Memória de reunião
Data

30 de setembro de 2016

Horário

9h às 17h

Local

Câmpus Itajaí

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 Itajaí.
Destaques:
1. No período matutino foi discutido sobre a extensão. Qual o significado de extensão e sua
evolução histórica. Os editais Aproex e possibilidades de fomento.
2. Exposição e apresentação de material de curricularização (PPT, página da curricularização,
cases);
3. 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);
4. Os presentes declararam sobre a dificuldade encontrada para receber recursos de editais de
extensão via CAPES e CNPq. Outro tema abordado foi sobre a burocracia para desenvolver
atividades de extensão com parcerias externas que apresentem contrapartida com doações e no
processo administrativo para firmar parcerias.
5. No período vespertino realizou-se uma reunião com o NDE do curso de Engenharia Elétrica. Foi
esclarecido pelo NDE que o PPC estava sendo revisto para disponibilizar a carga horária destinada
à extensão.
6. A matriz curricular do curso de engenharia elétrica foi analisada e discutiu-se possibilidades de
inserção de atividades de extensão em componentes curriculares não específicos de extensão e a

criação de componentes curriculares específicos de extensão.
7. Esclarecimento sobre as horas de extensão em relação ao total do curso desconsiderando
disciplinas eletivas e não obrigatórias.
8. 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.
9. Discussão conceitual de alguns pontos relativos às atividades de extensão que constarão na nova
resolução de extensão que está aberta à consulta pública;
10. Extensão não consiste em processo de certificar atividades externas. Essa prática já é
contemplada nas Atividades Complementares;
11. Ênfase no processo de curricularização a respeito da ampliação das discussões em torno das
problemáticas de permanência e êxito dos alunos nos cursos superiores;
12. Durante o processo ficou melhor compreendido as diferenças entre uma visita técnica como
atividade complementar e uma visita técnica de extensão. Outros exemplos para configurar a
extensão em oficinas, minicursos, semana acadêmica, eventos, entre outros, foram exemplificados.
13. O NDE se mostrou mais favorável em criar componentes curriculares específicos de extensão.
Foi sugerida que a carga horária de algumas unidades curriculares passassem a compor um
componente curricular específico de extensão e que os conteúdos fizessem parte das atividades de
extensão a serem desenvolvidas.
14. O NDE compreendeu o processo mostrando-se disposto a discutir a alteração do PPC do curso,
porém mostraram a possibilidade de alteração somente após visita do MEC.

Encaminhamentos:
Atividade

Quem?

Deadline

Alaim, Marlus
e André

-

Reunir com a PROEN para estudar como Alaim, Marlus
incluir/registrar as atividades no
e André
PSAD/IFSC.

-

Reunir com a DEIA para estudar como
incluir/registrar as atividades no
histórico.

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

Cássio Aurélio
Suski

28 de outubro de 2016

