticas para a manutenção de ambos,
sendo as manifestações livres e não voltadas para as questões de bolsa; foi também solicitado
a esta Pró-reitoria, para subsidiar as discussões, um levantamento do número de programas e
projetos associados a esse nos últimos anos e que deveríamos ter uma sessão especialmente
sobre o tema; 7- Levantamento inicial de propostas para distribuição de bolsas institucionais
para 2019, em virtude do avançar da hora e do esvaziamento da Câmara, esse tópico será
abordado em reunião futura. Informes Gerais: a-divulgação do edital NIS; b-Transporte e
dificuldades, carta da extensão e cultura à Proad; c- Quintas Culturais; d- Festa Junina.
E, nada mais havendo a tratar eu, Claudia A F Aiub, lavrei a presente ata.

