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Regulamenta sobre as Atividades Curriculares 

de Extensão (ACEx) nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de graduação da 

UFG. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS no uso de suas atribuições estatutárias, 

considerando o disposto na Resolução no 07/2018, de 18 de dezembro de 2018, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Resolução CONSUNI XX/2020 que 

regulamenta as Ações de Extensão e Cultura na UFG e Resolução CEPEC 1557R/2019 que 

aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG, resolve: 

Art. 1
o
 Regulamentar sobre a inclusão e o registro das atividades de Extensão 

Universitária como um conjunto de atividades acadêmicas curriculares obrigatórias que 

compõem a carga horária dos cursos de graduação da UFG. 

Art. 2
o 

A Extensão Universitária, compreendida como um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico, tecnológico e político que promove a interação 

entre a Universidade e outros setores da sociedade, será realizada por meio das seguintes 

modalidades de ações de extensão: 

I -  projeto; 

II -  programa; 

III -  curso; 

IV -  evento; 

V -  prestação de serviços. 

Art. 3
o
 Serão consideradas Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) 

aquelas ações de Extensão Universitária que se qualificarem como um processo formativo, 

com o protagonismo estudantil e promoção da interação dialógica com o saber popular. 

Parágrafo único. A(s)ACEx terão como alvo o público externo à UFG.  

Art. 4
o
 As ACEx devem corresponder a, no mínimo, 10% da carga horária 

total prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC´s), cuja realização é obrigatória a 

todos os estudantes dos cursos de graduação da UFG.  

§ 1º Sem prejuízo ao percentual mínimo estabelecido no caput deste artigo, a 

carga horária total dos cursos de graduação deverá obedecer o que está estabelecido nas 



 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais de referência, bem como o que estabelece o RGCG em 

termos de carga horária máxima. 

§ 2º A carga horária mínima de ACEx estabelecida nos PPC´s não poderá ser 

cumprida exclusivamente por meio de atividades de extensão das modalidades curso e 

evento. 

§ 3º É vedada a validação de carga horária em ACEx para o estudante que 

participe de cursos e eventos na qualidade de ouvinte ou espectador.  

§ 4º As ACEx coordenadas por técnicos da carreira de nível superior da UFG 

deverão ter na sua equipe, docente(s) responsável(is) pela supervisão dos estudantes. 

Art. 5
o
 A inclusão das ACEx nos currículos dos cursos de graduação da UFG 

está condicionada ao cadastrado prévio como Ação de Extensão e ao que está determinado no 

PPC.  

§ 1º A ACEx poderá ser realizada pelo estudante em diferentes unidades da 

UFG, a partir de seu ingresso, independente do curso de origem, desde que prevista no PPC. 

§ 2º O PPC deverá explicitar como as ACEx articulam com o perfil do 

egresso. 

§ 3º Caberá ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica ou Colegiado da 

Unidade Acadêmica Especial definir critérios para a validação das ACEx para os estudantes, 

observando os dispostos no §2º e caput do artigo 4º e nos §§ 1º e 2º e caput do artigo 5º. 

§ 4º A coordenação de curso será responsável pela validação das ACEx 

realizadas pelo estudante, cuja carga horária das ações validadas deverão constar no histórico 

acadêmico do discente, denominada “Atividade Curricular de Extensão (ACEx)”. 

§ 5º As atividades de Estágio Curricular Não-Obrigatório não poderão ser 

aproveitadas como ACEx.  

Art. 6
o
 A ACEx realizada pelo estudante em outro curso de educação superior 

da UFG ou em outra Instituição de Ensino Superior poderá ser aproveitada para o seu curso 

atual, desde que em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor e 

sujeito ao limite estabelecido no §2º do artigo 4º. 

Parágrafo único. O limite de aproveitamento de ACEx deverá ser definido no 

PPC. 

Art. 7
o
 As Unidades Acadêmicas ou Unidades Acadêmicas Especiais deverão 

propor adequação de seus dos respectivos Projetos Pedagógicos para cumprimento do 

disposto nesta Resolução, em conformidade com os prazos fixados pela Resolução nº 07 da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, de 18 de dezembro de 

2018.  

Art. 8
o
 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura da UFG, no âmbito de suas competências. 

Art. 9
o 

A presente Resolução entra em vigor nesta data. 



 

 

 

 

 oi nia, XX de XXXXX de 2020. 

Prof. Edward Madureira Brasil  

- Reitor - 

 

 

 


