UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Disciplina: GCN7016 - Prática de Extensão - Semestre 2017/1
Professora: Juliana Leonel
E-mail: juoceano@gmail.com
Dia/Horário das aulas: Sextas-Feiras 13:30 - 17:10
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1. Ementa:
Atividade supervisionada por um professor para acompanhamento de projeto de Extensão voltado para a
Oceanografia.

2. Objetivos:
• Fornecer ao aluno um conhecimento básico sobre a extensão universitária, seu papel e modos de ação;
• Estimular o aluno a uma reflexão sobre o papel da universidade pública como transformadora social;
• Estimular o desenvolvimento de projeto de extensão, sua execução e análise.

3. Conteúdo Programático
• O papel da atividade de extensão universitária;
• Plano Nacional de Extensão Universitária;
• Modelos de projeto de extensão das agências de fomento e patrocinadores;
• Etapas para elaboração, execução e análise de um projeto de extensão.

4. Metodologia das Aulas:
O conteúdo teórico do curso será desenvolvido com base em debates e discussões de textos em sala de aula.
Cada grupo de alunos deverá preparar e executar um projeto de extensão conforme normas da UFSC. A
análise e os resultados do referido projeto deverão ser apresentados seguindo padrão da Semana de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFSC. O conteúdo será disponibilizado no sistema Moodle/UFSC da disciplina.

5. Avaliações
a) Participação nas discussões em sala de aula: 25 % da nota final;
b) Elaboração, execução e análise do Projeto de Extensão: 75% da nota final.

1

Nova Avaliação
O aluno com frequência suficiente e média final no semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação.
Esta avaliação terá por objetivo toda a matéria teórica. Nesse caso, será considerado aprovado o aluno que
obtiver média aritmética (média das notas e avaliações parciais do semestre e a nota obtida na avaliação
estabelecida neste parágrafo) igual ou superior a 6,0.

6. Conduta
Assiduidade:
Será cobrada presença em sala de aula através da chamada ou assinatura de lista de presença. O limite de
faltas é 25%.
Atividades:
Cuidado com cópias (plágio)! Trabalhos que forem cópias (integral ou parcial) do trabalho de colegas ou de
outras fontes sem referencia desta (livros, artigos, material da internet) serão desconsiderados na hora da
correção recebendo nota zero.

7. Bibliografia recomendada:
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e SESu / MEC. Plano Nacional
de Extensão Universitária, 2000 - http://www.proec.ufpr.br/downloads/extensao/2009/forun/Plano%
20Nacional%20de%20Extens%E3o.pdf
Freire, Paulo. Extensão ou comunicação? 13a. ed. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2006.
Nogueira, Maria das Dores Pimentel (org.). Extensão Universitária: diretrizes e políticas. Belo Horizonte:
PROEX / UFMG, 2000.
Revista Extensio, Revista eletrônica de extensão universitária da UFSC. http://www.extensio.ufsc.br/
Serrano,Rossana M.S.M. Conceitos de extensão universitária: um diálogo com Paulo Freire -http://www.
prac.ufpb.br/copac/extelar/atividades/discussao/artigos/conceitosdeextensaouniversitaria.pdf
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7. Cronograma
Aula
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Data
10
17
24
31
07
14
21
28
05
12
19

março
março
março
março
abril
abril
abril
abril
maio
maio
maio

Conteúdo
Apresentação da disciplina
Formulação do Projeto
Apresentação do Projeto
Discussão/Melhorias do Projeto
Cronograma de Execução e Ajuste de Metas
Feriado
Feriado
Andamento do Projeto - Avaliação
Execução das atividades
Execução das atividades
Execução das atividades
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Aula
12
13
14
15
16
17
18

Data
26
02
09
16
23
30
07

maio
junho
junho
junho
junho
junho
julho

Conteúdo
Execução das atividades
Avaliação do andamento do projeto
Apresentação dos resultados
Ajustes
Finalizações do relatório
Relatório Final
Encerramento da disciplina
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