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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSERÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES 

DE EXTENSÃO (ACEx) NOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS (PPCs) 

 

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

Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com fulcro na Resolução 

CES/CNE nº 07/2018, que institui as Diretrizes para Extensão na Educação Superior; na 

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

e Cultura na Universidade Federal de Goiás (UFG); na Resolução CEPEC/UFG nº 1699, de 

22 de outubro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação das Atividades Curriculares de 

Extensão (ACEx) nos PPCs de Graduação da UFG; e na Instrução Normativa (IN) da Câmara 

de Graduação/CEPEC nº 01/2022, que institui as diretrizes e procedimentos para elaboração 

dos PPCs de graduação da UFG; estabelece as seguintes orientações para inserção das 

ACEx nos PPCs. 

 

1 São consideradas ACEx aquelas atividades que atenderem o previsto no Art. 3º da 

Resolução CEPEC nº 1699/2021 e que sejam desenvolvidas na forma de ações de 

extensão e/ou de componentes curriculares, conforme os artigos 6º e 11, da mesma 

Resolução. 

2 A inserção das ACEx nos PPCs deve obedecer ao disposto no Art. 13 (caput e §§) da IN 

CEPEC nº 01/2022. 

3 As ACEx devem estar identificadas nos PPCs, em conformidade com os seguintes 

dispositivos da IN CEPEC nº 01/2022: 

• alínea g, §1º, Art. 11; 

• alínea d, §2º, Art. 11 (se for o caso); 

• alínea c, §3º, Art. 11; 

• §5º, Art. 11. 

 

4 Item obrigatório do PPC (inciso VIII, Art. 5º, IN CEPEC nº 01/2022), a Seção sobre a 

política da ACEx do curso deverá: 

4.1 explicitar como a ACEx se articula ao perfil do egresso; 

4.2 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. 

 



Sugestão de texto: Em consonância com os propósitos formativos do curso XXXXXX, que visa 

formar o egresso com o perfil capaz de XXXXX, bem como com o objetivo de fortalecer a 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, as Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) serão 

realizadas no seguinte formato: XXX. A carga horária total das ACEx será de XXX, devendo ser 

cumprida por todos os estudantes do curso. 

 

5 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. 

5.1 Se o curso aderir a componentes curriculares unificados (CCUs) que possuam carga 

horária dedicada às ACEx para compor o seu currículo, a Seção de política de ACEx 

deverá explicitar que parte dela será cumprida na forma de componentes, ainda que no 

projeto pedagógico a carga horária de ACEx seja majoritariamente em ação de extensão. 

5.2 A adesão ao CCU será demonstrada por meio da anuência da Unidade responsável pelo 

componente curricular que integrará o novo currículo do curso, conforme inciso III, Art. 

2º da IN CEPEC nº 01/2022. 

 

6 O Regulamento de Inserção das ACEx (denominado RACEx), previsto no § 4º, Art. 13, 

IN CEPEC nº 01/2022, deverá ser elaborado, independentemente se as ACEx se 

constituírem na forma de ações de extensão ou de componentes curriculares. 

6.1 O RACEx deverá ser elaborado respeitando o previsto no Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação (RGCG), consoante ao estabelecido no PPC do curso e deverá ser 

aprovado pelo conselho diretor da unidade acadêmica ou pelo colegiado da unidade 

acadêmica especial, antes do início do ano letivo de 2023. 

6.2 O RACEx deverá apresentar, dentre outros, os seguintes elementos (no que couber): 

a. detalhamento de CH de ACEx a ser cumprida no curso, consoante ao perfil do 

egresso descrito no PPC; 

b. descrição das características das ações de extensão que poderão ser realizadas pelos 

estudantes do curso; 

c. definição quanto à origem das ações de extensão para fins de validação, observados 

os artigos 9º e 10 da Resolução CEPEC nº 1699/2021; 

d. definição de critérios aprovados pelo Conselho Diretor ou Colegiado para validação 

da CH de ACEx, que será computada na integralização curricular; 

e. definição sobre a possibilidade de componentes do NL com CH de ACEx poderem 

ser considerados para integralização curricular. 
 

• De acordo com os artigos 9º e 10 da Resolução CEPEC nº 1699/2021, as ações de 

extensão podem ser todas aquelas propostas pela unidade acadêmica ou unidade 

acadêmica especial do curso, por qualquer outra unidade acadêmica ou unidade 

acadêmica especial da UFG, por duas ou mais unidades simultaneamente ou por 

instituições externas à UFG, nacionais ou estrangeiras. 

 

7 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. 



7.1 Os componentes curriculares com CH dedicada às ACEx deverão ter ementas que 

atendam os incisos do Art. 3º da Resolução CEPEC nº 1699/2021. 

Exemplo:  

Componente: Risco biológico e Biossegurança | Ementa: Risco biológico e medidas de precauções 

básicas para a segurança ambiental, segurança do paciente e profissional, individual e coletiva. 

Projetos de implementação em serviços de saúde e na comunidade. 

Bibliografia básica 

TEIXEIRA, P. & VALLE, S. (Orgs.). Biossegurança: Uma abordagem multidisciplinar. Rio de 

Janeiro – RJ: Fiocruz, 2010. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). Política Nacional de Extensão 

Universitária. Porto Alegre: UFRGS/Pró-Reitoria de Extensão, 2012. 

Bibliografia complementar 

 BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 222 de 28 de março 

de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde e dá outras providências. DOU nº 61 de 29 de março de 2018, Brasília. 2018. 32p. 

Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-

4626-8448-c9aa426ec410  

_________. Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. Segurança do 

paciente: Higienização das mãos, Brasília 2008. Disponível em: 

http://anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf.  

NEVES, H.C.C., et al. Safety of Nursing Staff and Determinants of Adherence to Personal 

Protective Equipment.  Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 19, n.2, p.354-61, 2011. 

 

7.2 A CH das ACEx em componente curricular estará incluída na CH total do componente, 

permanecendo inalterada a CH total do curso. 

 

8 A inserção da carga horária das ACEx na matriz curricular será conforme Anexo B da 

IN CEPEC nº 01/2022: 

 

Matriz Curricular 

Componente 

curricular 
Unidade 

Acadêmica 

(sigla) 

CH 

Teór. 
(a) 

CH 

Prát. 
(b) 

CH 

Ead 
CH 

ACEx* 
CH Total 

(a+b) 
Pré-requisito 

(PR) e/ou Co-

requisito (CO) 

Núcleo 

(NC ou 

NE)  

Natureza Período 

Disciplina X xx 32 32  32 64  NC Obrig. 1 

Disciplina Y xx 32 32  64 64  NE Obrig. 1 

Estágio Xx 0 400  200 400  NE Obrig. 7 

Disciplina Z Xx 64 0  32 64  NE Obrig. 4 

* Essa carga horária não se soma à carga horária total do componente.  

 

 

 

 

 



 

Quadro resumo 
Composição Curricular Carga horária Percentual 

Núcleo Comum (NC) xx  

Núcleo Específico Obrigatório (NEOb) xx  

Núcleo Específico Optativo (NEOp) xx  

Núcleo Livre (NL) xx  

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - Ação de 

Extensão ao longo do curso 
xx  

(carga horária somada à CH total do curso) 
 

Atividades Curriculares da Extensão (ACEX) - 

Componente Curricular 
                                         xx 
(carga horária não somada à CH total do curso, pois está incluída 

na CH das disciplinas) 

 

Atividades Complementares (AC) xx  

Carga Horária Total (CHT) xx  

 

9 Cenários de inserção de ACEx em cursos com aproximadamente 3200 horas: 

 
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% 

 

10 O Fluxograma de procedimentos para inserção curricular da extensão nos cursos de 

graduação está detalhado no Apêndice 1. 

11 Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos deverão encaminhar, por e-mail 

(comissaoacex.prograd@ufg.br), até o dia 31/07/22, os PPCs reformulados, à luz das 

orientações e resoluções vigentes das ACEx, para análise a ser feita por comissão 

específica. Necessário, no e-mail, identificar a área a que pertence o curso. 

12 Os novos PPCs, aprovados pelos órgãos colegiados competentes, deverão entrar em vigor 

em 2023/1, após serem aprovados pela Câmara de Graduação e pelo CEPEC. 

13 A Comissão de ACEx (Portaria nº 1051, de 24 de março de 2022), instituída pelas Pró-

Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura orientará as Unidades na 

inserção curricular das ACEx, de acordo com um cronograma de reuniões, por meio de 

encontros, preferencialmente, virtuais (Apêndice 2). 

 

Comissão da ACEx: 

Heliny Carneiro Neves (Ciências da Saúde/FEN/PROGRAD) 

Jacqueline Andreia Bernardes Leão Cordeiro (Ciências da Saúde/FEN) 

Ana Cristina Silva Rebelo (Ciências Biológicas/ICB/PROGRAD) 

Adriana Regia Marques de Souza (Ciências Agrárias/EA/PROEC) 

Raissa Picasso (PROEC) 

Israel Elias Trindade (Linguística, Letras e Artes/FL/PROGRAD) 

Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado (Linguística, Letras e Artes/FL/PROGRAD) 

Aline de Souza Lima (Ciências Exatas e da Terra/IME) 

Luciana de Oliveira Berreta (Ciências Exatas e da Terra/INF/PROGRAD) 

Humberto Carlos Ruggeri Junior (Engenharias/EECA) 

Everton Sotto Tibirica Rosa (Ciências Sociais Aplicadas/FACE) 

Jaqueline Vilas Boas Talga (Ciências Sociais Aplicadas/UAECSA).  

Eduardo Giavara (Ciências Humanas/UAECH) 

Fernando Moreira de Araújo (Ciências Humanas/IESA) 

Keila Matida de Melo (Ciências Humanas/FE/PROGRAD) 
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Apêndice 1 - Fluxograma de procedimentos para inserção curricular da extensão nos cursos 

de graduação da UFG  

 

Início 

Durante a ação continuada de acompanhamento e de atualização 

dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDEs), deve-se estabelecer a carga 

horária da inserção curricular da extensão, partindo da nova 

carga horária total do curso já definida (com base em suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs) e do percentual 

pretendido para a extensão (mínimo de 10%). 

Definição de 

modalidades 

Estabelecida a carga horária dedicada à inserção curricular da 

extensão, os NDEs definirão a(s) modalidade(s) de extensão no 

currículo: se por ação de extensão e/ou por componente 

curricular. 

Elaboração das 

características da 

extensão nos Cursos 

Os NDEs, com o apoio das Coordenações das Atividades de 

Extensão (CAEX), definirão as características gerais sobre os 

modos de realização e de acompanhamento da inserção 

curricular da extensão nos cursos, explicitando a política da 

ACEx, evidenciando como ela se articula ao perfil do egresso, 

além de apontá-la como sugestão no fluxo curricular. 

Plantões de dúvidas 

com a Comissão 

ACEx 

Realizados por representantes da Comissão PROGRAD/PROEC 

e grande área, a partir de cronograma definido. 

Envio do documento à 

Comissão ACEx 

Na Comissão ACEx, os representantes das áreas do 

conhecimento às quais pertencem os cursos farão análise e 

conferência da inserção curricular da extensão nos PPCs. Para 

isso, os PPCs deverão ser encaminhados para o e-mail 

comissaoacex.prograd@ufg.br, até o dia 31 de julho de 2022. 

Necessário, no e-mail, identificar a área a que pertence o 

curso. 

Atribuição da unidade 
Aprovação dos PPCs em Conselho Diretor até 31 de agosto de 

2022. 

Preparação Documental 

do Processo no SEI 

Finalizada a nova proposta de inserção curricular da extensão e 

demais alterações/ajustes nos PPCs, e atendendo a outras 

exigências presentes na IN nº 01/2022, dever-se-á gerar um 

processo no SEI, a ser encaminhado à PROGRAD, incluindo os 

seguintes documentos: novo texto do PPC; ata de aprovação do 

PPC em Conselho Diretor; ata de anuência sobre ofertas de 

componentes curriculares, com a descrição desses componentes. 

PROGRAD 
Análise dos PPCs, tendo em vista a IN CEPEC nº 01/2022 e a 

customização da proposta. Diálogo com a unidade. 

Encaminhamento, pela 

PROGRAD, do 

processo à Câmara de 

Graduação 

Distribuição do processo entre os Conselheiros da Câmara de 

Graduação do CEPEC. 

Apreciação pela 

Câmara de 

Graduação 

Se os PPCs forem aprovados, a PROGRAD encaminhará o 

processo ao CEPEC. 

mailto:comissaoacex.prograd@ufg.br
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Apreciação pelo 

CEPEC 

Se aprovado no CEPEC, o processo seguirá para a Secretaria dos 

Órgãos Colegiados (SOC), a fim de que seja publicada a 

Resolução. 

 

 

Apêndice 2 - Cronograma de reuniões virtuais, com a Comissão das ACEx, para orientações 

e esclarecimento de dúvidas 

 

 

Data e horário 

(das 14h às 16h) 
Orientações e dúvidas por áreas do conhecimento 

10/05 Comissão: análise da inserção curricular de extensão no PPC 

17/05 Comissão: análise da inserção curricular de extensão no PPC 

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 

04/07 a 22/07 Leitura e orientação dos PPC 

 
 


