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Ata da sessão ordinária da Câmara de Extensão 
realizada em 23 de julho de 2021, às 14:00, em 
ambiente virtual. 
 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-1 

se a Câmara de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, com a presença dos 2 

seguintes membros: Marília Carla de Mello Gaia (CCA), Daiane Eccel (relatora - CED), Natacha 3 

Eugenia Janata (CED), Carla D'Agostini Derech Nunes (CCS), Adriana Passarella Gerola (CFM), 4 

Daniela Zambelli Mezalira (CFM - suplente), Humberto Pereira Vecchio (CCJ), Mônica Aparecida 5 

Aguiar dos Santos (CCR), Clélia Maria Lima de Mello e Campigott  (CCE), Patrícia Luiza Bremer 6 

Boaventura Justo da Silva (CDS), Dilceane Carraro (CSE), Roberto Willrich (CTC), Joceli Mayer  (CTC 7 

– suplente), Felipe Vieira (CTE), Valéria Bennack (CTJ), todos sob a presidência de Graziela De 8 

Luca Canto (PROEX). Havendo quórum, a presidente cumprimentou os membros presentes e deu 9 

por aberta a sessão.  Apresentou a pauta conforme convocação nº 6/2021/CEx. Em votação, a 10 

pauta foi aprovada por unanimidade. Item 1: Informes. Nada a ser informado. Item 2: Aprovação 11 

da ata da reunião da CEx de 25/06/2021. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 12 

3: Processo 23080.016398/2021-91 - Processo de Curricularização da Extensão do Curso de 13 

Educação Física - Bacharelado e Licenciatura – CDS. Relatora Daiane Eccel. Lido o parecer pela 14 

relatora (anexo 1). Após discussão, decidiu-se pela devolução do processo à Coordenadoria do 15 

Curso para que fossem acrescentadas explicações referentes às formas de participação dos 16 

discentes nos projetos de extensão e à operacionalização das unidades curriculares, com 17 

definição da carga horária mínima e forma de avaliação. Além disso, recomendou-se a 18 

observação do artigo 9º da RN 1/2020/CGRAD/CEx. Novo relator será designado para o processo, 19 

devido ao fim do mandato da relatora como membro da CEx. Item 4: Processo 20 

23080.047765/2020-18 - Processo de Curricularização da Extensão do Curso de Ciência da 21 

Informação. Relatora Mônica Aparecida Aguiar dos Santos. A relatora solicitou permissão para a 22 

participação do subcoordenador do curso, Cezar Karpinski, e da coordenadora de estágios, Sonali 23 

Paula Molin Bedin. Aprovada a participação dos convidados, a relatora procedeu a leitura do 24 

parecer (anexo 2). Em discussão, questionou-se o objetivo e ementa da disciplina CIN 7923. 25 

Foram levantadas observações sobre a dupla contabilização das atividades extensionistas. 26 

Ressaltou-se que toda disciplina com carga horária em atividades de extensão deverá estar 27 

associada a um programa e que carga horária teórica não deve ser contabilizada como extensão. 28 

Recomendou-se a observação do artigo 9º da RN 1/2020/CGRAD/CEx. Após discussão, decidiu-29 

se pela devolução do processo à Coordenadoria do Curso para readequações. Item 5: Resolução 30 

Normativa que regulamenta as Ligas Acadêmicas da UFSC. Relatora Carla D'Agostini Derech 31 

Nunes. A presidente relatou que a iniciativa de regulamentar as Ligas Acadêmicas da UFSC partiu 32 

da um grupo de alunos e docentes participantes de Ligas Acadêmicas. Informou que foram 33 

realizadas reuniões com a PROEX e PROGRAD, em seguida foi constituída uma comissão por meio 34 

da Portaria nº 11/2021/PROEX, de 7 de junho de 2021, a fim de propor uma minuta de resolução 35 
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normativa de regulamentação das Ligas Acadêmicas da UFSC. A minuta da resolução normativa 36 

foi encaminhada para apreciação da relatora e da CEx. Em seguida, passará por consulta pública 37 

e posteriormente será encaminhada para apreciação do CUn. A relatora leu seu parecer (anexo 38 

3) e os itens da minuta foram apreciados individualmente. As contribuições e alterações foram 39 

acrescentadas pela relatora a medida que a leitura prosseguiu. Às dezoito horas, a presidente 40 

solicitou encerramento da reunião, sendo que a apreciação da minuta será concluída na próxima 41 

reunião da CEx. Item 6: Assuntos Gerais. Foi comunicado que a PROEX publicou no dia 17 de 42 

julho a chamada para apresentação de trabalhos e apresentação cultural para o 39º Seminário 43 

de Extensão Universitária da Região Sul. As inscrições serão recebidas de 2 a 8 de agosto. 44 

Solicitou-se ampla divulgação nos Centros de Ensino. Nada mais havendo a tratar, a presidente 45 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Suzana Kilpp da 46 

Silva, lavrei a presente ata, que, se aprovada pelos membros da Câmara de Extensão, será 47 

assinada pela senhora presidente. Florianópolis, 23 de julho de 2021. 48 

Graziela De Luca Canto 49 
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