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Cadastramento de cursos e eventos de Extensão       
    
A PROExC torna público o cadastramento de cursos e eventos de Extensão no âmbito da Unirio.
Podem submeter propostas docentes e técnicos administrativos em atividade e sem pendências 
na PROExC. Os cursos e eventos propostos não precisam estar vinculados aos projetos de Extensão, 
porém precisam atender aos requisitos previstos no edital e às diretrizes da Extensão Universitária 
conforme definido pelo FORPROEX. 

Em virtude da suspensão das atividades acadêmicas devido ao COVID-19, as propostas devem ser 
oferecidas apenas na modalidade à distância. Após o retorno e a normalização das atividades, os 
cursos e eventos poderão ser na modalidade presencial e/ou à distância.

Na página da PROExC estão todas informações e materiais de apoio necessários para submissão 
das propostas.

Link para página: unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/cursos-e-eventos/cursos-e-eventos

#Extensão nas redes     
    
As atividades acadêmicas presenciais da UNIRIO permanecem suspensas por tempo 
indeterminado, já que estamos todos/as no movimento #fiqueemcasa, na luta contra
o Coronavírus.
                                                         
Mas sabemos que muitos programas e projetos de Extensão e Cultura estão se
reinventando e fortalecendo suas atividades nas plataformas virtuais, interagindo com
as equipes e as comunidades envolvidas. 

Queremos divulgar o seu trabalho nesse período de quarentena e dar visibilidade à 
importância das ações da universidade em um momento tão desafiador.

Você pode participar nos enviando uma foto ou vídeo com informações sobre as ações
do seu programa ou projeto de Extensão e Cultura nesse período. Vamos publicar o
material no nosso Facebook Proexc Unirio.

Veja algumas dicas sobre como preparar o material:

* Se optar por nos enviar fotos, elas devem estar em boa resolução e ser acompanhadas
de uma breve descrição da ação desenvolvida. Nos mande também o nome completo
do autor da foto para os créditos.
 
* Se preferir nos enviar um vídeo, ele deve ser gravado na horizontal e ter até 3 minutos 
de duração. Grave em local silencioso e iluminado, utilizando, preferencialmente, o
microfone do fone de ouvido para registrar sua voz.

* A descrição deve explicar a ação e como ela está sendo realizada na quarentena.

* Envie o material para: unirioproexc@gmail.com              
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