
Ações de extensão na UFG



O que é extensão?
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Art. 2º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, 

tecnológico, social e político que promove a interação entre a Universidade e outros 

setores da sociedade.

Parágrafo único. As ações de extensão universitária, desenvolvidas pela Universidade 

Federal de Goiás, serão orientadas pelas diretrizes definidas na Política Nacional de 

Extensão Universitária. 
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Art 4º. A extensão universitária na UFG fundamenta-se:

I – Ações que tenham como público principal a comunidade externa à UFG;

II – ações que estimulem e/ou potencializem as relações entre a Universidade 

e outros setores da sociedade;

III – processos formativos articulados ao ensino e a pesquisa, considerando 

as demandas sociais; 

IV – participação dos servidores e estudantes da UFG no planejamento e 

na execução das ações;

V – produção e/ou sistematização do conhecimento para a comunidade externa à UFG.

Parágrafo único: as ações de extensão deverão obrigatoriamente atender a disposto 

nos incisos deste artigo

O que é extensão?

Resolução CONSUNI 39/2020



articulação de no mínimo três projetos, com coordenações

distintas, podendo ou não estar associados a outras ações

(cursos, eventos, prestação de serviços), desenvolvidas de

forma processual e contínua executadas pelo prazo mínimo

de três anos e máximo de 10 anos.

Programas

Tipos de ações

Projetos
constitui-se de ações de natureza educativa, social, cultural, 

científica, política e/ou tecnológica, com objetivo específico e 

prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos.

Resolução CONSUNI 39/2020)



Constitui-se de uma ação pedagógica de caráter teórico e/ou

prático, nas modalidades presencial, semipresencial ou à

distância, com planejamento e critérios de avaliação

definidos, com carga horária mínima de oito horas, sendo

classificados como capacitação, aperfeiçoamento ou

atualização.

Tipos de ações

Eventos Constitui-se de ações que visem promover, mostrar e

divulgar atividades de interesse técnico, social, científico,

artístico e esportivo.

Prestação 

de serviços

Consiste na realização de serviço técnico especializado

pela comunidade universitária na forma de assessorias,

consultorias, perícias e outras.

Cursos

Resolução CONSUNI 39/2020)



Diretrizes da Extensão UFG

EXTENSÃO

Sistematizar

Qualificar
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(Programas)
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Plataforma ANALISA

Fonte: ANALISA, 2020



Plataforma ANALISA – ICB

Fonte: https://analisa.dados.ufg.br/p/32231-extensao , 2020

https://analisa.dados.ufg.br/p/32231-extensao


Plataforma SIGAA PUBLIC - ICB

Fonte: https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf, 2020

https://sigaa.sistemas.ufg.br/
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf
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Curricularização da Extensão

Plano Nacional de Educação (PNE) - LEI N° 13.005/2014

Meta 12:

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) 

e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público

.....

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;



Curricularização da Extensão

CONSIDERANDO, Resolução 07/2018 Conselho Nacional de Educação, de 18/12/2018

Art. 8º As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos 

pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: 

I - programas; 

II - projetos; 

III - cursos e oficinas; 

IV - eventos; 

V - prestação de serviços 

Art. 12 Inciso I - a previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por

cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação para as

atividades de extensão tipificadas no Art. 8º desta Resolução, as quais deverão fazer parte

da matriz curricular dos cursos;

Art. 19 As instituições de ensino superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar

da data de sua homologação, para a implantação do disposto nestas Diretrizes.



 Realização do I Seminário de Curricularização da Extensão na

Universidade Federal de Goiás – 25/06/19

 Criação da Comissão Mista de Curricularização: PROGRAD + PROEC +

CIAR + REPRESENTANTES da Câmara Superior de Graduação e Câmara

Superior de Extensão e Cultura;

 II semestre 2019 – Elaboração da Minuta de Resolução que trata da

curricularização da extensão;

Curricularização da Extensão na UFG

Processo gradativo, coletivo e dialogado



Onde estamos?

 Em 17/02/2020 - envio da Minuta de Resolução que Regulamenta sobre as

Atividades Curriculares de Extensão nos Projetos Pedagógicos dos cursos de

graduação da UFG às Unidades Acadêmicas e Órgãos para análise até

03/04/2020 (PROCESSO SEI nº 23070.008097/2020-22

 Diálogo com as U.A. sobre o processo de curricularização da extensão:

PROGRAG e PROEC

Curricularização da Extensão na UFG 



Curricularização da Extensão na UFG 

(Minuta de Resolução XX/2020)

Art. 2o 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. 3o Serão consideradas Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) as ações de 

Extensão Universitária que se qualificarem como um processo formativo, com o 

Protagonismo Estudantil.

Parágrafo único. Entende-se por Protagonismo Estudantil quando a participação do 

discente se dá de maneira mobilizadora, de forma atuante em todas as etapas da ação, 

visando contribuir com seu processo de desenvolvimento profissional.



 Premissas das Atividades Curriculares de Extensão – ACEx

 Público alvo da ação obrigatoriamente a comunidade externa a UFG;

 A ação deve estar cadastrada como ação de extensão;

 Protagonismo Estudantil;

 Interação dialógica.
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Próximos passos?

 Fechamento da Minuta pela Comissão considerando os pareceres

(Outubro/2020);

 Apreciação e aprovação na instância superior;

 Implantação nos cursos com alteração do PP.

Curricularização da Extensão na UFG 



Principais fatores que dificultam o processo

 Pensar que precisaremos retirar conteúdo das nossas disciplinas;

 Pensar que nossas práticas de aula serão as ações de extensão;

Principais fatores facilitadores

 Ambiente favorável a construção coletiva e colaborativa;

 Perceber que uma ação curricularizável de extensão não tem um dono;

 Pensar que estaremos ressignificando a formação de nossos discentes.

Curricularização da Extensão na UFG – Como fazer? 



Próximos passos na unidade....

1- Definir o que é extensão, no âmbito da unidade, e selecionar a ações;

2 - Das atividades de extensão da unidade, o que é curricularizável (Protagonismo estudantil);

3 - Definir quais conteúdos do PPC podem ser trabalhados na forma de extensão; 

4 - Submeter ao NDE as diretrizes das atividades a serem curricularizáveis;

6 - Prever dentro dos PPCs 10% de atividades de extensão curricularizável (..em aberto);

Curricularização da Extensão na UFG 



Contatos – Curricularização da Extensão na UFG 

Profª Lucilene Maria de Sousa

Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Profª. Jaqueline Araujo Civardi

Pró-Reitora de Graduação

Prof. André Freiria Oliveira

Prograd

Prof. Emiliano Lobo de Godoi

Proec


