
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS – CFM 
COORDENADORIA ESPECIAL DE OCEANOGRAFIA  

  
 
 

 PLANO DE ENSINO – 2020.1  
Código Disciplina Obrigatória Horas/Aula 

OCN 7016 PRÁTICA DE EXTENSÃO 72 
 
OBJETIVOS: • Fornecer ao aluno um conhecimento básico sobre a extensão universitária, seu papel e modos de 

ação;  
• Estimular o aluno a uma reflexão sobre o papel da universidade pública como transformadora 

social; 
• Estimular o desenvolvimento de projeto de extensão, sua execução e análise; 

 
EMENTA: Atividade supervisionada por um professor para acompanhamento de projeto de Extensão voltado 

para a Oceanografia. 
 
PROFESSORE(S) 
RESPONSÁVEL(IS): Marinez E. G. Scherer  

Turma Curso Horário 
07333 Oceanografia 613304 
 
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
- O papel da atividade de extensão universitária; 
- Plano Nacional de Extensão Universitária; 
- Modelos de projeto de extensão das agências de fomento e patrocinadores; 
- Etapas para elaboração, execução e análise de um projeto de extensão; 
- Desenvolvimento e implementação de projeto.  
 
 

 METODOLOGIA E DISTRIBUIÇAO DA 
CARGA HORÁRIA 

 

 
O conteúdo teórico do curso será desenvolvido com base em debates sobre os projetos e discussões de textos de 
forma síncrona e assíncrona. Para a parte prática cada grupo de alunos deverá preparar e executar um projeto de 
extensão conforme normas da UFSC. A análise e os resultados do referido projeto deverão ser apresentados seguindo 
padrão da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. O conteúdo será disponibilizado no sistema 
Moodle/UFSC da disciplina. 

• 8 horas/aula presenciais (06 e 13 de março de 2020). 
• 7:30 horas/aula de atividades síncronas, no horário da disciplina (61330), dividido em 5 encontros. O objetivo é 

para discutir os projetos, tirar dúvidas, auxiliar na execução dos projetos. Cada aula síncrona será de 1:30h 
dividida pelos grupos.  

• 4:30h para apresentação dos projetos no final da disciplina, dividido em 3 encontros. 
• 52 horas/aula de atividades assíncronas, nas quais os alunos deverão desenvolver e aplicar o projeto em 

grupos pré-determinados.  
 

Para as aulas síncronas será utilizada a plataforma ZOOM e depois disponibilizadas na plataforma Moodle/UFSC. Para 
as discussões assíncronas, os grupos poderão escolher as plataformas de conferência virtual que mais lhes convém, 
desde que de comum acordo entre todos os membros de cada grupo. Se houver necessidade a professora irá abrir a 
sala Moodle para as discussões dos grupos.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 AVALIAÇÃO  

 
• Participação nas discussões, elaboração, execução e análise do Projeto de Extensão: 100% da nota final.  

 
 

 CRONOGRAMA  
 
O cronograma da disciplina está definido da seguinte forma: 
 
 

DATA Planejamento Modo Atividade 

06-Mar Apresentação da Disciplina e textos Presencial 
13-Mar Visita PROEXT Presencial 
04-set Ideias projeto  Síncrona 
11-set Elaboração Projeto Assíncrona 
18-set Elaboração Projeto dúvidas Síncrona 

25-set Elaboração Projeto Assíncrona 
28-set entrega projeto via Moodle --- 
02-out Discussão projetos (por grupos) Síncrona 
09-out Desenvolvimento projeto Assíncrona 
16-out Desenvolvimento projeto Assíncrona 
23-out Desenvolvimento projeto Síncrona 
30-out Desenvolvimento projeto Síncrona 
06-nov Desenvolvimento projeto Assíncrona 
13-nov Desenvolvimento projeto Assíncrona 
20-nov Desenvolvimento projeto Assíncrona 
27-nov Apresentação Síncrona 
04-dez Apresentação Síncrona 
11-dez Apresentação Síncrona 
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