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ATA N.° 04/2015 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO CED 

 
Ata da reunião da Câmara de Extensão, 
realizada no dia 13 de abril de 2015, às 14h, na 
sala 203 D do Centro de Ciências da 
Educação. 

 
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às catorze horas, reuniram-se na sala 203 do bloco 1 

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

Barbosa Viana/CIN; David A. Costa/MEN; Juliane Mendes Rosa La Banca/NDI; Sandra 3 

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

Administrativos em Educação). Pauta: Análise e discussão da minuta da nova resolução de extensão 5 

da UFSC. Profa. Sandra pede que seja situado o contexto da elaboração da minuta. Prof. William 6 

informa que o start foi uma demanda do Ministério Público relativa às especializações -  cobradas - , 7 

em função do que indicou que se verifique se houve de fato ganho acima do permitido, ou seja de 8 

acima 26.000,00, teto do serviço público;  que não tem havido maneira de controlar; que então o Pró-9 

Reitor  elaborou e enviou para aprovação no CUN; que por questionamento da Câmara de Extensão 10 

UFSC, o mesmo retirou o documento que já estava em mãos de um parecerista, para maior discussão; 11 

que há cinco jornais investigando irregularidades nas Fundações; que precisa aparecer no sistema um 12 

cruzamento das horas com pesquisa e extensão; que a resolução não estabelece os critérios de entrada, 13 

ou não, no PAAD. Sobre o conceito de extensão, tem sido adotado o do Fórum de Pró-Reitores. 14 

Discutiu-se o que é ação, projeto, programa, atividade, evento, curso, prestação de serviço; que é 15 

necessário conceituar. TAE Justina entende que as ações seriam o detalhamento das etapas de um todo 16 

mais amplo (um projeto, ou mesmo uma atividade); que seria importante retomar conceitualmente.  No 17 

artigo 7º da atual resolução há definições sobre o que é Programa, Projeto, outras ações – ver no site da 18 

Pró-Reitoria e no SIRAEX/Notes. Profa. Sandra entende que, por exemplo, participação em banca não 19 

é extensão, que seria ensino e formação; sugere-se encaminhar para a PROGRAD como indicação de 20 

incorporação de carga horária no PAAD; questiona ainda sobre onde registrar a análise de artigos, 21 

trabalhos para eventos, revisão de livros. Prof. William foi inserindo os comentários no google drive 22 

que ele um colega criaram, para que todos os demais possam fazer observações sobre os diferentes 23 

aspectos, e entende que esta ferramentas favorece a participação e a transparência. Esclarece que as 24 

próximas etapas serão o debata na Câmara, e então o novo formato vai para consulta pública e volta 25 

para a Câmara para incorporação. Juliana sugere organizar as seções de acordo com o artigo 7º do 26 

capítulo I. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Justina Sponchiado, redigi a 27 

presente ata que uma vez aprovada será assinada pelo presidente e por mim. Florianópolis, 13 de abril 28 

de 2015. 29 


