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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CCB 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
que dispõe a Resolução nº 005/CUn/98, e tendo em vista o que deliberou este Conselho, 
em reunião realizada nesta data, 
 
RESOLVE: 
 

RESOLUÇÃO N 001/CCB/2000, de 05 de maio de 2000 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE EXTENSÃO PARA 

O CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Art. 1 - A política básica de extensão para o Centro de Ciências Biológicas tem por 
função:  

a) Efetivar e incentivar a extensão universitária através de ações que destaquem a 
participação de docentes , técnicos administrativos e discentes nas diversas atividades que 
envolvem um processo articulado e indissociável entre ensino e pesquisa, viabilizando a 
relação transformadora entre as diferentes partes da sociedade;  

b) Colaborar na formação de recursos humanos competentes e críticos em sua atuação 
profissional;  

 

Art. 2 - Os objetivos da extensão do Centro de Ciências Biológicas são: 

a) Destacar na forma de extensão, o repasse à sociedade de conhecimento científico;  

b) Promover a capacitação dos recursos humanos envolvidos no aprimoramento da 
cidadania;  

c) Estimular o envolvimento de docentes, servidores técnico-administrativos e discentes 
em atividades de extensão;  

d) Incentivar a criação, consolidação e aprimoramento das instituições e organizações 
sociais sem substituir as funções das mesmas.  
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CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO E TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Art. 3 - O Centro de Ciências Biológicas conta com uma Coordenadoria de Extensão, 
vinculada à Direção da Unidade, sendo o Coordenador designado pelo Diretor.  

 

Parágrafo 1 - A Coordenadoria prestará assistência técnica aos Coordenadores de 
Extensão dos departamentos do Centro de Ciências Biológicas, bem como fará registro 
das atividades de extensão.  

 

Parágrafo 2 - Caberá à Coordenadoria de Extensão encaminhar à Direção da Unidade os 
dados atualizados dos projetos desenvolvidos no Centro, bem como confeccionar o 
relatório anual de todas as atividades a partir dos relatórios semestrais enviados pelas 
Coordenadorias de Extensão dos Departamentos.  

 

Art. 4º - As propostas de atividades de extensão, após aprovação nos departamentos de 
origem, deverão ser encaminhadas a Câmara de Extensão do Centro de Ciências 
Biológicas, acompanhadas do formulário de tramitação, conforme Resolução nº 
05/CUn/98, para serem apreciadas.  

 

Art. 5 - A Câmara de Extensão do Centro de Ciências Biológicas será composta pelos 
Coordenadores de Extensão dos Departamentos da Unidade.  

 

Parágrafo 1 - A Câmara de Extensão será presidido pelo Coordenador de Extensão da 
Unidade.  

 

Art. 6º - A implementação das propostas de atividades de extensão, quando estas 
envolverem captação de recursos materiais e /ou financeiros, ficará condicionada à 
aprovação da Câmara de Extensão.  

 

CAPÍTULO III 
DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 
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Art. 7º - As atividades de extensão serão coordenadas por um professor da ativa em 
efetivo exercício.  

 

Art. 8º - A alocação de espaços e de utilização dos materiais para as atividades de 
extensão deverão constar no projeto.  

 

Art. 9º - Da receita proveniente dos projetos de extensão, serão destinados 1 % à Direção 
do Centro de Ciências Biológicas, de acordo com o Regimento da Unidade.  

 

Art. 10 - A percentagem da receita proveniente dos projetos de extensão destinada ao 
Departamento de origem do projeto será definida de acordo com o aprovado no seu 
respectivo colegiado. 

 

Art. 11 - Todo material permanente adquirido através de projeto de extensão deverá ser 
tombado no Departamento de origem do projeto.  

 

Parágrafo 1 - Todo material adquirido pelo projeto deverá ser citado em relatório, para 
posterior divulgação.  

 

Parágrafo 2 - A relação do acervo bibliográfico adquirido deverá ser encaminhado pelo 
coordenador do projeto ao colegiado de origem para discussão do seu destino, num prazo 
máximo de 6 meses após o término do projeto.  

 

Art. 12 - Os relatórios finais dos projetos de extensão deverão apresentar balancetes 
quando os mesmos arrecadarem taxas.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Extensão do Centro de 
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina.  
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Art. 14 - Esta resolução entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as demais 
disposições em contrário. 


