
ATA  N.°  05/2013  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  DE  EXTENSÃO  DO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/UFSC - 04 de Setembro de 2013

No dia 04 de Setembro de 2013,  às 17h,  na sala 100 do Bloco B/CED/UFSC foi

realizada  a  reunião  ordinária  da  Câmara  de  Extensão  do  CED/UFSC.  Estiveram

presentes  Clarissa  Laus  Pereira  Oliveira,  MEN;  Josalba  Ramalho  Vieira,  Franciele

Petry, EED; William Barbosa Viana, CIN, e Justina Sponchiado, Secretária Executiva

das  Câmaras  e  representante  dos  Técnico-Administrativos  em  Educação.  Sob  a

coordenação  do  professor  William Barbosa  Viana,  foram desenvolvidos  os  seguintes

pontos  de pauta:  1) Apresentação  da  nova  integrante:  Professora  Franciele  Petry,  do

campo da Filosofia da Educação e nova representante do Departamento de EED, apresentou-

se  aos  demais  participantes  da  reunião,  que  igualmente   apresentaram-se  à  professora  e

deram-lhe as boas vindas.  2) Apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores:

foram apreciadas as atas das quatro primeiras reuniões de 2013, cujas  alterações sugeridas

por  correspondência  eletrônica  já  haviam  sido  incorporadas  ao  texto,  e  aprovadas  por

unanimidade pelos presentes que delas participaram; ficou definido que assina pelo  EED ainda

a professora Maria Sylvia Carneiro, que efetivamente participou das reuniões sobre as quais

versam as atas. 3) Organização e institucionalização da extensão, com notícias da FAPEU

e  dos  Departamentos  quanto  aos  percentuais,  contas,  repasses  e  utilização  dos

recursos  de Extensão  (continuidade):  seguiu-se  a  discussão  dos  percentuais  a  serem

descontados – definições, indefinições e desinformação nos setores –; dos procedimentos para

tal  desconto  quando  não  há  projeto  administrado  pela  FAPEU e  que  os/as  extensionistas

querem ficar em dia com a instituição; das definições e também desinformação, nos setores,

quanto ao uso de tal  dinheiro,  e da importância de esclarecimento e transparência a esse

respeito. Um objetivo elementar é encadear a gestão do sistema SIRAEX (fluxo Coordenação-

Colegiado-Câmara)  e  chegar  a  um  mesmo  percentual  de  desconto  para  todos  os

Departamentos/Unidades, e para o Centro – cinco por cento tende a ser o valor que aproxima e

não promove resistências.  Uma ideia colocada também para o Regimento de Extensão, foi a

da criação de uma espécie de Fundo de Extensão para que, a partir do momento em que se

decida por um projeto institucional, exista a possibilidade de subsidiá-lo, nem que seja com

uma bolsa.  4)  Uma Política de  Extensão para o  Centro:  o  tema foi  encaminhado para

indicativos a partir dos Departamentos e Unidades; estes deverão fundamentar a elaboração

de uma proposta, pela Câmara, que deverá retornar para apreciação dos setores. 5) Técnicos

Administrativos  em  Educação  e  a  Extensão: ainda  que  respaldado  pela  legislação

universitária, considerou-se este um aspecto a ser analisado em profundidade, tendo em vista

também  o  debate,  em  curso,  sobre  as  12  horas  ininterruptas,  suas  demandas  e

desdobramentos.  5)  Outros  assuntos:  a  professora  Josalba  informou  que  fará  parte  da

comissão  de  implementação  do  Programa  Mais  Educação,  que  encaminhará  curso  de

formação de professores. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e eu,

Justina  Sponchiado redigi  a  presente ata.  Florianópolis/SC,  05 de setembro 2013.




