
 A EXTENSÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS   DA  SAÚDE – UFSC 

 

• Partimos do princípio  de que nossas ações de extensão transferem 

conhecimento  e tecnologias de cuidado em saúde produzidas nos 

diversos departamentos do CCS para a sociedade  e que as ações 

culturais contribuem para a formação integral dos discentes, 

docentes, servidores, profissionais e usuários através do contato 

com as mais diversas formas de expressões sociais e culturais.  



A NOSSA REALIDADE DE EXTENSÃO NO CCS 

O que temos hoje: 

• -Programas de Extensão – Financiados e Não financiados;  

• -Projetos de Extensão –Financiados e Não financiados;  

• -Projetos locais, nacionais e internacionais; 

• -Projetos departamentais- disciplinares e transdisciplinares; 

• -Eventos- locais, nacionais e internacionais; 

• -Consultorias ad hoc nacionais e internacionais –Projetos e editais de extensão; 

• -Publicação – módulos didáticos, livros e revistas, etc. 

• - Participação em Bancas Externas de Mestrado, Doutorado e de Titulação  nacionais e 

internacionais; 

• Participação em reuniões locais , nacionais e internacionais; 

• -Participação em Projetos da UFSC – Neti, Universidade Aberta, Projeto Rondon; 

• - Participação dos docentes em órgãos consultivos  ou deliberativos em instituições 

governamentais e não governamentais (ONGS) colaborando para o estabelecimento, 

implantação e avaliação de políticas públicas de saúde e educação;  

• -Projetos de Formação e qualificação locais, nacionais e internacionais Presenciais  e EAD 



- Empresas Juniores e incubadoras ... 

- Ligas Temáticas  

- Participação em projetos, Clínica/escola, 

ambulatórios/consultórios e grupos de assistência em 

saúde 

- Trabalhos junto a comunidade e escolas. 

- Parcerias com instituições de saúde e associações locais 

e da comunidade 

-Desenvolvimento e inovação de produtos tecnológicos 

-TELE SAÚDE  

-Campanhas de imunização e de conscientização da 

comunidade 

-Participação nas Residências Multiprofissionais do CCS 

-Participação em Comitês e Colegiados de Saúde  e de 

órgãos nacionais 

-PETS 

Ações de Inovação e transferência tecnológica  



Nossos objetivos na perspectiva da nova Resolução 

de extensão 

• *Construir a Resolução de Extensão do CCS  de cada Departamento; 

• *Criar a Câmara de Extensão do CCS e seu regimento; 

• *Promover a visibilidade das atividades realizadas no CCS; 

• *Desenvolver parcerias de extensão entre departamentos e centros em áreas 

essenciais de saúde; 

• *Promover um evento  com a participação de todos departamentos do CCS; 

• *Normatizar e adequar entre os departamentos as métricas de atividade de 

extensão buscando unificar e valorizar esta atividade; 

• *Incrementar a publicização de atividades e eventos de extensão bem como 

buscar indicadores de valoração do trabalho e seu impacto social no contexto 

do CCS e UFSC; 

• *Nominar quando da ocorrência de atividades e eventos esta ser uma atividade 

de extensão; 

• *Identificar melhor em nossos registros a população beneficiada pela atividade 

de extensão; 

• * Realizar anualmente um Encontro  de Avaliação das Atividades de Extensão 

do CCS. 



O que precisamos para incrementar a Extensão/CCS.. 

*Buscar cada vez mais desenvolver projetos que empoderem grupos populacionais em 

situação as mais diversas de vulnerabilidade .social, econômica e de saúde. 

*Fomento de recursos para que possam ser desenvolvidas atividades de extensão junto a 

comunidade –apoio logístico transporte, alimentação produção material informativo – 

cartazes, folders, cartilhas, faixas, banners, posters,  pastas para eventos e simpósios, 

material ,folhas canetas, lápis, e etc. Apoio  técnico  e de informática para reuniões e 

eventos. 

* Apoio de técnicos de desenvolvimento para criarmos uma página web extensão do CCS, 

com  sua história e suas memórias da nossa  extensão na UFSC  e Mural eletrônico de 

eventos e cursos;  

*Espaço físico para a Coordenação de Extensão do CCS com mesa de reuniões e 

secretaria; 

*Setor captador  e divulgador de editais. 



É NECESSÁRIO... 

 

 

Refletir sobre a parcela de coparticipação de projetos financiados 

para o desenvolvimento da extensão e melhoria das condições de 

trabalho nos departamentos e  centro ver como viabilizar??? 



A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito 

especial. No momento em que o capitalismo global pretende 

funcionalizar a Universidade, de facto, transformá-la numa vasta 

agência de extensão ao seu serviço, a reforma da Universidade deve 

conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com 

implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-las 

de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às Universidades 

uma participação activa na construção da coesão social, no 

aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a 

degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural.  

 

Boaventura de Souza Santos (2004) 

 


