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ATA N' O1/2019DA I' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO
Ata da I' Reunião Ordinária da Câmara de
Extensão, realizada em 29 de março de 2019, às
14h, no Auditório LEDlab ll.
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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezanove, às quatorzehoras, no Auditório LED
lab 11,reuniram-se os membros da Câmara de Extensão da UFSC, atendendoà Convocação n' 01/2019
CEx. Estavam presentes: prof. Rogerio Cid Bastos, prof.' Graziela De Lula Canto, prof.' Cada
Cristina Thober Charco, prof.' Daniele Detânico, prof. Everton Fabian Jasinski, prof. Hans Michael
Van Bellen, prof.' Janine Soares de Oliveira, prof. Leonardo Mejia Rincon (videoconferência), prof.'
Luana Renostro Heinen, prof. Renato Oba, prof. Valdir Alvim da Silva. Estavam ausentes: Centro de
Ciências Agrárias, Centro de Ciências da Educação, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências

Físicas e Matemáticas, Centro de Curitibanos, Centro de Filosofia e Humanas e os representantes
discentes. Havendo quórum, prof. Rogério Cid CLmlprimentouos membros e deu por aberta a sessão.

Prof. Rogério Cid iniciou solicitando a troca do item 5 pelo item 3 da pauta devido à solicitaçãoda
presidente da Comissão Mista de Curricularização. Na sequência, caldeou eln discussão e votação a

pauta do dia que foi aprovadapor z//zan/n?/dado.
Item Ol: aprovação da ata da 6' Reunião
Ordinária de 23/11/2018.Em votação,a atafoi aprovadapor z/nan/cidade.Item 02: Calendário de
reuniões da Câmara

de Extensão 2019. Em votação, o calendário foi aprot,ado por nna/zimídade.

Item 03: Curricularização da Extensão. Prof.' Carmen Mulher,presidenteda ComissãoMista de

Curricularização, relatou que o trabalho da comissão foi desaHlador,tendo em vista que quando esta foi
criada ainda não havia minuta da resolução n' 7, e quando o documento foi publicado em 18 de
dezembro de 2018, apresentou mudanças significativas ein relação à minuta inicial, o que afetou o
trabalho que a comissão vinha desempenhando até o momento. Prof.' Carmen Muller apresentou um
histórico das discussões realizadas a despeito do assunto na UFSC e também sobre a formação da
comissão. Disse ainda que o trabalho da comissão foi primeiramentepesquisar sobre as legislações
vigentes e modelos de implantação propostos por outras universidades; na secluência,realizar um
diagnóstico das propostas apresentadas pelos cursos de graduação, confomae o calendário estabelecido
allterionnente pela PROEX; visitar os centros de ensino a fim de discutir a minuta da resolução sobre a
curricularização; e finalmente produzir um guia col-nas contribuições levantadas nos centros de ensino
e nas pesquisas realizadas em outras instituições de ensino. Prof. Rogério Cid solicitou à CEx anuência
para que a comissão possa dar prosseguimento aos seus trabalhos e colocou em votação a concessão de
10 horas semanais aos metnbros da cotnissão. Em votação, a concessão das horas foi aprovada por

z/fzaním/Jade.
Item 04: Solicitação011596/2019
- Recursopara apreciaçãona Câmara de

Extensão. Relator: Giustino Tribuzi. Em discussão,prof.' Luana Renostrodisse que a informação
constanteno formulário de substituição de coordenador do prometode que o substituto do coordenador
deve ser do mesmo departamento não está de acordo com o edital do PROBOLSAS, o qual menciona
apenas que o substitutodeve compor a equipe do prometo.Prof.' Graziela De Lula esclareceuque o
prometofoi aprovado em uin determinado departamento e com essa mudança ele passaria para outro
departamento.Prof. Rogério Cid decidiu passar a matéria para próxima reunião da Câmara devido à

ausênciado relatorna reunião.Item 05: Representantesda Câmara de Extensão)no Conselho
Universitário. Prof. Rogério Cid solicitou aos membros da CEx a indicação de uig#resenlan+e para
J
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o CUn como suplente. Os membros presentes não manifestaram interesse. Diante disso, prof. Rogério
Cid pediu autorização à CEx para encontrar um membro para desempenhar tal ft)nção. Os membros
presentesconcordaramcom a solicitaçãoda presidência.Item 06: assuntos gerais. Prof.' Graziela De
Lula disse que os contemplados no PROBOLSAS não estão realizando as avaliações dos artigos da
Revista Extensio e solicitou aos membros presentes conversarem nos seus centros para pedir a
colaboração de todos. Informou ainda que ela e o prof. Marcos Vínicius (Presidente da CPPD) estão
realizando reuniões para apresentaro sistema de progressão ficcional em todos os centros de ensino e
ressaltou a importância da presença de todos, tendo em vista que não ocorrerão outras reuniões para
esse mesmo íim. Nada mais havendo a tratar, prof. Rogério Cid Bastos agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão. Ato contínuo, para constar, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz,
assüíáda por mim e pelo senhor presidente.Florianópolis,
lavrei a presenteata que, se aprovada, será assjdXda
vinte e nove de março de dois anil e dezenovç./,/
Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz.
8
Rogério Cid Rastos.

