Memória de reunião
Data

26 de setembro de 2016

Horário

14h às 18h

Local

Câmpus Continente

Relator

Alaim

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 (aprovado pelo CEPE - ver item 34).
2) Resolução 40/2016 CONSUP IFSC.
Pauta:
- Discussão do processo de curricularização dos cursos superiores do câmpus continente

Destaques:
1. Exposição e apresentação do material de curricularização (PPT, textos, cases, etc.);
2. Apresentação da legislação que trata da curricularização da extensão nos cursos
superiores (CF 1988, Lei 13005/2014, RDP do IFSC 41/20104);
3. Reflexão sobre as atividades de extensão no tocante às horas de extensão,
compreendendo-as não somente como produção final com a comunidade, mas todo o
envolvimento da comunidade externa durante a elaboração, projeto, enfim, 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.
4. Apresentação da nova resolução da curricularização da extensão (040/2016);
5. Discussão conceitual de alguns pontos relativos às atividades de extensão que constarão
na nova resolução de extensão que está aberta à consulta pública;
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6. Extensão não consiste em processo de certificar atividades externas. Essa prática já é
contemplada nas Atividades Complementares;
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;
8. Apresentação da página da curricularização da extensão;

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

Jane
Parisente

terça-feira, 24 de janeiro de 2017
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