
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO CEPEC UFCAT N.º 006/2021

Regulamenta o registro e  a inclusão das
atividades de extensão nos currículos dos
cursos  de  graduação  da  Universidade
Federal de Catalão.

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E  CULTURA  DA
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  CATALÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
estatutárias,  conforme a Portaria  UFCAT N.º 001/2019, de 16 de dezembro de 2019, e a
Resolução  UFCAT N.º  013/2020,  de  26  de  agosto  de  2020,  reunido  em sessão  plenária
realizada no dia 29 de setembro de 2021, com fundamento no princípio da indissociabilidade
entre  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  previsto  no  art.  207  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil de 1988, na concepção de currículo estabelecida na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei nº 9.364/96), considerando o disposto na Resolução n° 7, de 18 de
dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior que
estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira  e regulamenta o
disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE 2014-2024 –  e  dá  outras  providências,  e  tendo em vista  o  que  consta  no  processo
23070.042064/2021-92,

 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as normas para o registro e inclusão das atividades de extensão nos currículos
dos cursos de graduação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), que passam a vigorar
nos termos desta Resolução.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º  A Extensão Universitária fundamenta-se na interação dialógica e transformadora da
Universidade com os demais setores da sociedade brasileira e internacional, com vistas à troca
e  construção  de  saberes,  numa perspectiva  transdisciplinar,  educativa,  cultural,  científica,



tecnológica e política, nas modalidades: projetos, programas, cursos, eventos e prestação de
serviços.

Art.  3º  Atividades  Curriculares  de  Extensão  (ACEx)  são  aquelas  ações  de  Extensão
Universitária que se qualificam como um processo formativo, com a fundamental atuação dos
estudantes na produção e na popularização de saberes, de modo a promover uma interação
dialógica e transformadora da comunidade acadêmica com a sociedade.

Parágrafo único. As ACEx terão como alvo o público externo à UFCAT.

CAPÍTULO II

DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS

Art. 4º As ACEx devem compor a matriz curricular dos cursos de graduação correspondendo,
no mínimo, a 10% (dez por cento) do total da respectiva carga horária curricular.

§ 1º  Sem prejuízo ao percentual mínimo estabelecido no caput deste artigo, a carga
horária total dos cursos de graduação deverá obedecer às Diretrizes Curriculares Nacionais de
referência e ao Regulamento dos Cursos de Graduação em termos de carga horária máxima.

§ 2º As ACEx deverão ser realizadas pelo discente ao longo do curso.

§ 3º  A totalidade da carga horária de ACEx de cada curso deverá ser cumprida em
uma ou mais modalidades de ações de extensão.

§ 4º É vedada a validação de carga horária em ACEx para o discente que participar de
cursos e eventos na qualidade de ouvinte ou espectador.

§ 5º As ACEx coordenadas por técnicos administrativos da carreira de nível superior
da UFCAT deverão ter docentes na equipe executora para orientação dos discentes.

§ 6º  O discente deverá cumprir  o percentual  mínimo de 75% (setenta  e cinco por
cento) da carga horária estabelecida na ACEx para que a mesma seja validada e registrada em
seu histórico.

§ 7º Caberá ao coordenador da ACEx realizar o acompanhamento do discente quanto à
frequência e ao desempenho para fins de avaliação e de creditação.

§ 8º É condição obrigatória para a conclusão do curso de graduação o discente cumprir
a carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso, respeitando
o percentual mínimo de 10% da carga horária total.

§ 9º As atividades de extensão poderão ser realizadas em parceria entre instituições de
ensino  superior,  de  modo  que  estimule  a  mobilidade  interinstitucional  de  estudantes  e
docentes.

Art.  5º  Os  cursos  de  graduação,  ouvidos  os  Núcleos  Docentes  Estruturantes  –  (NDEs),
descreverão em seus PPCs a forma de creditação das ACEx, de acordo com as possibilidades
a seguir:

I. Ações incorporadas  em disciplinas  – as  ACEx poderão compor,  parcial  ou
totalmente, a carga horária das disciplinas dos cursos, às quais deverão estar descritas
em seus planos de ensino.



II. Ações  ofertadas  –  ACEx  realizadas  pelo  discente  em quaisquer  cursos  da
UFCAT  ou  ações  de  extensão  em  outra  Instituição  de  Ensino  Superior  serão
aproveitadas  para o seu curso atual,  desde que em conformidade com os  critérios
estabelecidos pelos cursos de graduação e sujeito ao limite estabelecido no §3º do
artigo 4º.

III. Ações creditadas de forma mista – Os cursos poderão estabelecer o número de
horas a serem cumpridas em disciplinas e em ACEx ofertadas por cursos na UFCAT
e/ou ações de extensão em outras instituições de ensino superior.

Art.  6º  A  inclusão  das  ACEx  nos  currículos  dos  cursos  de  graduação  da  UFCAT está
condicionada ao cadastro prévio como Ação de Extensão e Cultura via Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e ao que está determinado nos PPCs.

§  1º  Caberá  aos  cursos  explicitar  nos  PPCs  como  as  ACEx  se  articulam  com  a
formação do perfil do egresso.

§ 2º  As ACEx realizadas pelo discente constarão no histórico acadêmico com suas
respectivas cargas horárias.

§  3º  As  atividades  de  Estágio  Curricular  Obrigatório  e  Estágio  Curricular  Não
Obrigatório não poderão ser aproveitadas como ACEx.

Art. 7º  As ACEx em cursos de graduação na modalidade à distância devem ser realizadas,
preferencialmente,  no  modo  presencial,  observando-se,  no  que  couber,  as  demais
regulamentações previstas no ordenamento próprio para oferta de educação à distância.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º Os cursos serão, por meio dos NDEs, responsáveis pela avaliação e adequação de seus
respectivos PPCs para cumprimento do disposto nesta Resolução, em conformidade com a
Resolução nº 07 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, de 18
de dezembro de 2018.

Art. 9º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Cultura da UFCAT, no âmbito de suas competências.

Art.  10  A presente  Resolução  entra  em vigor  a  partir  da  presente  data,  desde  que  haja
condições técnicas para a sua implantação.

Catalão, aos 29 de setembro de 2021.

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT


