
INSERÇÃO DAS ATIVIDADES 
CURRICULARES DE EXTENSÃO 

(ACEx)

Comissão ACEx



A INSERÇÃO DAS ACEx NO PPC

Resolução CONSUNI nº 39, de 28 de agosto de 2020
Resolução CEPEC/UFG nº 1699, de 22 de outubro de 2021
Instrução Normativa (IN) da Câmara de Graduação/CEPEC nº 01/2022

Documento: ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSERÇÃO DAS ATIVIDADES 
CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEx) NOS PROJETOS POLÍTICOS 
PEDAGÓGICOS (PPCs)

Comissão de ACEx (Portaria nº 1051, de 24 de março de 2022)

  



 Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão, de forma a assegurar a dimensão acadêmica da 

extensão na formação de estudantes;

 Promover a articulação da comunidade acadêmica com a comunidade externa à UFG, por meio do diálogo, da 

troca de conhecimentos, da participação e da vivência com a realidade social, podendo incluir experiências de 

mobilidade acadêmica;

 Possibilitar a produção e a construção de conhecimentos atualizados e coerentes com a realidade vivenciada, 

voltados para o desenvolvimento da sociedade, em suas diversas dimensões, de forma equitativa e 

sustentável; 

 Garantir a formação humanista e cidadã no processo educativo dos estudantes, propiciando desenvolvimento 

acadêmico de forma interdisciplinar e integrada à carga horária prevista no PPC. 

OBJETIVOS



Inserção das ACEx

Nova forma de 
Ensino: 
Aplicar o 

conhecimento

Resignificação do 
ensino.

Perfil do egresso

Processo gradativo, coletivo e 
dialogado



• ACEx: comunidade externa à UFG 

+ participação estudantil

• 10% CH total do PPC (mínimo)

• Ações de extensão e/ou 

componentes curriculares

RESOLUÇÃO CEPEC 1699/2021
Regulamenta as Atividades Curriculares de Extensão (ACEx)

Programas Projetos

Cursos Eventos

Prestação de 
Serviço



COMO FAZER ACEx?

Não há necessidade de alteração de 
CH do PPC

ACEx no CC deverá ocorrer no 
horário da aula

Componente Curricular 
(CC)

Distribuição de CH deverá ser revista 
no PPC

ACEx deverá ocorrer conforme 
coordenador da ação

Ação de Extensão

IMPORTANTE: As ACEx deverão estar descritas no PPC e as ações vinculadas 

ao CC ou às ações reconhecidas como ACEx deverão ser aprovadas em CD.



Item obrigatório do PPC (inciso VIII, Art. 5º, IN CEPEC nº 01/2022), a Seção sobre a política da 
ACEx do curso deverá:

1. explicitar como a ACEx se articula ao perfil do egresso;

2. evidenciar se a Carga Horária (CH) de ACEx será cumprida na forma de ações de extensão 
ou na forma de componentes curriculares ou na combinação das duas formas. 

 Se o curso optar por ACEx em ações de extensão, parcial ou integralmente, a respectiva 
carga horária deverá compor o quadro resumo de carga horária do curso

 Se o curso optar por ACEx em componentes curriculares, estas já deverão estar 
contempladas na sugestão de fluxo curricular, mas a CH total de ACEx deverá estar 
inserida no quadro resumo de carga horária do curso.

OBJETIVOS



EXEMPLO
• Curso de 4000h precisa fazer 400h de ACEx

• 400h NÃO se somam a CH total do curso!!!

400h em 
Component
es 
Curriculares
● Não há alteração 

de CH do PPC

400h como 
Ação de 
Extensão

● Distribuição de CH 
deverá ser revista 
no PPC

Combinaçã
o de CC e 
Ação de 
Extensão
● Distribuição de CH 

deverá ser revista 
no PPC

FORMAS DE INSERÇÃO:

CH Diretrizes Curriculares 
Nacionais e ao Regulamento 
Geral dos Cursos de Graduação 



Cenário 1 – Inserção das ACEx em componentes curriculares

Composição Curricular Carga horária CH de ACEx Percentual

Núcleo Comum (NC) 1856 222 58%

Núcleo Específico Obrigatório (NEOb) 768 100 24%

Núcleo Específico Optativo (NEOp) 360  11%

Núcleo Livre (NL) 128  4%

Atividades Complementares (AC) 100  3%

Carga Horária Total (CHT) 3112  100%

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - Componente 
Curricular (carga horária não somada à CH total do curso, 
pois está incluída na carga horária das disciplinas)

322

 

322 10%



Cenário 2 - Inserção de ACEx como ação de extensão

Composição Curricular Carga horária CH de ACEx Percentual

Núcleo Comum (NC) 1536  48%

Núcleo Específico Obrigatório (NEOb) 768  24%

Núcleo Específico Optativo (NEOp) 360  11%

Núcleo Livre (NL) 128  4%

Atividades Complementares (AC) 100  3%

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - Ação de Extensão 
ao longo do curso (carga horária somada à CH total)

322

 

 10%

Carga Horária Total (CHT) 3214  100%



 
Cenário 3 - Inserção das ACEx em componentes curriculares e em ações de extensão

Composição Curricular Carga horária CH de ACEx Percentual

Núcleo Comum (NC) 1728 192 54%

Núcleo Específico Obrigatório (NEOb) 768  24%

Núcleo Específico Optativo (NEOp) 360  11%

Núcleo Livre (NL) 128  4%

Atividades Complementares (AC) 100  3%

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - Ação de Extensão 
ao longo do curso (carga horária somada à CH total)

130

 

 4%

Carga Horária Total (CHT) 3214  100%

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - Componente 
Curricular (carga horária não somada à CH total do curso, pois 
está incluída na carga horária das disciplinas)

192

 

192 6%



• ACEX: protagonismo estudantil!!!
• CD indicará quais ações serão validadas como ACEX (NDE + CAEX)

• Vedada a validação de CH para o estudante:
• participante de cursos e eventos como ouvinte/espectador

• atividades de monitoria e tutoria vinculadas a projetos de ensino

• Para docente: 
• ACEX em ações de extensão = pontuam como Extensão.

• ACEX em Componente Curricular = carga horária de Ensino.



DATAS IMPORTANTES

31/05 Ciências da Saúde

Ciências Biológicas

02/06 Ciências Agrárias

Ciências Sociais e Aplicadas

07/06 Ciências Exatas e da Terra

Engenharias

09/06 Ciências Humanas

Linguística, Letras e artes

14/06 Plantão de dúvidas

21/06 Plantão de dúvidas

28/06 Plantão de dúvidas

 Os PPCs deverão ser encaminhados para o e-mail comissaoacex.prograd@ufg.br, 
até o dia 31 de julho de 2022. 

 Aprovação dos PPCs em Conselho Diretor até 31 de agosto de 2022.

mailto:comissaoacex.prograd@ufg.br
mailto:comissaoacex.prograd@ufg.br
mailto:comissaoacex.prograd@ufg.br


AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO!
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