Memória de reunião
Data

01 de junho de 2016

Horário

9h às 17h

Local

Câmpus Garopaba

Relator

Alaim

Presentes:
André Dala Possa,- DIREX
Alaim Souza Neto,- DIREX
Cristina Kuba, - DIREX
Alexsandro (professor do Câmpus Tubarão)
Gabriela (professora do Câmpus Tubarão)
Sabrina – Diretora geral do Câmpus Garopaba
Eduardo Cargnin Ferreira (prof. do câmpus Garopaba)
João Henrique Quoos (prof. Câmpus Garopaba)
Anexo:
1) Modelo de PPC (aprovado pelo CEPE - ver item 34).
2) Resolução 35/2015 CONSUP IFSC.
Pauta:
- Convite do GT de implantação do PPC do curso de CST em Gestão Ambiental no câmpus
Garopaba;
- Convite do GT de autorização de oferta do curso de CST em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas no câmpus Tubarão.
Destaques:
1. Apresentar o material de curricularização (PPT, textos, cases, etc.) antes de fazer a
oficina de curricularização ou discutir o PPC a fim de diminuir o processo de angústia dos
professores no processo de implantação e/ou atualização dos PPC;
2. Se apropriar melhor do processo de harmonização da matriz curricular com a PROEN;
3. Enfatizar que a curricularização da extensão diminuirá o número de “aulas teóricas dadas
na sala de aula do tipo expositiva”, ampliando o tempo de vivência do aluno com os
conteúdos na prática;
4. As horas de extensão compreendem não somente a produção final com a comunidade,
mas todo o envolvimento da comunidade externa durante a elaboração, projeto, enfim,
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mapeamento dos dados dos projetos e programas a serem executados; sempre levando em
conta a participação dos alunos e não isoladamente o trabalho do professor. Uma atividade
de extensão envolve o próprio “pensar a ação”, não apenas o momento “final”.
5. Extensão não consiste em processo de certificar atividades externas. Essa prática já é
contemplada nas Atividades Complementares.
6. Enfatizar que o processo de curricularização permite ampliar as discussões em torno das
problemáticas de permanência e êxito dos alunos nos cursos superiores
7. Propomos a proposta III (I e II) da resolução 035/2015 como melhor alternativa para o
PPC;
8. Apresentar os cases, exemplos práticos, que esclareçam as 3 diferentes propostas para
inclusão da extensão nos PPC;
9. Problematizar nos câmpus a ideia de que o professor que não assume coletivamente a
curricularização deve submeter projetos de forma isolada na DIREX para cumprir a função
do tripé ensino-pesquisa-extensão na atividade docente;
10. Para o câmpus de Tubarão, ficamos acordados com os professores presentes apenas
que não seriam feitas alterações no PCC do curso de Análise e desenvolvimento de
Sistemas. Todavia, os planos de ensino serão orientados de forma a contemplar a
curricularização futura.
11. Ainda sobre o PPC do câmpus Tubarão, CST em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, ficou acordado de entrarmos em contato com o Câmpus Gaspar para propor
alterações após a primeira avaliação do curso;
12. A respeito do curso de CST em gestão Ambiental no Câmpus Garopaba,
desenvolvemos uma oficina com os professores presentes a construção do PPC
contemplando as opções I e II da Resolução nº 035/2015.
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Encaminhamentos:
Atividade

Quem?

Deadline

Levantamento da legislação sobre
curricularização e algo também sobre a
extensão

Alaim e
Marlus

Baixando arquivos

Levantamento da legislação sobre
Atividades Complementares

André, Alaim

Recebida

Agendar reunião com a PROEN

André

OK

Incluir como apêndice do novo texto da
resolução 20/2013 exemplos de
atividades de extensão que
integram,usualmente, Projetos e
Programas

Alaim e André

OK. Será incluído no texto e não como
apêndice

Reunir com a DEIA para estudar como
Alaim
incluir/registrar as atividades no histórico
Texto sobre curricularização

Alaim

Checklist de avaliação dos PPCs pelo
CEPE.

André

Encaminharei assim que o CEPE
encerrar a revisão.

Para estudar, refletir e agir

https://www.youtube.com/watch?v=Ydh9tcyH0AQ (Comprometimento com o social)
https://www.youtube.com/watch?v=jckNWCl8t1Y (Pró-reitora Maria Olinda: “Pensar o sujeito
para a sociedade”)
https://www.youtube.com/watch?v=I6dwDw0wTwo (Videconferência 01 : Reflexões sobre
práticas de pesquisa e extensão e a integração com o ensino)
https://www.youtube.com/watch?v=W7PjnwIvXDA (II Debate para Reforma Curricular Engenharia Civil UFSC)
https://www.youtube.com/watch?v=jMMwGoanjlk (XV SEU - Conferência "PESQUISA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: sua interface com a aprendizagem" – tempo 8:45 a 10:55 e
16:00 às 17:20 - importante)
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