
ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA REALIZADA 

EM 13 DE AGOSTO DE 2018 

Aos treze dias do mês de agosto de 2018, às noves horas, reuniram-se os membros da 

Câmara de Extensão e Cultura, cuja assinatura consta na lista de presença. Dando início 

à reunião, a Pró-Reitora de Extensão e Cultura Profª. Drª. Claudia Alessandra Fortes 

Aiub, informou os pontos de pauta passando a apresentá-los em seguida: 1. LEITURA 

E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES PASSADAS - AS ATAS das reuniões 

passadas não foram apresentadas; 2- SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA - 

SIA - APRESENTAÇÃO DO TEMA: CIÊNCIA PARA A REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES – foi apresentado o Tema da próxima SIA e discutidos vários 

pontos referentes às dúvidas sobre a temática abordada. A SIA acontecerá do dia 15 ao 

dia 20 de outubro. A primeira votação referiu-se à mudança da frase inserida no Edital, 

cuja temática era: “Ciência para a redução das Desigualdades”. Resolveram por 

votação, inserir a frase: “Como seu Programa/Projeto contribui para a redução das 

desigualdades?”. Em seguida, foi apresentado o edital inscrição da SIA, retificado do 

ano anterior, apenas faltando alguns ajustes, os quais foram feitos no decorrer da 

reunião. O Edital da SIA, após modificações foi votado e aprovado. A discussão da 

reunião ficou mais precisamente atrelada aos critérios de julgamento dos trabalhos a 

serem apresentados SIA. Especificamente os critérios para roda de conversa foram 

discutidos, alterados e votados ficando acordado que poderiam ser produzidos ao final 

da atividade resumos escritos, vídeos e/ou quaisquer outros produtos que pudessem ser 

avaliados. A entrega desse produto deverá ser feita até às 18 horas do dia 18 de outubro. 

Ainda no decorrer da reunião, alguns pontos foram levantados sobre as dificuldades de 

transporte de materiais e de pessoas dos Programas/Projetos e a Profª. Claudia Aiub fez 

breve explicação de como proceder no caso de pedido de transportes. A Profª. Claudia 

Aiub fez algumas considerações sobre a próxima reunião e falou da necessidade de se 

pensar critérios para a concessão de bolsas em 2019. Estes assuntos deverão ser 

retomados na próxima reunião da Câmara, bem como os assuntos pendentes, dentre eles 

a aprovação desta ATA e das passadas. Sem mais a acrescentar, a Prof. Claudia Aiub 

deu por encerrada a reunião. 


