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- Ações de extensão - 

 



Ações de extensão CDS  

- 2016.1 - 

- Projetos de extensão: 56 

- Eventos de extensão: 0 

- Cursos de extensão: 3 

- Prestação de serviços: 3 

- Publicações: 4  

 



- Balé clássico  

- Dança brasileira: forró pé-de-serra I e II 

- Dança cigana artística 

- Danças circulares 

- Dança contemporânea 

- Dança teatro 

- Dança do ventre 

- Dança de salão 

Danças 

Projetos 



Ginástica 

- Ginástica artística infantil 

- Ginástica para a terceira idade 

- Hidroginástica 

- Vivências corporais lúdicas 

- Programa vida ativa – programa de ginástica para adultos 

- Ginástica geral e tecido acrobático 

- Yoga 

- Pilates 

- Atividades aquáticas 

Projetos 



Artes marciais, lutas e 

esportes 
- Natação infantil 

- Jiu-jitsu no campus  

- Judô infantil 

- Futebol infantil 

- Educação esportiva para crianças 

- Tênis masculino e feminino 

- Capoeira da ilha 

Projetos 



Clube universitário – equipes 

representativas 

- Judô masculino e feminino 

- Jiu-jitsu masculino 

- Futebol masculino 

- Futsal masculino e feminino 

- Atletismo masculino e feminino 

- Basquetebol masculino e feminino 

- Voleibol masculino e feminino 

- Handebol masculino e feminino 

- Natação masculino e feminino 

Projetos 



Condicionamento físico / reabilitação 

- Programa de condicionamento físico relacionado à saúde 

- Programa Vida Ativa Melhorando a Saúde - VAMOS 

- Jogos eletrônicos ativos para pessoas com idade mínima de 50 anos 

- Programa de prevenção e reabilitação cardiorrespiratória- PROCOR 

- Exercício contra resistência para pessoas com doença de Parkinson 

Projetos 



Portadores de necessidades 

especiais 
- Projeto AMA – Atividade Motora Adaptada 

- Projeto Sábado no Campus Esportes Adaptados:  

 - Handebol em Cadeira de Rodas 

 - Goalball 

 - Tênis de campo 

- Natação para Pessoas com Deficiências 

Projetos 



Projetos em parceria com o 

Ministério do Esporte 

- Criação e Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e 

Avaliação do Programa Rede CEDES do Ministério do Esporte 

- Repositório Institucional Vitor Marinho/Ministério do Esporte  

- Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de 

Lazer da Rede Cedes de Santa Catarina 

Projetos 



Cursos de extensão 

- Formação continuada em Educação Física e Saúde Pública 

- Formação continuada de Educação em Saúde para professores do 

ensino fundamental II da rede municipal de Florianópolis  

- Oficinas Teórico-Práticas para o Desenvolvimento de Investigações 

Científicas em Educação Física 

 

Cursos 



Prestação se 

serviços/assessoria  

- Assessoria Pedagógica às Escolas - Campo de Estágio 

Supervisionado em Educação Física I 

- Leituras Pedagógicas em Ed. Física 2: um espaço coletivo de leitura e 

reflexão para licenciados e professores de Ed. Fís. de redes de ensino 

público 

- Avaliação biomecânica e fisiológica à comunidade 

 

Serviços 



Publicação 

- Editoração da Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum (Qualis B1) 

- Editoração da Rev Bras Atividade Física e Saúde (Qualis B2) 

- Editoração da Rev Motrivivência (Qualis B2)  

- Editoração do livro "Atividade física e doenças crônicas” 

Publicação 



    2015.2 

 

Número de pessoas atendidas: 2191 inscritos (apenas projetos pagos) 

Número de alunos bolsistas: 67 (taxas de extensão) 

Projetos gratuitos à comunidade: 14 

Bolsas Pro-bolsas: 14 

Bolsas Pro-saúde: 2 

 
    2016.1 * 

 

Número de pessoas atendidas: 1096 inscritos (apenas projetos pagos) 

Número de alunos bolsistas: 40 (taxas de extensão) 

Projetos gratuitos à comunidade: 14 

Bolsas Pro-bolsas: 11  

Bolsas Pro-saúde: 4 
 

 

* Reforma do complexo aquático  

Panorama das ações de extensão 



- Melhorias a partir da nova Norma Ações de Extensão Universitária 

(2015); 

- Ampliação do número de bolsas de extensão, principalmente para os 

projetos gratuitos que atendem a comunidade (14 projetos); 

- Melhorias na infraestrutura, materiais de consumo e manutenção do 

espaço físico -  elevada demanda da extensão no CDS (reivindicações a 

vários setores da UFSC). 

 

 

Principais necessidades/ 

reivindicações 


