Memória de reunião
Data

02 de dezembro de 2016

Horário

09:00h às 12:00h

Local

Câmpus Lages

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 Urupema.
Destaques:
1. Apresentação das fases históricas da extensão até a 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. 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.
3. O processo de curricularização da extensão propõe uma mudança didática e de
repensar as atividades.
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5. Foi demonstrado o novo fluxo de registros através do SIGA Extensão, exemplificando
as diferenças entre Programa, Projeto, Curso, Evento e Produto.
6. Processos de parceria foram exemplificados para a realização de atividades externas
ao câmpus e esclarecido duvidas sobre prazos para validação de parcerias e as suas
devidas necessidades.
7. Foram utilizados exemplos de produtos de extensão voltados para a área da
informática a fim de demonstrar possibilidades de desenvolvimento de extensão no curso
de ciências da computação.
8. A realização de atividades de TCC foi utilizada como exemplo para o desenvolvimento
de pesquisa-ação em atendimento as demandas da sociedade.
9. Foi exemplificado que é possível utilizar parte da carga horária de TCC no
desenvolvimento de atividades de extensão, explicando sobre a possibilidade de creditar
extensão dentro de uma unidade curricular.
10. Não houve dúvidas específicas sobre a creditação de extensão nos currículos dos
cursos.

Encaminhamentos:
Atividade

Quem?

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

Deadline
21 de dezembro de 2016
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