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RESOLUÇÃO FCT/UFG Nº 01/2021 

 

Dispõe sobre a validação das Atividades 

Curriculares de Extensão (ACEx) em 

Ações de Extensão para os cursos de 

graduação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT). 

 

O CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (FCT) da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Aparecida de Goiânia, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no 

dia 16 de dezembro de 2021, e em atendimento à Resolução CEPEC nº 1699/2021, 

Capítulo II, Art. 7º § 1º e Art. 10º. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Caberá a cada curso de graduação da FCT contemplar no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) as ACEx realizadas pelo estudante, em ações de extensão, 

que poderão ser validadas para fins de integralização curricular.  

§ 1º Deverá ser indicado no PPC do curso, o percentual de carga horária das ACEx, 

em ações de extensão, que poderá ser realizado em outras unidades; 

§ 2º Deste percentual, deverá ser especificado no PPC do curso se houver 

restrições quanto às unidades de sua realização, de acordo com seus caráteres 

multidisciplinar e interdisciplinar, para finalidade de aproveitamento como ACEx. 

Art. 2º - As ACEx, em forma de ação de extensão, poderão ser realizadas em 

outras instituições superiores de ensino, desde que previsto no PPC do curso. 
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§ 1º O estudante deverá apresentar documento comprobatório que possibilite 

caracterizar a sua participação como prototípico de ACEx, conforme previsto na 

Resolução CEPEC nº 1699; 

§ 2º Deverá ser especificado no PPC do curso se houver alguma restrição quanto 

ao aproveitamento de ACEx realizada em outras instituições de ensino superior, 

de acordo com seus caráteres multidisciplinar e interdisciplinar. 

 

Aparecida de Goiânia (GO), 16 de dezembro de 2021.  

 

 
Júlio César Valandro Soares 

Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) CAP/UFG 
  


