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Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 15h00 na sala SIPG 09, 

realizou-se a primeira reunião ordinária da câmara de extensão do CCB. Estavam presentes os 

professores Natália Hanazaki (coordenadora), Maria Alice Neves (subcoordenadora), Carla 

Cristina Thober Charão, Claudio Soares e Luciane Ouriques. A professora Maria Santos Reis 

Bonorino Figueiredo chegou ao final da reunião. Os professores Aira Maria Bonfim Santos, 

Anicleto Poli e José Salatiel Pires justificaram ausência. A Pauta consistiu em: 1. 

Normativa/regimento da Câmara de Extensão do CCB; 2. Política de extensão do CCB; e 3. 

Outros assuntos. Item 1. Normativa/regimento da Câmara de Extensão do CCB: A câmara 

discutiu e redigiu um documento incluindo as normas regimentais da câmara de extensão do 

CCB. Esse documento será encaminhado por email a todos os membros da Câmara de extensão 

para sugestões finais e correções e será levada ao conselho da unidade para apreciação e 

aprovação. Item 2. Política de Extensão do CCB: a partir das discussões da última reunião dos 

coordenadores de Extensão do CCB, foi elaborada também uma minuta com a política de 

extensão visando esclarecer e estimular a proposta de ações de extensão por todos os 

departamentos. Esse documento também será encaminhado por email aos coordenadores de 

extensão para sugestões e correções e será levado ao Conselho da Unidade para apreciação e 

aprovação. Item 3. Outros assuntos: não houve. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi 

finalizada às 16h30. Eu, Maria Alice Neves, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelos membros da câmara de extensão. Florianópolis, aos quatorze dias do mês de 

setembro de dois mil e dezessete. 

 


