
Memória de reunião

Data 01 de novembro de 2016

Horário 13:30h às 17:30h

Local Câmpus Gaspar

Relator Marlus

Presentes:

André Dala Possa - DIREX
Marlus Dec - DIREX
e demais presentes, conforme lista de presença anexa.

Anexo:

1) Modelo de PPC na página do CEPE.
http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=83

2) Resolução 40/2016 CONSUP IFSC.
http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=67

Pauta: 

Discussão do processo de curricularização dos cursos superiores do câmpus Gaspar.

Destaques:

1.  Apresentação  da  legislação  que  trata  da  curricularização  da  extensão  nos  cursos
superiores  (CF  1988,  Lei  13005/2014,  RDP do  IFSC 41/20104,  Resolução  CONSUP
40/2016);

2. Os cursos do campus Gaspar (CST Analise Desenvolvimento Sistemas, Design Moda e
Processos Gerenciais) já apresentam atividades de extensão em seus PPC, porém não
atendem plenamente à Resolução CONSUP 40/2016 e os 10% de extensão.

3. Alguns dos presentes pensaram na possibilidade de criar um programa de extensão e
desenvolver projetos que permitam a participação simultânea dos 3 cursos superiores.
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4. Uma demanda apresentada pelo NDE foi o registro das atividades de extensão para as
turmas em andamento. Aconselhou-se realizar os registros das atividades de extensão e
por meio de apostilamento validar futuramente. 

6. Pensar unidades curriculares específicas de extensão que permitam a participação de
todos os alunos de uma turma pareceu complicada de se realizar, porém pretende-se
discutir alternativas no campus e entre os cursos.

7. Ênfase no processo de curricularização a respeito da ampliação das discussões em
torno das problemáticas de permanência e êxito dos alunos nos cursos superiores e no
retorno para a sociedade.

8.  O  processo  de  curricularização  da  extensão  propõe  uma  mudança  didática  e  de
repensar as atividades.

9. Não houve dúvidas pontuais sobre a creditação de extensão nos currículos dos cursos.

Encaminhamentos:

Atividade Quem? Deadline

Aguardar memorando do 
DEPE/Gaspar com as decisões dos 
Núcleos Docentes Estruturantes e 
previsão do início de atualização dos
PPC.

DEPE 
Gaspar

11 de novembro de 2016

Reunir com a PROEN para estudar 
como incluir/registrar as atividades 
no PSAD/IFSC

André, 
Marlus, Alaim

-

Socializar com o setor de registros 
de atividades de extensão na DIREX 
sobre atividades ocorridas e que 
ocorrerão no campus Gaspar e que 
necessitarão de 
registros/apostilamento para 
comprovação de atividades de 
extensão curricularizadas.

Marlus 04 de novembro de 2016
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Palestra com Alunos

Data 01 de novembro de 2016

Horário 19:00h às 21:00h

Local Câmpus Gaspar

Relator Marlus

Presentes:

André Dala Possa - DIREX
Marlus Dec - DIREX
e demais presentes, conforme lista de presença anexa.

Pauta: 

A extensão no processo formativo.

Destaques:

1. Apresentação da extensão e a relação de atividades academicas com a comunidade
externa.

2. Exemplos de atividades de extensão e a aprendizagem mais significativa.

3. A importância da extensão na formação do estudante e para o retorno social.
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