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ATA Nº 6/2022 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO 
 
Ata da sessão ordinária da Câmara de Extensão da 
Universidade Federal de Santa Catarina, realizada 
em 25 de agosto de 2022, às 16:00, em ambiente 
virtual. 
 

No vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 1 

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

dos seguintes membros: Tiago Montagna (CCA), Guilherme Renzo da Rocha Brito (CCB), Adriana 3 

Angelita da Conceição (CED), Carla D'Agostini Derech Nunes (CCS), Adriana Passarella Gerola 4 

(CFM), Humberto Pereira Vecchio (CCJ), Carine Lisete Glienke (CCR), Andréa Sabedra Bordin 5 

(CTS), Henrique José Souza Coutinho (CCE), Patricia Luiza Bremer Boaventura Justo da Silva 6 

(CDS), Carlos José Naujorks (CFH), Daniel Ricardo Castelan (CSE), Roberto Willrich (CTC), Brenda 7 

Teresa Porto de Matos (CTE) e Valéria Bennack (CTJ), todos sob a presidência de Narbal Silva 8 

(PROEX). Havendo quórum, o presidente cumprimentou os membros presentes, apresentou-se 9 

e deu por aberta a sessão. O presidente apresentou a pauta conforme convocação nº 10 

7/2022/CEx. A pauta foi aprovada por unanimidade. Item 1: Aprovação da ata da reunião da 11 

CEx de 22/07/22. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2: Processo 12 

23080.035411/2021-10 – Engenharia Aeroespacial – Relatora Adriana Passarella Gerola. O 13 

parecer (anexo 1) foi lido pela relatora. Após discussão, observou-se a necessidade de mais 14 

esclarecimentos sobre o aumento da carga horária do curso e sobre a validação das horas das 15 

disciplinas do projeto integrador de extensão. Decidiu-se pelo retorno do processo para a 16 

Coordenadoria do Curso. Carla D'Agostini Derech Nunes e Roberto Willrich irão colaborar com a 17 

relatora na apreciação do processo. Item 3: Processo 23080.021481/2022-63 – Relações 18 

Internacionais – Relatora Brenda Teresa Porto de Matos. O parecer (anexo 2) foi lido pela 19 

relatora. Após discussão, observou-se: I) a necessidade de incluir no PPC o plano de metas e 20 

indicadores conforme determina o Ofício 2/2020/DEN/PROGRAD; II) a necessidade de 21 

detalhamento das atividades de extensão que serão desenvolvidas dentro das disciplinas 22 

obrigatórias; III) o esclarecimento sobre a validação da carga horária de extensão prevista para 23 

as disciplinas obrigatórias, quando cursadas por outros cursos de graduação. Decidiu-se pelo 24 

retorno do processo para a Coordenadoria do Curso. Item 4: Edital PROBOLSAS 2023 – Relatora 25 

Valéria Bennack. O parecer (anexo 3) foi lido pela relatora. As discussões foram iniciadas, mas, 26 

devido ao horário, decidiu-se que as contribuições dos membros deverão ser encaminhadas 27 

para a relatora que fará a apreciação e encaminhará novo parecer para apreciação em reunião 28 

extraordinária. Item 5 – Assuntos Gerais. O presidente informou que a PROEX está trabalhando 29 

com para a realização de um diagnóstico da extensão e conta com a participação de todos os 30 

centros de ensino nas reuniões agendadas conforme Ofícios 32/2022/PROEX e 26/2022/PROEX. 31 

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 32 

da qual, para constar, eu, Suzana Kilpp da Silva, lavrei a presente ata, que, se aprovada pelos 33 
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membros da Câmara de Extensão, será assinada pelo senhor presidente. Florianópolis, 25 de 34 

agosto de 2022. 35 

Narbal Silva 36 
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