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ATA N' 06/2018 DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMAltA DE EXTENSÃO

Ata da 6' Reunião Ordinária da Câmara de
Extensão, realizada em 23 de novembro de 2018,
às 14h, no Auditório LEDlab ll.
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Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, 'àg quatorze lloras, no Auditório LED
lab 11, reuniram-se os membros da Câmara de Extensão da UFSC, atendendo à Convocação n' 06/201 8
-- CEx. Estavam presentes: prof. Rogerio Cid Bastas, prof' Análise Mana Regiam, prof' Carolina
Shimomura Spinelli,. prof' Daniele Detânico, prof. Eduardo Antonio Telnponi Lebre, prof. Everton
Fabian Jasiüski, prof' Janine Soares de Oliveira, prof' Karma Silveira de Almeida Hammerschmidt,
prof. Leopardo Media Rincon (videoconferência), prof. Marivaldo dos Santos Nascimento, prof'
Monica Aparecida Aguiar dos Santos (videoconfeiência), prof' Natália Hanazaki, prof. Renato Oba e o
representante discente André Luas Lahorge Lopes. Estavam ausentes: Centro de Ciências Agrárias,
Centro de Bluinenau, Centro Tecnológico e o Centro Socioeconâinico. Havendo quórutn, o prof.
Rogério Cid cutnprimentou os membros e deu por aberta à sessão. Prof. Rogério Cid iniciou
infonnando que.aquela seria a última reunião ordinária do ano, agradeceu pela colaboração de todos os
membros da CEx e ressaltou que foi um ano de muitos avanços para a extensão universitária. Na
sequência, colocou em discussão e votação a pauta do dia que foi aprovada por z/nan/cidade. Item 01 :
aprovação da ata da 5' Reunião Ordinária de 26.10.2018. Em votação, a ata foi aprovada por
ulzan/m/ande. Item 02: 1'assaporte UFSC. Prof., Rogério Cid apresentou o "Passaporte UFSC" e disse
que essa foi uma produção coidunta da PROEX e PROGRAD, .destinada aos alunos de ensino
fundamental e,médio com o objetivo de que os altmos façam um circuito pela UFSC conhecendo
vários lugares que são mencionados no passaporte e complementou dizendo que o material produzido
conta com uma f'enamenta de realidade aumentada. Prof. Rogério Cid solicitou o apoio.dos membros
da CEx para que o "Passaporte UFSC" sda utilizado nos campa e que seja possível contemplar os
laboratórios da UFSC no [naterial. Prof. Rogério Cid infonnou, ainda, que serão promovidas ações en]
conjunto com a PROGRAD, SINOVA e PROPESQ visando um maior incentivo à temática. 'Prof'
Janine Soarem disse que o Dei)artamento de Libras teria interesse em elaborar materiais como o
catálogo e a cartilha de extensão em libras por meio de vídeos e com a utilização dessa nova
ferramenta. Prof'. Anelise Regiam coinpleinentou dizendo que os museus também poderiam ser
contemplados no passaporte,. pois são espaços de visitação. Item 03: Progl'ama de Apoio a
Participação Social - 16' Conferência Nacional de Saúde -- CNS. Prof. Rogério Cid apresentou unl
programa de participação social iinpleinentado pelo Conselho Nacional de Saúde e Ministério da
Saúde e explicou que cada instituição poderá enviar somente um prometo de extensão com a tlemática
"Fortalecimento, mobilização e participação social" para concorrer a R$ 100.000,00. Prof. Rogério Cid
complenlentou que o programa prevê selecionar 55 (cinquenta e cinco) instituições de ensino e que o
prazo para envio do prometo inviabiliza a discussão do assunto nas unidades. Portanto, propôs enviar
um prometo voltado à realidade aumentada e se este fosse contemplado, os recursos poderiatn ser
utilizados pelas unidades. Prof. Eduardo Antonio disse que a Pró-Reitoria de Extensão teria que
assumir o compromisso de elaborar a proposta devido ao curto prazo para envio desta e sugeriu a
realização de lula reunião extraordinária da CEx para a apresentação da proposta. Prof. Rogério Cid á
disse que seria muito difícil a obtenção de quórum em uma reunião no. mês de dezembro. Prof' Karma il'
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Silveira propôs qUe o prometo fo'sse enviado por e-mail para todos os membros da CEx para
contribuições. O representante discente André Luas solicitou que o prometo fosse encaminhado ao CCS,
cursos de pós-graduação da área e aos cursos de graduação .de serviço social ,e psicologia, tendo em
vista que são cursos que possuem interesse na temática. Prof. Marivaldo dos Santos ressaltou a
importância de ter mais de.uln centro de ensino envolvido na elaboração da proposta de acordo com a
teinãtica estabelecida pelo programa, para uma maior visibilidade e interdisciplinaridade do prometo.
Prof' Natália }lanazaki destacou a importância de envolver profissionais e cursos que possuam uma
maior vinculação com o SUS na elaboração da proposta. Prof. Rogério Cid propôs que a PROEX fosse
a responsável em coordenar a equipa para elaborar o projeto e que esta seria enviada por e-mail aos
centros de ensino para contribuições. Em votação, a proposta da presidência. foi aprovada por
unanimidade. Item 04: Curricularização da Extensão. Prof. Rogério Cid relatou que ainda não há a
informação se a minuta enviada pelo FORPROEX pata o CNE foi aprovada integralmente ou se houve
alterações Prof. Eduardo António relatou, como membro da comissão de curricularização, que a
expectativa ejn relação à éunicularização é muito positiva, pois a comissão está participando de
reuniões em todos os centros de ensino e será elaborado lml relatório que atentara para diversos
aspectos da curricularização com base nai discussões das reuniões e pesquisas sobre o assunto em
outras instituições. Item 04: assuntos gerais. Prof' Karma Silveira disse que, referente ao edital
PROBOLSAS 2019, muitos coordenadores de projetos quç estão conconendo ao edital não anexaram
o pdf do prometo que é gerado a partir do SI.GPEX. Portanto, prof' Karma solicitou uma orientação
geral da PROEX quanto aos recursos que serão recebidos pela comissão a respeito desse item em
específico, se a comissão deverá acatar ou não, tendo em vista que nos anos anteriores, os recursos
foram acentos e pelo fato de que se não houver uma orientação da PROEX, os centros tomarão decisões
distintas. Prof. Rogério Cid enfatizou que o não cumprimento do edital resulta na desclassificação do
candidato. Nada mais havendo a tratar, prof. Rogério Cid Bustos agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a sessão. Ato contínuo, para constar, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz, lavrei a
presente .ata que, se . aprovada, será
ti:ês de novembro de dois mil e dezoito.
Gabriela Cordeiro de Oliveira

Rogério Cid Bastou.

assinada or mito e pelo selülor presidente. Florianópolis, .vinte e\

Squariz.


