
Apontamentos sobre a Resolução de Extensão 
 
 
 
Art. 4.º As ações de extensão poderão ser remuneradas, constituindo-se em 
fonte  
 
de receita para a Universidade.  
 
Parágrafo único: A remuneração de que trata este artigo poderá ocorrer desde 
que:  
 
I – a ação de extensão tenha duração limitada;  
 
II – a participação do servidor ocorra em atividades de sua especialidade. 
 
 
Consideração: como operacionalizar os recolhimentos?  Não foram encontradas 
indicações claras do caminho a seguir: UFSC -> Centro de Ensino -> 
Departamento. GRU?  Qual conta? Fundaçoes?  E quando a ação não é via 
fundação?  E quando é recurso governamental?   
 
Comentário ao relator: No fim, parece que não se fazem ou nao se consegue 
efetivar os recolhimento devidos e nem saber seu montante... 
 
 
Art. 5.º A carga horária alocada para as ações de extensão poderá ou não constar  
do Plano de Trabalho do Departamento (PAD) e não poderão exceder, em média 
anual, a  vinte horas semanais por docente.  
 
Consideração: como acompanhar as horas? O sistema não indica o acumulado e 
há docentes que rejeitam atividades de ensino porque tem  20 horas de ações de 
extensão, mas 20 horas isoladas, tipo, durante 4 semanas e nao o semestre todo. 
A resolução nao é clara quanto às ações e sua relação com o PAAD. 
 
 
Art. 7.º As ações de extensão podem ser propostas como:  
 
I – projeto de extensão – 
 
Consideração: Artigo confuso ao definir que “ações de extensão” podem ser 
propostas como “projeto de extensão” .  
 
O artigo 5 diz que podem constar ou nao do PAAD e podem ser remuneradas.  
Então uma ação pode consumir 20 horas semanais o ano todo, nao ser registrada 
no PAAD e ainda ser remunerada. Se o docente gasta até 20 horas sem registro, 
como consegue integralizar 40 horas semanais registradas no PAAD? 
 



Proposta 1 :  ações:  limitadas a X horas,  registradas ou nao, remuneradas ou 
nao. Projetos: a partir de X horas, aprovados no departamento, registrados no 
PAAD, remunerados ou nao. 
 
Proposta 2 :  alterar em toda a resolução “ações de extensão” por “extensão” e 
definir apenas 3 categorias, tipo:  a) atividades; b) projetos; c) programas. 
 
Art. 9.º Todas as ações de extensão deverão ser registradas no Sistema de  
Registro de Ações de Extensão (SIRAEx) e aprovadas pelo colegiado do 
departamento de  ensino ou equivalente ou pela autoridade responsável junto 
aos órgãos administrativos da  Universidade.  
 
Parágrafo único. A carga horária alocada para as ações de extensão a que se 
refere  o caput deste artigo deverá observar o limite de vinte horas semanais na 
média semestral.  
 
Consideração: conflito de registro entre os sistemas  SIRAEX e PAAD. Açao tem 
que ser registrada no SIRAEX mas no PAAD aparecem apenas aquelas em que o 
proponente aasinala para registro, segundo seu entendimento,  mas o docente 
pode estar realizando diversas atividades de extensão que nao constam no PAAD 
mas que podem somar até 20 horas semanas. 
 
 


