
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
Campus Universitário Trindade  

Florianópolis, SC. 
 
 

 

ATA N.° 03/2015 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO CED 

 
Ata da reunião da Câmara de Extensão, 
realizada no dia 16 de março de 2015, às 
16h30, na sala 203 D do Centro de Ciências da 
Educação. 

 
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniram-se na sala 203 1 

do bloco D do Centro de Ciências da Educação, os seguintes membros da Câmara de Extensão: 2 

William Barbosa Viana/CIN; David A. Costa/MEN; Rose Elaine de Liz Waltrick/NDI; Sandra 3 

Dalmagro/EED; Justina Sponchiado (Secretaria Executiva das Câmaras e representante dos Técnico-4 

Administrativos em Educação). Sandra Mendonça, nova coordenadora eleita do CA justificou a 5 

coordenação de William Barbosa Viana. A pauta foi, sobretudo a avaliação dos projetos de extensão 6 

concorrentes ao Edital PROBOLSAS, e encaminhamento da discussão do Regimento de Extensão. 7 

A caracterização do projeto é definidora, eliminando quando o mesmo não atinge o objetivo do Edital, 8 

não se caracterizando como de Extensão. Alguns projetos e as notas atribuídas pelos diferentes 9 

avaliadores foram sopesados considerando que, embora devam ser claramente de extensão, o Edital 10 

fala de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nos casos em que houve 11 

incompatibilidade entre avaliadores, uma vez discutido o projeto, o avaliador que havia considerado 12 

como não extensão reviu seu ponto de vista e seguiu a nota do segundo avaliador, que acompanhava a 13 

conclusão do grupo. Abordou-se dificuldade e a de avaliar outras áreas. De modo geral os projetos 14 

foram considerados de bom nível, com ajuste de foco para a extensão e socialmente relevantes. Foi 15 

discutido o uso do recurso público em instituições educativas privadas e públicas, com entendimento 16 

de que se deva primar por estas últimas. A maior discrepância nas notas foi de 1.45 pontos e as notas 17 

foram fechadas entre 7.97 a 10. Abordou-se a dificuldade de salvar os dados no formulário na página 18 

do avaliador sem enviar de imediato; acertou-se que todos enviariam suas avaliações até o dia seguinte 19 

ao meio dia, notando a existência de reserva técnica para os casos de recurso. Sobre a discussão do 20 

Regimento de Extensão da UFSC, deliberou-se por: a) fazer um estudo na Câmara, problematizando 21 

algumas coisas e fazendo proposições; b) solicitar espaço nas reuniões dos setores para tal questão; c) 22 

analisar o documento na próxima reunião da Câmara. Para tanto, enviar a minuta da Resolução da 23 

PROEXT para poder informar o departamento sobre como a Câmara tem visto o documento e realizar 24 

reunião extraordinária para análise do mesmo no dia 13 de abril às 14h na sala 203 D; como destaques 25 

iniciais, o conceito de ações, projetos e programas de extensão. E não havendo mais nada a tratar, foi 26 

encerrada a reunião e eu, Justina Sponchiado, redigi a presente ata que uma vez aprovada será assinada 27 

pelo presidente e por mim. Florianópolis, 16 de março de 2015. 28 


