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RESOLUÇÃO - CONSELHO DIRETOR DA EVZ Nº 02/2022 

 

Dispõe sobre a complementação da 

regulamentação das Atividades Curriculares 

de Extensão (ACEx) da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da UFG 

 

 

O CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando da atribuição que lhe confere o 

Estatuto e o Regimento Geral da UFG, considerando: 

 

a) a Resolução CONSUNI nº 39, de 28 de agosto de 2020, que regulamenta as Ações 

de Extensão e Cultura na UFG; 

b) a Resolução CEPEC/UFG nº 1699, de 22 de outubro de 2021, que dispõe sobre a 

regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás, 

 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1o. Complementar a regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão 

(ACEx) como parte integrante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de graduação em 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

 

Art. 2o. As ACEx, para fins de inserção curricular da extensão nos cursos de 

graduação da EVZ, poderão ser desenvolvidas na forma de ações de extensão e/ou de 

componentes curriculares, desde que definidas nos PPCs dos cursos e detalhadas nos planos de 

ensino. 

 

Art. 3o. Serão consideradas como ACEx atividades caracterizadas como: 

I - programa; 

II - projeto; 

III - curso; 

IV - evento; 

V - dia de campo; 

VI - prestação de serviços. 

 



Art. 4o. Para que as ACEx sejam validadas como carga horária (CH) para o 

estudante, em sistema acadêmico correspondente, será necessária a aprovação pela Comissão 

ACEx da EVZ. 

 

Art. 5o. A Comissão ACEx da EVZ será composta pelo Coordenador de Extensão 

da EVZ, ou por um dos demais membros da Coordenação de Extensão, a critério do 

Coordenador, e por um membro de cada um dos Núcleo Docente Estruturante (NDE) da unidade, 

indicado pelo Coordenador do NDE, ficando assim estruturada: 

I – representante da Coordenação de Extensão da EVZ; 

II - representante do NDE do curso de Medicina Veterinária; 

III - representante do NDE do curso de Zootecnia. 

 

Art. 6o. O estudante da EVZ poderá realizar ACEx na forma de ação de extensão em 

outras Instituições Brasileiras de Ensino Superior credenciadas no Ministério da Educação 

(MEC), ou em instituições estrangeiras, cabendo a Comissão ACEx a validação da CH. 

 

Art. 7o. Os estágios curriculares obrigatórios poderão ter carga horária dedicada às 

ACEx, desde que seu campo de atuação se caracterize como prototípico para ação de extensão, 

cabendo a Comissão ACEx a validação da CH. 

 

Art. 8o. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário e ressalvados os casos de direito adquirido. 

 

Art. 9o. Os casos omissos nessa resolução serão resolvidos pelo Conselho Diretor da 

EVZ/UFG. 

 

 

 

 

Goiânia, 19 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti  

Diretora da EVZ 

 


