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Ata da sessão ordinária da Câmara de Extensão 
realizada em 31 de julho de 2020, às 14:15, em 
ambiente virtual. 
 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze 1 

minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, com a 2 

presença dos seguintes membros: Alaim Souza Neto (Centro de Blumenau), Daniela Aparecida 3 

Pacífico (CCA), Carla Cristina Thober Charão (CCB), Daiane Eccel (CED), Simone Gonçalves 4 

Cardoso (CCS), Alexandre Magno Silva Santos (CFM), Luana Renostro Heinen (CCJ), Rosane 5 

Maria Guimarães da Silva (CCR – Curitibanos), Janine Soares de Oliveira (CCE), Rodrigo Sudatti 6 

Delevatti (CDS), Valdir Alvim da Silva (CSE), Joceli Willrich (CTC), todos sob a presidência de 7 

Rogério Cid Bastos. Havendo quórum, o presidente cumprimentou os membros presentes e 8 

deu por aberta a sessão. Na sequência, colocou em discussão e votação a pauta da reunião. Em 9 

votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 1: Aprovação da ata 4ª reunião ordinária 10 

de 2019. Em votação, aprovada por unanimidade. Item 2: Representação da CEx no CUn. Em 11 

discussão, foram indicados como representantes da CEx no CUn os membros Alaim Souza Neto, 12 

como representante titular, em substituição ao José Leomar Todesco, e Roberto Willrich, como 13 

representante suplente, em substituição a Daniele Detânico. Em votação, as indicações foram 14 

aprovadas por unanimidade. Item 3: Extensão e a Resolução nº 140/2020/CUn. O presidente 15 

comunicou que o único ponto que a resolução nº 140/2020/CUn mencionava a extensão era 16 

com relação as bolsas de extensão. Comunicou que se os projetos de extensão estiverem com 17 

suas atividades em execução, não pretende fazer restrições ao pagamento dos bolsistas. Item 18 

4: Assuntos gerais. O presidente falou dos bons resultados do edital nº 2/2020/PROEX e 19 

recebeu elogios pela iniciativa. Comentou sobre a necessidade de adequações do edital e sobre 20 

a superações de dificuldades. Falou sobre a possibilidade de um edital para compra de 21 

equipamentos e de ações de suporte da SETIC. Os membros comentaram sobre as dificuldades 22 

dos professores em se adaptar ao sistema de ensino online, problemas com internet, espaço de 23 

armazenamento e infraestrutura. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 24 

presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Suzana Kilpp da Silva, lavrei a 25 

presente ata, que, se aprovada pelos membros da Câmara de Extensão, será assinada pelo 26 

senhor presidente. Florianópolis, 31 de julho de 2020. 27 

Rogério Cid Bastos  28 
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