
 

 

GESTÃO 2015/2018 

Divisão de Apoio à Extensão (DAEX) 

 

Localização/infraestrutura: Bloco i, sala 601 e 602 

Atualmente a DAEX realiza suas ações contando com 04 desktops, 01 notebook e 01 

impressora. Cabe ressaltar que computadores estão em condições deficitárias de uso e 

requerem ser trocados o mais breve possível. 

 

Atribuições: (de acordo com o Estatuto da FURB, Decreto 9199/2010, Resolução nº 

35/2010, art. 53) DA DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 

 

Art. 53  À Divisão de Apoio à Extensão compete: 

I - estimular as atividades de extensão e cultura da FURB 

II - analisar as propostas de atividades de extensão e cultura submetidas à sua apreciação e 

encaminhar a emissão de certificados das atividades realizadas; 

III - acompanhar a execução dos projetos de extensão e cultura; 

IV - elaborar relatórios e organizar dados estatísticos sobre as atividades de extensão e 

cultura da FURB; 

V - organizar e manter as informações de extensão e cultura, da legislação pertinente e das 

fontes internas e externas de financiamentos, bem como promover a sua divulgação; 

VI - coordenar as atividades relacionadas aos editais internos de fomento à extensão e 

cultura. 

 

 

Recursos Humanos: 

A equipe da DAEX está composta por um total de cinco pessoas: 

 

 Profa. Dra. Catarina Gewehr (Chefe da Divisão, com 20horas semanais de 

atividades na Divisão) 

 Fabrício Gustavo Gesser Cardoso (Auxiliar Administrativo, servidor de carreira) 

 Márcia Eyng (Auxiliar Administrativo, servidora de carreira, lotada na DRA e 

cedida, em empréstimo, à DAEX) 

 Vitor Cesar Peres (Auxiliar Administrativo, servidor temporário, com contrato 

válido até 18/04/2019) 

 Luísa Monarin, estagiária do programa de estágios internos, com contrato até 

31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AÇÕES RELEVANTES EM EXECUÇÃO  
 

1. Processamento do Edital Interno de Apoio à Extensão – Edital 10/2018 

2. Edital de Bolsistas 2019 

3. Acompanhamento da situação acadêmica dos bolsistas do FURB Esporte 

4. Acompanhamento das Ligas Acadêmicas – organização dos processos de criação, 

manutenção e gestão das Ligas 

5. Projetos com Fomento - Horas docentes/contrapartida 

6. PROEP 

7. Atualização da Política de Extensão 

8. Relatório de Gestão 2018 

9. Agência de Notícias de Extensão Universitária 

 

DEMANDAS EM ABERTO 

 

1. Estabilização da equipe de gestão da extensão 

2. Reestruturação dos equipamentos de informática da Divisão 

3. Curricularização da Extensão 

4. Plano de acompanhamento das Empresas Juniores 

5. Plano de acompanhamento dos Programas Permanentes 

6. Transição para o novo modelo de execução do FURB Esporte 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTITUCIONAL (PDI) 

 

Meta: Ampliar a inserção regional da Universidade por meio dos projetos de extensão. 

Número de projetos de extensão em execução Unidades Universitárias/ DAEX/  

Situação: Em 2018 se encontram em execução um total de 66 projetos, assim distribuídos: 

 49 projetos executados a partir do Edital 12/2017;  

 09 projetos executado a partir do Edital do Fundo de Apoio à Manutenção e ao 

Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES); 

 04 Projetos Institucionais: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

(ITCP); 

 Conexão Vital (projeto de suporte à execução de atividades relacionadas às bolsas 

de estudo do Artigo 170);  

 Agência de Notícias de Extensão Universitária (ANEXU);  

 05 projetos com fomento externo, a saber: Institucionalização da ITCP; Rede 

Internacional de Escolas  Criativas (RIEC); Programa Idioma Sem-Fronteiras; PET-

Saúde/GRADUASUS. Atualmente existem projetos de extensão sendo executados 

a partir dos  07 Centros que compõem a dinâmica de gestão acadêmica da 

Universidade. Ao todo, estes projetos envolvem 28 de um total de 48 cursos de 

graduação 

OBS: Os projetos aqui indicados consideram ações de extensão com duração mínima 

de 1 ano.   

 



 

 

 

Meta: Ampliar a representatividade da FURB em instituições e entidades. Número de 

representantes da FURB em instituições e entidades  

Situação: Esta meta está lançada no âmbito da DAEX, mas não está sob a gestão da extensão 

a representatividade da FURB em setores externos à Universidade.  

 

Meta: Revisar a Política de Extensão 

Situação: A minuta de Resolução foi entregue à Reitoria. 

 

Meta: Ampliar a abrangência e efetividade das ações de extensão 

Situação: Relativo ao financiamento das ações de extensão é necessário desenvolver 

processo de capacitação da comunidade universitária para identificação e captação de 

fomento destinado para a extensão 

 

Meta: Ampliação da participação dos servidores Técnico-Administrativos nas atividades de 

extensão 

Situação: Os Editais Internos de Apoio à Extensão de 2016 e 2017 estimularam 

a participação de STA como proponentes. Dada baixa adesão dos STA´s, há necessidade do 

desenvolvimento de um trabalho de conscientização dos mesmos quanto a seu papel nas 

atividades de extensão. 

 

Meta: Aprofundar os termos da indissociabilidade extensão e pesquisa 

Situação: Número de propostas apresentadas interdisciplinares apresentadas  

 

Meta: Criação da Câmara de Extensão, no CEPE, com efetivo funcionamento e composta 

por extensionistas 

Situação: Câmara não foi criada e este processo requer que o debate seja retomado e 

encaminhado 

 

Meta: Estimular formulação de propostas de extensão claramente vinculadas ao 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, estabelecendo tal vinculação como critério para 

qualificação dos projetos apresentados nos editais e nos relatórios de avaliação 

Situação:  

 

Meta: Criação de instâncias de implementação da extensão (fóruns, câmaras, grupos de 

trabalho/avaliadores, espaços, unidades de controle da extensão); 

 

Situação: não realizado 

 

Meta: Qualificar a avaliação dos projetos de Extensão 

 

Situação: A qualificação da avaliação dos projetos de extensão está sendo realizada por 

meio de treinamentos anuais da equipe da Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão 

(CAPEX)1). Não há, ainda, representação externa compondo a CAPEX. 

 

Meta:   Avaliadores ad hoc para os projetos de extensão 



 

Situação: Não implantado 

 

Meta: Estimular a realização de cursos de extensão 

Situação: Não implantado 

 

 

 

Meta: Realizar formação para docentes e técnicos proponentes/ participantes de 

projetos para preparação de cursos de extensão 

Situação: Não implantado. Entretanto, foram realizados 15 cursos de extensão no período 

de 20/02/2018 a 07/11/2018, com um total de 604 certificados expedidos pela DAEX. 

 

Meta: Consolidar as ações de extensão da FURB, fundamentando-as na perspectiva 

interdisciplinar 

Situação: Meta realizada por meio das exigências constantes nos editais internos de apoio 

à extensão  

 

Meta: Oferecer regularmente curso de aperfeiçoamento em metodologias de monitoramento 

e avaliação da extensão universitária 

Situação: Não realizado 

 

 

Meta: Ampliar o número de bolsas de extensão para estudantes de graduação e ETEVI 

Situação: total de bolsas partiu de 40 bolsas referentes ao Edital 07/2014 (execução biênio 

2015/2016 para 124 referente aos editais 05/2016, 01/2017 e 10/2018 

 

Meta: Fortalecer propostas de extensão que estejam integradas ao ensino e à pesquisa, 

especialmente aquelas que digam respeito à flexibilização curricular e que possibilitem ao 

estudante obter créditos curriculares 

Situação: Nos fluxo do processo de extensão, com destaque ao previsto nos editais internos 

de apoio à extensão há, como requisito, que os proponentes apresentem as relações entre a 

ação e extensão pretendida e as dinâmicas de ensino e pesquisa. Não houve, entretanto, 

aprofundamento no tocante ao quesito da flexibilização curricular. 

 

Meta: Realizar formação institucional para extensionistas para que possam trazer 

propostas que integrem a extensão ao ensino e à pesquisa; 

Situação: Não realizado 

 

Meta: Priorizar propostas de Extensão oriundas da integração de docentes de diferentes 

Unidades Universitárias e Cursos  

Situação: Realizado por meio de bonificações presentes nos editais internos de apoio à 

projetos de extensão. No edital em curso (12/2018) das 70 propostas recebidas, 33 destas 

foram bonificadas pela estruturação da equipe ser composta por Departamentos e Unidades 

Universitárias distintas.  

 

Meta: Participar das atividades da Câmara de Extensão da ACAFE 



 

Situação: Com a retomada dos trabalhos da Câmara de Extensão, a FURB assumiu em 2017 

a presidência da mesma. Atualmente a participação é esporádica, dada a dificuldade de 

liberar alguém da equipe da DAEX à tal atividade 

 

Meta: Participar das atividades do FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores de Extensão) e 

FOREXT (Fórum Nacional de Extensão) 

Situação: A participação tem sido regular nos eventos promovidos pelo 

FORPROEX/FOREXT 

 

Meta: Qualificar a divulgação das ações de extensão da FURB 

Situação: Criação (2016) e consolidação da Agência de Notícias de Extensão Universitária 

(ANEXU) que atualmente possui um estagiário do curso de Jornalismo.  

 

Meta: Formação regular de extensionistas para divulgação das ações de extensão 

Situação: Foi realizado um Treinamento de Mídia, em Agosto/2017, dirigido aos 

extensionistas docentes, discentes e STA´s 

 

Meta: Consolidar o noticioso de extensão nas mídias sociais. 

Situação: Em agosto de 2017 o perfil da ANEXU (Facebook) contava 326 

seguidores. 

 

Meta: Criar um Portal de Extensão 

Situação: Criado a ANEXU 

 

Meta: Criar um periódico de Extensão (indexada), para os resultados dos projetos 

(institucional ou, interinstitucional, parceria com a ACAFE) 

Situação: Ainda não realizado 

 

Meta:  Adequar as funcionalidades do Sistema Integrado de Pesquisa e Extensão 

(SIPEX) de maneira a contemplar a especificidade de execução da extensão 

Situação: Foram inseridos elementos que permitem o atendimento da especificidade da 

apresentação e avaliação das propostas de extensão. 

 

 

Meta: Aprimorar o processo de submissão de propostas de trabalho em extensão 

Situação: Solicitações de adequação do SIPEX a processos de extensão foram executadas 

em 2016 e 2017. Atualmente o SIPEX mostra-se adequado às necessidades da extensão 

 

Meta: Implantar formulários para a elaboração de relatórios online 

Situação: Não realizado 

 

Meta: Mobilizar a inserção do princípio da curricularização da extensão nos PPC´s dos 

cursos de graduação, por meio de acompanhamento da revisão dos PPC´s 

Situação: Comissão articulada entre PROEN (DPE) e PROPEX (DAEX) para planejar a 

operacionalização da curricularização da extensão 

 

 



 

 

 Meta: Implementação das Empresas Juniores 

Situação: Implantada a EJr no âmbito do curso de Engenharia Química (INOVAq) 

 

Meta: Incentivar a organização de Liga (s) Acadêmica (s) 

Situação: Atualmente as Ligas Acadêmicas contam com um processo de controle formal 

para sua criação e acompanhamento pedagógico para execução de suas atividades.  

 

 

 

 

ORÇAMENTO 2018 (documentação em anexo) 

 

PCC 0007-0: Divisão de Apoio à Extensão 

 

 Bolsas de Extensão: 123 bolsas (10 créditos financeiros por 10 meses) =        

R$ 585.603,00 

 Ajuda de Custo de Projetos de Extensão (Edital 12/2017): R$ 40.000,00 

 Utilizado até 07/11/2018: R$ 30.173,00 

 

 

PCC 0472-1: FURB Esporte 

 Bolsas FURB Esporte: 70 bolsas (Variação de 4 a 20 créditos financeiros por 12 

meses, para cada bolsista): Recurso Orçado: R$ 600.992,00; Recurso executado 

R$ 720.948,00  

 Ajuda de Custo para Competições Esportivas (JUCS e JUBS): R$ 25.000,00 

utilizados até o 07/11/2018  

 

PCC 0220-1: PROEP 

 

 Pagamento de pessoa Física, serviços ocasionais (professores) R$ 30.000,00 

 Pagamento Pessoa Jurídica- Saída de Campo R$ 15.000,00 

 

 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019 

 

PCC 0007-0: Divisão de Apoio à Extensão 

 Bolsas de Extensão: 134 bolsas (10 créditos financeiros, por 10 meses, por 

estudante), total: R$ 646.161,00: 

 Ajuda de Custo de projetos de Extensão (Edital 10/2018) total: R$ 40.000,00 

 

PCC 0472-1: FURB Esporte 

 Bolsa FURB ESPORTE: R$ 513.665,60 

 Ajuda de Custo para Competições Esportivas (JUCS e JUBS): R$25.000,00 

 

 



 

PCC 0220-1: PROEP 

 Pagamento de pessoa Física, serviços ocasionais (professores) 

 R$ 30.000,00Pagamento Pessoa Jurídica - Saída de Campo R$ 15.000,00 

 

CONVÊNIOS E PARCERIAS 

1. ABC Associação Blumenauense Pró Ciclovia 

2. ACAPRENA - Associação Catarinense de Preservação da Natureza 

3. ACIB - Associação Comercial e Industrial de Blumenau 

4. Arquivo Histórico José Ferreira da Silva 

5. Associação Blumenauense de Amparo aos Menores – ABAM 

6. Associação Cultural Amigos de Benedito Novo 

7. Associação de Moradores do Loteamento Piske  

8. Associação dos Cegos do Vale do Itajaí – ACEVALI 

9. Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL):  de Blumenau, Brusque, Gaspar, Timbó, 

Indaial, Pomerode 

10. Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Blumenau (CASEP) 

11. Centro Terapêutico Vida – CTV 

12. Clube Náutico América 

13. Colégio Visão - Unidade Celestin Freinet 

14. Colmeia Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC) 

15. Conselho da Comunidade de Blumenau  

16. Defesa Civil de Blumenau 

17. Escola Barão do Rio Branco 

18. Escola Básica Municipal Machado de Assis 

19. Escola Básica Municipal Professora Zulma de Souza Silva  

20. Escola de Educação Básica João Widemann 

21. Escola de Educação Básica Luiz Delfino  

22. Escola de Educação Básica Pedro II  

23. Escola de Ensino Médio Elza Pacheco 

24.  Escola Municipal  Encano Baixo Rudolfo Alfarth (Indaial) 

25. Escola Municipal Erwin Prade (Timbó) 

26. Escola Municipal Noemi Schroeder (Pomerode) 

27. Escola Municipal Osvaldo Reis (Brusque) 

28. Escola Municipal Santos Dumont (Blumenau) 

29. Escola Municipal Zenaide Schmit Costa (Gaspar) 

30. Escola Visconde de Taunay  

31. Fundação Cultural de Blumenau  

32. Fundação Fritz Muller 

33. Fundação Hospitalar de Blumenau-Hospital Santo Antônio 

34. Fundação Piava 

35. GERED - Gerência Regional de Educação de Blumenau  

36. Governo do Estado de Santa Catarina 

37. Governo do Estado do Acre 

38. Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Blumenau - GEAAB  

39. IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil 

40. Instituto Arte na Escola 



 

41. Instituto Federal Catarinense (IFC) 

42. Instituto Federal Catarinense (IFSC) 

43. Instituto Federal do Acre (IFAC) 

44. Instituto Gene 

45. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

46. Jornal O Município de Blumenau 

47.  Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade - Nós Podemos 

48. Municípios do Alto Vale do Itajaí (Ibirama, José Boiteux e Vitor Meireles)  

49.  NSC Comunicação - Jornal de Santa Catarina 

50. Parque das Nascentes 

51. Penitenciária Industrial de Blumenau 

52. Polícia Rodoviária Federal/SC 

53.  Prefeitura de Blumenau 

54.  Prefeitura de Ilhota 

55. Prefeitura de Massaranduba 

56. Presídio Regional de Blumenau 

57. Programa Paradesporto Escolar  

58. Rádio Clube de Blumenau Ltda 

59. Rádio Comunitária Conceição FM – Itajaí 

60. Rádio Comunitária Trentina FM 

61. RADIO GUABIRUBA FM 

62. Radio Nereu Ramos 

63. Radio Rainha FM 

64. Rádio União FM 

65. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau 

66. Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS  

67. Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

68. Secretaria Municipal de Educação de Gaspar 

69. Secretaria Municipal de Educação de Indaial  

70. SINAPRO - SC  

71. SINDUSCON 

72. TEDx Blumenau 

73.  Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

74. TV Galega 

75. UNIBLAN - União Blumenauense de Associações de Moradores  

76. Universidade Estadual da Bahia (UNEB) 

77. Universidade Federal do Acre (UFAC) 

78. Universidade Federal Santa Catarina (UFSC) 

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As atividades de extensão da FURB passaram por um processo de 

redimensionamento pedagógico e político no período de 2016 a 2018. O formato do edital 

interno de extensão foi redimensionado, o que permitiu o aprofundamento da 

interdisciplinaridade, da interprofissionalidade e intersetorialidade nas ações extensionistas 

da FURB. Também, e de modo significativo, este redimensionamento permitiu que o 

número de bolsas para estudantes extensionistas fosse triplicado, considerado que vinha 

sendo praticado há quase 20 anos na Universidade.  

Neste contexto, foi produzida a regularização do processo de distribuição das 

bolsas de extensão, que passou a depender de edital público, com critérios transparentes e 

possíveis de regulação pela comunidade acadêmica.  

Outro ponto a ressaltar faz referência à reconfiguração da trama extensionista na 

FURB, que vem se tornando cada vez mais plural, dinâmica e inovadora. Estamos convictos 

de que as tarefas pendentes, relacionadas ao cumprimento das metas estabelecidas no PDI, 

implicam na assunção da extensão não como uma unidade administrativa na dimensão de 

uma Divisão.  

Por certo que a recondução da extensão ao nível político-técnico de uma pró-

reitoria consolidará as mudanças iniciadas, e elevará o nível das ações da FURB, rumo ao 

propósito que define as instituições universitárias contemporâneas: produzir e disseminar 

ciência, cultura, tecnologia e arte para a humanidade como um todo. 

 

 

 

Blumenau, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


