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ATA N' 04/2018DA 4' REUNIÃO ORDiNAiiiA

DA CÂMARA DE EXTENSÃO

Ata da 4' Reunião Ordinál'ia da Câmara de
Extensão, realizada em 17 de agosto de 2018, às
14h, no Auditório LEDlab ll.
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Aos dezassete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório LED lab ll,
reunirant-seos tnembros da Câmara de Extensão da UFSC, atendelldoà Convocação n' 04/2018--

CEx. Estavam presentes: prof. Rogério Cid Bastou, prof Ana Paula GenesGeialdo, prof' Carolina
Parrini Ferreira, prof' Carolina Shimomura Spinelli, prof' Daniele Detânico, prof. Eduardo Antonio
Teinponi Lebre, prof. Everaldo Silveira, prof. Everton Fabian Jasinski, prof. Gilberto José Pereira
Onofre, prof. Leonardo Mejia Rincon, proa' Luana Renostro Heinen, prof' Monica Aparecida Aguçar
dos Santos, prof' Natalia Hanazaki, prof. Roberto Willrich, prof. RematoOba, prof. Valdir Alviln da
Salva e o representantediscenteAndré Luis Ldlorgue Lopes. Estavam ausentes: Centro de Ciências
Físicas e Matemáticase Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Havendo quórum, o prof. Rogério.
Cid Bastou cumprimentou os meinbtos e deu por aberta à sessão. Na sequência, colocou em discussão
e votação a pauta do dia que foi aprol,ada por z{/zaním/dada.Prof. Rogério Cid esclareceu que no item
8 da pauta referenteaos assuntosgerais será tratadosobre o evento da cunicularização, da minuta de
resolução cobre aprovação de atividades docentes e da Câmara conjunta de Extensão e Graduação.
Plt)f. Rogério Cid infottnou que foi encaminhada pata todos os membros da CEx, uma apostila com
perguntas frequentes sobre a Extensão para que possam ser realizadas contribuições até o .dia 30.08. 18
e disse ainda, que está sendo elaboradoum fluxo dos projetosde extensãoque são financiados,a fim
de esclarecer os trâmites que.estes devem seguir. Prof. Eduardo Temponi disse que no CCJ, está sendo
pensado em organizar um evento sobre a extensão destinado aos professores, principalmente para
aquelesque entraram na instituição recentemente, ressaltou ainda, que o documento apresentadosobre
perguntas e respostas d-aExtensão será muito útil para sanar dúvidas a respeito da temática. Item .Ol:

aprovaçãoda ata da 3' Reunião Ordinária de 15.Q6.2018.Ein votação,a ata foi aprol'adapor
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l/na/?/m/cíZzt7e.
Item 02: Edital PROBOLSAS 2019. A relatora da matéria, prof' Natália Hanazaki,
realizou a leitura do seu relato e sugeriu que a análise do documento ocorresse eln blocos para que cada
item fosse analisado'e discutido pela CEx. Após discussões e alterações dos itens mencionados no
relato, prof. Rogério cotnunicou que a minuta do' Edital foi aprovada mediante as correções decididas
pela CEx, confortne consta no ANEXO l desta ata. Item 03: representantes da Câmara de Extensão
no Conselho Universitário. Em discussão,. prof. Rogério Cid disse que precisa de dois representantes
da CEx para o Conselho Universitário, um para titular e outro para suplente. Prof' Daniele Detânico se
disponibilizou ein ser a representantesuplente e o prof. Renato Oba, o representantetitular. Item 04:
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(PROBOLSAS 20]8). Prof. Gilberto Pereira disse que estava representandoo prof. Giustino Ttibuzzi
que foi o responsável em elaborar o relato e que não pede se fazer presente na reunião. Em votação, o
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relato foi aprovado por
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043797/2018-20
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05: Solicitação

de

Coortlenador

de

Prometo

046292/2018 - Afastamento

Pós-

Doutorado de Coordenador de Projeto (PROBOLSAS 2018). Em votação, o relato foi aprovado

po/" una/z/m/dada.
Item 06: Solicitação 047665/2018- Afastamento Pós-Doutorado de
Coordenador de Projeto (PROBOLSAS
Item

07: Solicitação

052175/2018

2018). Etn votação, o relato foi aprovado por7g/?anímídade.
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(PROBOLSAS 2018). Eln votação, o relato foi aprovadopQr z/níz/?ímídade.Item 08: assuntos gerais.
Prof. Rogério Cid disse que, confonbe acordado na reunião conjunta das Câmaras de Extensão e

Graduação, será necessário indicar os nomes da CEx para compor a comissão que tratará da
Curricularização da Extensão em conjunto com a Câmara de Graduação. Ein discussão, Hlcoumantida

a comissão criada anteriormenteatravés da Portaria n' 26/2017/PROEX que é composta pelos
professores Eduardo Tetnponi, Valdir Alvim, Monica Aguiar dos Santos, acrescida dos representantes
discentesAndré Lahõrgue e Yago Ronan. Prof. Gilberto Pereira destacoua importânciado papel dessa
comissão conjunta que poderá elaborar um documento com a função de guiar os cursos nesse processo

de Curricularização.Prof. Rogério Cid falou que esse é o momentoideal para a construçãode um
documentotenda)em vista que trata de uma comissãocaiu a representatividade
dos dois setores
envolvidos nesse processo. Nada mais havendo a tratar, prof. Rogério Cid Bastou agradeceu a presença
de todos e deu por encenada a sessão. Ato contínuo, para constar, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira
Squariz, lavrei a presente ata que, $q gf)rovada, será assinada por mim e pela senhora presidente.
Florianópolis, dezessete de agost«dgjZlfGls mire qezoito2
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