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

 
                                                      

TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR 
 
Eu, _________________________________________________coordenador do Programa/Projeto intitulado 

__________________________________________________________________, processo nº X______/201__, 

me comprometo, independentemente de ter sido contemplado com bolsa, a: 

 
1. Participar das reuniões agendadas pela PROExC, quando convocadas e caso contrário justificar minha ausência; 
 
2. Apresentar os resultados alcançados do Programa/ Projeto, em eventos de Extensão e de Cultura (internos e 
externos), e acompanhar as apresentações do(s) seu(s) bolsista(s) e voluntário(s) durante eventos dentro da 
UNIRIO; 
 
3. Apresentar relatórios solicitados, no prazo estabelecido pela PROExC, discriminando os resultados quantitativos 
alcançados no período de vigência do projeto ou programa e relatar os resultados qualitativos  alcançados pelas 
atividades realizadas de curso do ano em exercício; 
 
4. Encaminhar à Coordenação de Cultura ou à Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura:  

a) registros fotográficos das ações; b) material gráfico de divulgação; c) produtos resultantes de ação (filme, 

apostila, etc); 

 
5. Produzir e executar as atividades e eventos envolvidos nos Projetos / Programas, em consonância com o Plano 
de Ação proposto. 
 
6. Manter o Currículo Lattes atualizado;  
 
7. Não estar afastado da instituição durante o período de vigência do projeto/programa caso contrário, nomear outro 
coordenador ou cancelar o projeto/programa; 
  
8. Enviar o relatório final para PROExC de acordo com orientações da PROExC. O não envio implicará na 
impossibilidade do coordenador participar de editais da PROExC no ano seguinte.  

9. Encaminhar o resumo do trabalho apresentado na Semana de Extensão e Cultura, prevista para ocorrer no mês 
de outubro de 2016. O não atendimento desta obrigação implicará na impossibilidade do coordenador participar de 
próximos editais lançados pelo PROExC e à não aprovação do relatório final do projeto/programa.  

10. Registrar no Currículo Lattes o projeto de extensão em desenvolvimento, além da produção vinculada ao 
projeto.  

ATENÇÃO: Preencha o abaixo no computador ou letra de forma. 
 
DADOS DO COORDENADOR 
 
Nome ________________________________________________________________________________ 
 
Departamento _______________________________    Centro __________________________________ 
 
Tel. ___________________   Cel.  ________________  E-mail ___________________________________ 
 
    ACEITE E CONCORDÂNCIA: 
 
Coordenador: _____________________________________                  Rio de Janeiro, ____de ________de 2016. 

 

Assinatura:_______________________________________ 


