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

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

presença dos seguintes membros: Marília Carla de Mello Gaia (CCA), Regina Ingrid Bragagnolo 3 

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

Vecchio (CCJ), Andréa Sabedra Bordin (CTS), Rodrigo Sudatti Delevatti (CDS), Carlos José Naujorks 5 

(CFH), Dilceane Carraro (CSE), Felipe Vieira (CTE), Valéria Bennack (CTJ), todos sob a presidência 6 

de Rogério Cid Bastos (PROEX). Havendo quórum, o presidente cumprimentou os membros 7 

presentes e deu por aberta a sessão.  Informes: I) O presidente agradeceu a todos que estiveram 8 

presentes na reunião conjunta das Câmaras de Pós-Graduação, de Extensão e de Pesquisa, com 9 

o professor Guilherm Ary Plonski, atual responsável pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. 10 

Informou que a intenção na Câmara de Extensão é aprofundar a discussão, apresentar proposta, 11 

com posterior realização de uma reunião conjunta das Câmaras em caráter deliberativo, para 12 

posteriormente o encaminhamento e apreciação do Conselho Universitário. Complementou que 13 

o processo deve ser conduzido com ampla divulgação, transparência e a maior participação 14 

possível. II) Foi informado também sobre a publicação do Edital de Apoio a Curricularização da 15 

Extensão - Grupo 3, que convoca o Centro Socioeconômico. O presidente apresentou a pauta 16 

conforme convocação nº 9/2021/CEx. Em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 17 

1: Aprovação da ata da reunião da CEx de 24/09/2021. Em votação, a ata foi aprovada por 18 

unanimidade. Item 2: Processo 23080.036280/2021-80 - Processo de Curricularização da 19 

Extensão do Curso de Zootecnia. Relator Felipe Vieira. O relator leu seu parecer (anexo 1), que 20 

indicava aprovação do PCE do curso desde que realizadas as três alterações apontadas no 21 

parecer. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 3: Processo 22 

23080.034073/2021-91 - Processo de Curricularização da Extensão do Curso de Matemática 23 

Licenciatura. Relatora Maria Alice Neves. O processo foi retirado de pauta visto que a relatora 24 

não estava presente. Item 4: Informes e assuntos gerais. Foi questionado os próximos passos 25 

referentes ao Instituto de Estudos Avançados. Informou-se os procedimentos que estão sendo 26 

adotados, a proposta inicial foi submetida a Procuradoria e o processo está em tramitação na 27 

Câmara de Pós-Graduação, para posteriormente trazer a discussão a cada uma das Câmaras, em 28 

função das especificidades de cada uma. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 29 

presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Mariana Neis Machado 30 

Salvador, lavrei a presente ata, que, se aprovada pelos membros da Câmara de Extensão, será 31 

assinada pelo senhor presidente. Florianópolis, 29 de outubro de 2021. 32 

Rogério Cid Bastos 33 
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