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ATA N' 02/2018 DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA OA CÂMARA DE EXTENSÃO

Ata da. 2' Reunião Ordinária da 'Câmara de
Extensão, realizada em 20 de abril de 2018,. às
1 4h, no Auditório LEI)lab ll.
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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala dos Conselhos da
Reitoria 1, reuniram-se os membros da Câmara de Extellsão da UFSC, atendendo à Convocação n'
02/201 8 -- CEx. Estavam presentes: prof' Graziela De Lula Canto, prof' Anelise Mana Regiam, prof'
Daniele Detanico, prof. Eduardo Antânio Temponi Lebre, prof. Giustino Tribuzi, prof. Hans Micllael
Van Bellen, prof' Janine Soares de Oliveira, prof' Karma Silveira de Almeida Hamtnerschmidt, prof'
Natalia Hanazaki, prof. Remato Oba e o representante discente André Luas Lahorgue Lopes. Estavam
ausentes: Centro de Araranguá, Centro de Blumenau, Centro de Ciências -da Educação, Centro de
Curitibanos, Centro de Filosofia e Humanas e Centro Socioeconómico. Os Centros de Blumenau e
Curitibanos leão puderam participar da reunião, via videoconferência, por motivo de mudança de sala
da reunião da Câmara de Extensão. Havendo quórum, a prof' Graziela De Lula cumprimentou os
membros, deu por aberta a sessão e iniciou informando que a partir dessa reunião, as balas dos
membros seriam limitadas a apenas l (uma) com.o tempo de duração de 5 (cinco) minutos e ée-houver,
a necessidade de uma nova fala pela mesma pessoa, será necessária a concordância dos demais
membros. Na sequência, colocou em discussão e votação a pauta do dia. Prof. Hans Michael solicitou a
retirada do item 4 da pauta, devido ao curto tempo para a elaboração do relato. Prof' Graziela De Lula
disse que recebeu, por email, 2 (duas) solicitações de inclusão de pauta sobre a "Curricularização da
Extensão" da prof' Renata Orlandi do Centro de Blumenau e do Representante Discente André
Lahorgue, e sugeriu que esse assunto fosse abordado no "Item 06: assunto gerais". El-n votação, a pauta
foi aprovada por una/z/m/dado. Item Ol: aprovação da ata da I' Reunião Ordinária de 23/02/2018.
Em votação, a ata foi apl"ovada por z//?an/m/Jade. Item 02: Processo n' 23080.016408/2018-93 --
"Solicitação para Câmara de Extensão - revisão. do cancelamento do Projeto Contemplado no
Edital Probolsas 2018". Prof. Renato Oba realizou a leitura do relato. Em discussão, proa' Anelise
questionou se as bolsas referentes a esse prqeto foram canceladas. Prof' Graziela De Lula esclareceu
que as bolsas nÕo foram canceladasl mas estavam suspensas até a situação ser resolvida. Em votação, o
relato foi aprovado par unalzimidade. Item 03: proposta de alteração da Resolução Normativa n'
02/2017/CEx que institui o Programa de Auxílio Financeiro para a Participação de Estudantes
em Eventos de Extensão. Prof' Graziela De Lula realizou a leitura do relato. Em discussão, prof'
Graziela De Lula explicou que as alterações realizadas foratn devido à necessidade de acrescentar os
eventos institucionais onde ocorrem a colaboração de estudantes. Em votação, o relato foi aprovado
por z//zanfmidade e a minuta final da resolução consta no ANEXO l dessa ata. Item 04:- retirado de
pauta. Item 05: Processo 23080.023210/2018-66 -- "Reconsideração de perda de bolsa de extensão
de pro.feto contemplado no Edital PROBOLSAS 2018 (Pro.feto n' 201708515)". Prof. Giustino
Tribuzi realizou a leitura do relato. Não houve discussões. Em votação, o relato foi ap/'ovado po/"
z//?an/m/dado. -Item 06: assuntos gerais (Cun'icularização da Extensão) -- prof' Graziela De Lula
relembrou a todos do calendário da curricularização e que?tionou sobre o andamento dessa~situação
nos Centros de Ensino esclarecendo que esse semestre é um período de.stinado somente a discussões.
[)isso ainda, que tem participado das discussões nos centros e que recentetnellte, esteve presente çgm: o
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Prof. Rogério Cid na Câmara de Ensino de Graduação; a íim de solicitar uin maior apoio dos
professores e da Pró-Reitoria de Graduação. Esclareceu também que o processo da Curricularização se
dará em "lotes" e detalhou como isso ocorrerá. Por Hnn, jnfonnou que a gravação da reunião da
Câmara de Extensão que trata desse ponto, será disponibilizada a todos os membros da CEx. Nada
mais hávenda a tratar, prol' Graziela De Luca agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão. Ato contínuo, para constar, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada por mim e pela senhora presidente. Florianópolis, vinte de abril de dois mil.
e dezoito

Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz.
Graziela De Laca Canto


