
REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL DA
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES- DECA 

CAPÍTULO I
DEFINIÇÃO E OBJETIVOS  

Art.  1° O  sistema  de  sonorização  da  Diretoria  de  Educação,  Cultura  e  Artes-  DECA,
pertencente à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte  (UERN),  é  responsável  por  desenvolver  todos  os  serviços  de  sonorização  de  eventos  e
atividades da extensão da UERN.

Art. 2° São objetivos:

I - Prestar apoio em matéria de áudio necessário aos eventos institucionalizados na PROEX;
II-  Disponibilizar  ao  demais  setores  da  UERN,  mediante  agendamento  prévio,  apoio  a

eventos institucionais;
III-  Disponibilizar  a  instituições  parceiras,  mediante  agendamento  prévio  e  apreciação

quanto à natureza da atividade, apoio a eventos externos;

IV - Assessorar o Pró-Reitor de Extensão em matéria relacionada a sua competência. 

CAPÍTULO II
SERVIÇOS E PRODUTOS DESENVOLVIDOS

Art. 3° A DECA disponibiliza os seguintes produtos e serviços:
I - Sonorização para eventos de pequeno e médio porte;
II -Prestação de Serviço de um Técnico Especializado em Áudio;
III- Empréstimo de Equipamentos: Microfone, Caixa de som; Pedestais e Cabos de Áudio.

CAPÍTULO III
SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 4° O DECA só fornecerá o apoio solicitado, caso o seu pessoal técnico julgue viável a
execução, e se não coincidir com alguma atividade previamente agendada.

Art. 5° Terão prioridade no atendimento as seguintes ações:
I - Atividades vinculadas ao gabinete da Pró-Reitoria de Extensão-PROEX;
II – Atividades de extensão institucionalizadas na Pró-Reitoria de Extensão-PROEX;
III – Atividades que tenham caráter social, cultural ou científico.
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Art. 6° O setor de sonorização prestará apoio prioritário às ações da PROEX e aos eventos
vinculados à Reitoria.

Art. 7° Os equipamentos de Som serão emprestados sob a condição de acompanhamento
por  um  técnico  em  áudio,  ou  através  de  termo  de  compromisso  assinado  pelo  solicitante
responsabilizando-se pela guarda e correto manuseio do equipamento.

 
Art.  8° Os  interessados  em solicitar  o  serviço  e/ou  equipamentos  deverão  formalizar  o

pedido por meio do formulário no site da UERN, memorando ou ofício para a Pró-Reitoria de
Extensão- PROEX e/ou Diretoria de Educação, Cultura e Artes- DECA, com antecedência mínima
de 15 dias.

Parágrafo único. A DECA responderá a solicitação por meio de e-mail/ contato telefônico
mediante confirmação da disponibilidade do equipamento solicitado.

Art.  9°  O transporte  e  apoio para montagem do Som ficará sobre responsabilidade do
solicitante, caso a DECA informe não apresentar condições em tempo hábil, de providenciar tal
logística.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  10. Os  casos  omissos  e  demais  assuntos  não  previstos  neste  regulamento  serão
resolvidos, conjuntamente, pela DECA e pelo gabinete da Pró-Reitoria de Extensão.

Art. 11. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró, 31 de março de 2016.

Prof. Ms. Etevaldo Almeida Silva
Pró-Reitor de Extensão


