
  
 

N° 02, Ediçã o 01/07/13. 

Prezados (as) Professores (as), 

Foi muito elogiada pelos docentes do nosso 
Departamento a iniciativa da chefia do DEF em 
lançar um boletim semanal para informar 
sobre os principais acontecimentos 
relacionados com o nosso cotidiano acadêmico 
e profissional. 

Marcada Reunião do Colegiado do DEF 

A reunião do Colegiado do DEF foi marcada 
para o dia 17 de julho, quarta-feira, às 14 
horas, no auditório do CDS. Desde já contamos 
com a presença de todos, pois estaremos 
tratando de assuntos importantes como 
aprovação do PAAD 2013-2, relatórios, 
progressões e reposição do nosso quadro 
docente.   

Foram Aprovados os Concursos do DEF 

O Conselho da Unidade do Centro de 
Desportos aprovou por unanimidade, nesta 
última sexta feira (28/06), o resultado final dos 
três concursos promovidos pelo DEF neste 
semestre, indicando que o nosso esforço de 
recompor o quadro docente tem sido oportuno 
e eficiente. Os processos já foram 
encaminhados à reitoria. A previsão é que os 
professores aprovados nos concursos estejam 
em atividade no início do próximo semestre, 
marcado no calendário acadêmico para 12 de 
agosto.  

Normas para a Câmara de Extensão do DEF  

O Colegiado do DEF aprovou, por 
unanimidade, as novas Normas para a Câmara 
de Extensão do DEF, em 21 de março de 2013. 
As novas normas passam a valer a partir de 
28/07/13, data em que foi aprovada, também 
por unanimidade, pelo Conselho da Unidade 
do CDS. Para os projetos em tramitação 

continuam valendo as regras antigas até a sua 
conclusão. Os novos projetos precisam se 
adequar às novas normas que já estão 

disponíveis no site do DEF, www.def.ufsc.br  

Mudanças Importantes na Extensão 

As alterações verificadas com as novas normas 
marcam um novo momento para a Extensão no 
Centro de Desportos da UFSC. É importante  

 

 

 

 

 

destacar alguns artigos absolutamente 
inovadores, tais como: artigo 23 – trata do 
prazo mínimo para ingresso com projeto de 
extensão de 60 dias; artigo 25 – determina que 
o coordenador do projeto deverá estar 
presente, no mínimo, em 50% das horas 
registradas no PAAD; artigo 29 - estabelece 
que o docente não terá seu projeto analisado 
pela Câmara se tiver algum projeto pendente, 
ou seja, falta de relatório parcial/final entregue 
à Câmara via sistema de registro da UFSC; 
artigo 34 – aponta para elaboração de um 
Relatório Anual das Atividades de Extensão, 
sob a coordenação do(a) presidente da 
Câmara, com a participação da chefia do DEF 
e da Direção do CDS, com o objetivo de deixar 
transparente todo o trabalho neste setor.  

PAAD DIALOGADO: novo momento no DEF  

Tem sido bem interessante o método de 
dialogar com os professores sobre suas 
pretensões quanto às atividades de ensino. 
Ressalta-se que a participação do Coordenador 
do Curso tem sido muito importante para a 
definição de algumas mudanças que serão 
processadas já para o semestre 2013-2.  

Fortalecimento da Pesquisa no DEF e CDS 

Concluída a XIII Semana da Educação Física, 
agradecemos a participação de todos, 
principalmente da coordenação que esteve à 
frente do evento. A próxima edição será 
realizada em 2014-1. A comissão será 
composta ainda essa semana, para ter um 
maior tempo para planejamento, permitindo, 
assim, que ela conste no próximo calendário 
acadêmico da UFSC. No próximo semestre o 
DEF disponibilizará um bolsista para auxiliar a 
presidência da Câmara de Pesquisa nas 
atividades cotidianas. É importante que haja 
maior envolvimento dos docentes do DEF 
neste setor. É fundamental que todos os 
docentes que possuem projetos não deixem de 
registrar as atividades e as horas no sistema da 
UFSC. 

INFORMATIVO SEMANAL DO DEF  

Prof. Valmir José Oleias - Chefe do DEF. 

http://www.def.ufsc.br/

