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 Conforme estabelecido no item 4.2 do Edital, na primeira etapa as propostas aprovadas 

no caso do cumprimento dos seguintes itens: I. Estiverem de acordo com a Resolução Normativa 

Nº 88/2016/Cun; II. Estiverem acordo com a Resolução Normativa Nº 7/CNE/2018; III. 

Atenderem ao item 2 do edital; IV. Apresentarem a documentação completa descrita no item 3 

do edital; e V. presentarem o orçamento detalhado do Programa no SIGPEX. 

 Após a análise, a Comissão de Seleção do Edital, nomeada na portaria 7/2020/PROEX de 

19 de novembro de 2020, aprovou a seguinte proposta: 

Proposta: Curricularização da Extensão no Centro de Ciências da Saúde: Programa 

multidisciplinar de atenção à saúde 

Número no SIGPEX: 202021101 

Vinculada ao(s) curso(s) de graduação em: Farmácia, Enfermagem, Medicina e Nutrição   

Centro de Ensino: Centro de Ciências da Saúde 

 

 Segue abaixo a justificativa pela não aprovação das demais propostas submetidas ao 

Edital.  

Proposta: Programa “Direitos Humanos e Democracia” 

Número no SIGPEX: 202020997 

Vinculada ao(s) curso(s) de graduação em: Direito 

Centro de Ensino: Centro de Ciências Jurídicas 

Justificativa da reprovação: Não apresentação do orçamento detalhado do Programa no 

SIGPEX, como previsto no item 4.2 do Edital, não permitindo aferir se a aplicação dos recursos 

para criação e/ou ampliação de espaços visam à formação do estudante de graduação e a 

integração da UFSC com a sociedade (item 1.2 do Edital). 

 

Proposta: Curricularização da Extensão: fortalecendo a formação acadêmica no Campus de  

Curitibanos/SC 

Número no SIGPEX: 202020994 



Vinculada aos cursos de graduação em: Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina  

Veterinária 

Centro de Ensino: Centro de Ciências Rurais 

Justificativa da reprovação: I. Não apresentação do orçamento detalhado do Programa no 

SIGPEX, como previsto no item 4.2 do Edital, não permitindo aferir se a aplicação dos recursos 

para criação e/ou ampliação de espaços visam à formação do estudante de graduação e a 

integração da UFSC com a sociedade (item 1.2 do Edital); II. Não atendimento ao disposto no 

item 2.1.5 do Edital, limitando a inclusão das seguintes rubricas no orçamento do programa: 

adequação de espaço físico e/ou compra de equipamentos. 

 

Proposta: Curricularização da extensão nos cursos de Educação Física: programa de 

formação profissional e integração com a sociedade 

Número no SIGPEX: 202020898 

Vinculada ao(s) curso(s) de graduação em: Educação Física – Licenciatura e Bacharelado 

Centro de Ensino: Centro de Desportos 

Justificativa da reprovação: Não apresentação do orçamento detalhado do Programa no 

SIGPEX, como previsto no item 4.2 do Edital, não permitindo aferir se a aplicação dos recursos 

para criação e/ou ampliação de espaços visam à formação do estudante de graduação e a 

integração da UFSC com a sociedade (item 1.2 do Edital). 

 

 

Florianópolis, 26 de novembro de 2020 
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