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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 16h00 na sala SIPG 08, 

realizou-se a reunião expandida da câmara de extensão do CCB. A demanda partiu do conselho 

do CCB durante a reunião extraordinária do dia 20 de outubro. Foram convidados todos os 

docentes, TAEs e discentes do curso de Ciências Biológicas da UFSC. Estavam presentes as 

professoras Natália Hanazaki (coordenadora) e Maria Alice Neves (subcoordenadora), o discente 

Tomás Honaiser Rostirolla (representando cerca de 20 alunos do CA), os professores Áurea 

Elizabeth Linder, Carla Cristina Thober Charão, José Salatiel Rodrigues Pires, Luciane Cristina 

Ouriques, Norma Machado da Silva, Suzana Alcântara e a TAE Karla Scherer. A professora 

Natália abiu a reunião informado que não havia uma pauta definida, mas que as demandas 

surgiram devido a discussões geradas no conselho sobre quais atividades são consideradas como 

extensão. Foi discutido o ponto sobre a inclusão de horas no PAAD atribuídas às avaliações ad 

hoc de revisão de artigos ou pareceres ou à participação em comitês editoriais. Também foi 

levantada a questão sobre a decisão da câmara de extensão do CCB de dar, na minuta proposta, 

autonomia aos departamentos que decidam sobre a atribuição de horas no PAAD para essas 

atividades. Tanto a inclusão ou não das horas no PAAD, quanto o número de horas a serem 

alocadas para as atividades, estão sendo discutidas nos departamentos, que deverão enviar um 

parecer até dia 01/12. A professora Carla, do CFS, informou que possivelmente o regimento do 

CFS será alterado e as horas alocadas às atividades de revisão ad hoc serão retiradas e não 

contarão mais no PAAD daquele departamento. O discente Tomás relatou que existe uma 

preocupação dos discentes sobre o que é considerado extensão e sugeriu fomentar essa discussão 

através da realização do II Ciclo de Extensão do CCB. O discente ficou responsável por indicar 5 

discentes para comporem, junto com a coordenação de extensão, um comitê para organizar o 

ciclo. Os presentes concordaram e ajudarão a elaborar a atividade. Não havendo mais nada a 

tratar, a reunião foi finalizada às 17h00. Eu, Maria Alice Neves, lavrei a presente ata. 

Florianópolis, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete. 

 


