Memória de reunião
Data

11 de outubro de 2016

Horário

13:30h às 17:30h

Local

Câmpus São José

Relator

Marlus

Presentes:
André Dala Possa,- DIREX
Alaim Souza Neto,- DIREX
Marlus Dec - DIREX
e demais presentes, conforme lista de presença anexa.
Anexo:
1) Modelo de PPC na página do CEPE.
2) Resolução 40/2016 CONSUP IFSC.
Pauta:
- Discussão do processo de curricularização dos cursos superiores do câmpus São José.

Destaques:
1. Exposição e apresentação do material de curricularização (PPT, página da
curricularização, cases);
2. 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);
3. Reflexão sobre as atividades de extensão (Programa, Projeto, Curso, Evento, Produto) e
discussões sobre carga horária. A conversa exemplificou questões como o programa
Mulheres Sim e indagações dos docentes de Licenciatura em Química sobre o programa
Pibid. Sobre projetos foram exemplificados os editais APROEX. A respeito de eventos, tais
como semana acadêmica e SNCT, foi esclarecido sobre a carga horária máxima permitida.
Em atividades do tipo Produtos de extensão utilizou-se como exemplo as vídeo aulas do
projeto “Video Aulas de Matemática de alunos para alunos” do câmpus São José. Neste
contexto foi dialogado e esclarecido dúvidas pontuais sobre atividades de extensão.
4. Esclarecimento sobre as horas de extensão em relação ao total do curso
desconsiderando disciplinas eletivas e não obrigatórias.
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5. Esclarecimento sobre a produção e todo o envolvimento da comunidade externa durante
a elaboração de projetos, sempre levando em conta a participação dos alunos e não
isoladamente o trabalho do professor.
6. Discussão conceitual de alguns pontos relativos às atividades de extensão que constarão
na nova resolução de extensão que está aberta à consulta pública;
7. Extensão não consiste em processo de certificar atividades externas. Essa prática já é
contemplada nas Atividades Complementares;
8. Ênfase no processo de curricularização a respeito da ampliação das discussões em torno
das problemáticas de permanência e êxito dos alunos nos cursos superiores;
9. Discussão em torno das possibilidades de creditação da extensão no PPC tendo como
referência a resolução CONSUP 40/2016. Foi dado exemplo para atividades de extensão
dentro de componentes curriculares e unidades curriculares específicas de extensão.
10. O NDE de Eng. Telecomunicações trouxe a questão do estágio e TCC como
possibilidade de atividade de extensão. Discutiu-se em torno de exemplos práticos quando
um TCC ou estágio tem a configuração de extensão. Outro ponto esclarecido foi de que a
extensão pode estar inserida com um percentual de carga horaria dentro de tais
componentes curriculares.
11. O NDE de Eng. Telecomunicações trouxe para discussão a dificuldade de se realizar as
atividades envolvendo todos os alunos ao mesmo tempo. Por tal motivo discutiu-se mais a
possibilidade de se realizar a extensão a partir de componentes curriculares específicos de
extensão por meio de projetos.
12. Não houve dúvidas pontuais sobre a creditação de extensão no currículo do curso de
Licenciatura em Química.
Encaminhamentos:
Atividade

Quem?

Deadline

Reunir com a DEIA para estudar como
Alaim, Marlus
incluir/registrar as atividades no histórico e André

-

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

Alaim, Marlus
e André

-

Informar à Direx sobre decisões dos
Núcleos Docentes Estruturantes em
acatar o processo de curricularização.

Antônio
Galdino da
Costa

21 de outubro de 2016

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

2

