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ATA Nº 7 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

 
Ata da sessão ordinária da Câmara de Extensão da 
Universidade Federal de Santa Catarina, realizada 
em 27 de agosto de 2021, às 14:00, em ambiente 
virtual. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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), Maria Alice Neves (CCB), Guilherme Renzo 3 

Rocha Brito (CCB – suplente), Regina Ingrid Bragagnolo (CED), Carla D'Agostini Derech Nunes 4 

(CCS), Adriana Passarella Gerola (CFM), Daniela Zambelli Mezalira (CFM - suplente), Humberto 5 

Pereira Vecchio (CCJ), Mônica Aparecida Aguiar dos Santos (CCR), Clélia Maria Lima de Mello e 6 

Campigott  (CCE), Rodrigo Sudatti Delevatti (CDS), Carlos José Naujorks (CFH), Dilceane Carraro 7 

(CSE), Roberto Willrich (CTC), Joceli Mayer  (CTC – suplente), Felipe Vieira (CTE), Valéria Bennack 8 

(CTJ), Graziela De Luca Canto (PROEX), todos sob a presidência de Rogério Cid Bastos (PROEX). 9 

Havendo quórum, a presidente cumprimentou os membros presentes e deu por aberta a sessão.  10 

Apresentou a pauta conforme convocação nº 7/2021/CEx. Em votação, a pauta foi aprovada por 11 

unanimidade. Informes. I) O presidente informou que o Comitê Gestor das Empresas Juniores 12 

aprovou, em 26/08/2021, nove processos de solicitação de reconhecimento institucional de 13 

Empresas Juniores da UFSC. II) Reiterou que o Grupo II da Curricularização deve encaminhar seus 14 

PPCs até o dia 30/09/2021 para o DEN. Informou que a PROEX publicará o edital para o Grupo III 15 

da Curricularização no mês de outubro. III) Informou que a UFSC e a Prefeitura Municipal de 16 

Florianópolis estão em negociação para o desenvolvimento de parcerias. Item 1: Aprovação da 17 

ata da reunião da CEx de 23/07/2021. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2:  18 

Processo 23080.015650/2021-45. Processo de Curricularização da Extensão do Curso de 19 

Enfermagem – Bacharelado. Relator Felipe Vieira. O relator leu seu parecer (anexo 1). Após 20 

discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 3: Processo 23080.015645/2021-32. 21 

Processo  de Curricularização da Extensão do Curso de Fonoaudiologia – Bacharelado. Relator 22 

Rodrigo Sudatti Delevatti. O relator leu seu parecer. Após discussão, decidiu-se pela devolução 23 

do processo à Coordenadoria do Curso para revisão da carga horária mínima de créditos em 24 

disciplinas e esclarecimentos sobre a diferenciação das atividades de extensão das demais 25 

atividades das disciplinas mistas. Item 4: Processo 23080.047765/2020-18 - Processo de 26 

Curricularização da Extensão do Curso de Ciência da Informação. Relatora Mônica Aparecida 27 

Aguiar dos Santos. A relatora solicitou permissão para a participação de representantes do CIN. 28 

Aprovada a participação dos convidados, a relatora procedeu a leitura do parecer (anexo 2). Após 29 

discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 05: Edital PROBOLSAS 2022. Relatora 30 

Maria Alice Neves. A relatora leu seu parecer (anexo 3), onde ressalta os itens 6.5 e 6.6 da minuta, 31 

a respeito do afastamento do coordenador em casos específicos e a possibilidade de sua 32 
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substituição. Apresentou proposta onde as mesmas condições de substituição do item 6.6 33 

poderiam ser aplicadas aos casos listados no item 6.5, evitando o cancelamento de bolsas e 34 

projetos em andamento. Após discussão, a proposta não foi aprovada, permanecendo a redação 35 

da minuta original. Ainda em discussão, o presidente respondeu aos questionamentos afirmando 36 

que a frequência dos bolsistas é documento importante perante os órgãos de controle; em caso 37 

de novas medidas restritivas, devido a pandemia, existe a possibilidade de suspensão do edital; 38 

projetos com financiamento podem prever o pagamento de bolsas com recursos próprios; 39 

enfatizou que docentes afastados não devem de maneira alguma desenvolver atividades de 40 

ensino, pesquisa e extensão. Por fim, levantou-se a necessidade de melhorar a redação do anexo 41 

IV – critérios de avaliação e indicadores, bem como corrigir os valores da tabela de pontuação do 42 

item 5.3. Em votação, a minuta do edital foi aprovada condicionada às correções levantadas.  43 

Item 6: Resolução Normativa que regulamenta as Ligas Acadêmicas da UFSC. Relatora Carla 44 

D'Agostini Derech Nunes. A relatora continuou a leitura de seu parecer e os itens da minuta 45 

foram apreciados individualmente. As contribuições e alterações foram acrescentadas pela 46 

relatora a medida que a leitura prosseguiu. Após discussão, a minuta da resolução com suas 47 

alterações foi aprovada (anexo 4), e será colocado em consulta pública. Nada mais havendo a 48 

tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, 49 

eu, Suzana Kilpp da Silva, lavrei a presente ata, que, se aprovada pelos membros da Câmara de 50 

Extensão, será assinada pelo senhor presidente. Florianópolis, 27 de agosto de 2021. 51 

Rogério Cid Bastos 52 
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