
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 14h00 na sala dos 

Conselhos do CCB, realizou-se a quarta reunião ordinária da câmara de extensão do 

CCB. Estavam presentes os professores Natália Hanazaki (coordenadora), Maria Alice 

Neves (subcoordenadora), Carla Cristina Thober Charão, Luciane Ouriques, Aira Maria 

Bonfim Santos e Anicleto Poli. Os professores Claudio Soares, Maria Santos Reis 

Bonorino Figueiredo e José Salatiel Pires justificaram ausência. A Pauta consistiu em: 

1. Fechamento das avaliações do PROBOLSAS 2018 edital 4/2017/PROEX; 2. 

Informes. Item 1. Fechamento das avaliações do PROBOLSAS 2018 edital 

4/2017/PROEX. A profa Natalia explicou a situação das avaliações dos dez projetos 

submetidos ao PROBOLSAS que foram reprovados em primeira instância mas que 

entraram com recurso, voltando a ser avaliados, segundo orientações da PROEX. Dentre 

esses dez projetos, o prof. Salatiel informou por telefone que não estava conseguindo 

acessar o sistema estando fora da UFSC durante essa semana e dois projetos estavam 

com avaliação pendente. Seguindo as orientações da PROEX, a segunda avaliação 

desses dois projetos foi feita em formulário doc pela profa. Natalia, para ser considerada 

no lugar da avaliação do professor Salatiel que indicava zero para ambos os projetos, 

devido à reprovação. Considerando o universo de 20 projetos submetidos no CCB, 

houve uma diferença média de 0,43 pontos (desvio padrão 0,36) entre as duas 

avaliações de cada projeto, portanto não foi necessária terceira avaliação para nenhum 

projeto. As notas foram então finalizadas, conforme tabela em anexo. A profa. Carla 

sugeriu a revisão do critério de distribuição de bolsas, com a distribuição diferenciada 

de bolsas para os contemplados nos resultados preliminares e para os contemplados 

após a análise dos recursos, no entanto tal distribuição não é possível pois não será 

informado pela PROEX a quantidade de bolsas destinadas ao CCB em cada uma dessas 

etapas e sim apenas no resultado final. Foi reafirmada a decisão da reunião anterior de 

comunicar à PROEX a distribuição de uma bolsa para cada projeto que tenha sido 

aprovado, em ordem de classificação, para então proceder à distribuição da segunda 

bolsa. Foi solicitado que os coordenadores de extensão enviem sugestões em relação ao 

PROBOLSAS 2017, já que houve muitas mudanças no edital. O prof. Anicleto 

informou que o link para o Currículo Lattes do proponente de projeto não estava 

funcionando. Foi sugerido também que o pdf do SIGPEX seja facultativo e que seja 

reduzido o peso para a atividades diretamente relacionadas à pesquisa (orientações de 

mestrado e doutorado e publicações científicas). As sugestões serão reunidas em um 

único documento que será enviado à PROEX, contemplando também sugestões 

enviadas por docentes do CCB e aquelas registradas na última reunião desta Câmara. 

Item 2. Informes: a profa. Natalia informou sobre os encaminhamentos sobre política de 

extensão do CCB e regimento da Câmara de Extensão, sendo que a Coordenação de 

Extensão do CCB aguarda as manifestações dos departamentos até o dia 1 de dezembro 

sobre a distribuição da carga horária de extensão para então proceder à alterações nos 

documentos discutidos na reunião dos Conselhos do CCB de 20 de outubro. Após tais 

alterações será enviado esse documento via email para os membros desta Câmara para 

manifestações. Informou também que a Coordenação de Extensão estará recebendo 

sugestões em relação ao SIGPEX, para encaminhar à Câmara de Extensão da UFSC no 

início do próximo ano. A Coordenação de Extensão informou também sobre o 

planejamento do II Ciclo de Extensão do CCB para o primeiro semestre de 2018. Foi 

informado sobre reunião organizada pelos discentes para discutir a extensão no CCB no 

dia 30 de novembro às 18h na sala SIPG 08. Não havendo mais nada a tratar, a reunião 



foi finalizada às 16h00. Eu, Natalia Hanazaki, lavrei a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelos membros da Câmara de Extensão. Florianópolis, aos 

trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. 

 

Classificação final PROBOLSAS 2018 (Edital 4/2017/PROEX) 

Projeto Nota final 

Programa Viver Saudável 91,5 

Desmitificando tubarões e raias para educar e conservar: Ano 4 90,5 

Avaliação dos conhecimentos e opiniões de gestantes da Grande 
Florianópolis sobre o armazenamento do sangue de cordão um 87,87 

Popularização do conhecimento da biodiversidade marinha brasileira através 
da produção de mídias didáticas 86,5 

Projeto Educação Sexual nas Escolas Públicas para o engajamento da 
Interação Comunitária do Curso Medicina (2018) 83,6 

Diversidade de Insetos do Parque Ecológico do Córrego Grande: Educação 
Ambiental e Conservação 82,25 

Estimulação Cognitiva no Hospital Universitário /UFSC-2018 80,75 

O Herbário FLOR como patrimônio da sociedade catarinense: curadoria do 
acervo e espaço de educação científica – fase 3 79,95 

Atualização de website http://cirandabiologica.ufsc.br, para disponibilização 
de material didático de Biologia 79,25 

Velejando na Ciência 79 

Democratização do ensino de ciências morfológicas: promovendo a 
acessibilidade a deficiências visuais - 2018/2019 78,6 

Cogumelos comestíveis da Mata Atlântica: isolamento e manutenção de 
culturas e herborização 77,25 

Odontologia Hospitalar 2018: Suporte odontológico pré/trans e pós 
tratamento oncológico, em pacientes com Câncer de Boca 75,5 

Uso sustentável da água no Núcleo de Desenvolvimento Infantil  NDI/UFSC 73 

Viva em Movimento 73 

Os perigos do consumo do álcool durante a gravidez- ciclo 2 72,25 

Cultivando Agroecologia 72,1 

AUXÍLIO AO TRATAMENTO DOS SINTOMAS DE ESTRESSE PELA MODULAÇÃO 
DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS. 71,8 

O uso do horto Botânico como espaço de aproximação com a Biodiversidade 71,6 

Vozes dos animais de nossa terra. III) Programa Vozes de Aves das Nascentes 
- Etapa III 70 

 


