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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA INSTITUCIONAL DE 
CREDITAÇÃO DE EXTENSÃO - PORTARIA 1971/15 
 
A Comissão foi instituída em 21 de agosto de 2015, no âmbito do CEPE, pela Portaria 1971/15, com os 

seguintes membros Titulares: Maria Virginia Filomena Cremasco (PROEC), Maria Lucia Accioly Teixeira 

Pinto (PROGRAD), Carlos Eduardo Zacarkim (presidente do Forum de coordenadores de Graduação), Eva 

Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin (CEPE), Jose Olivir De Freitas Junior (CEPE) e membros Suplentes: Iara 

Picchioni Thielen (PROEC), Dione Maria Menz (PROGRAD), Luis Eduardo Cunha Thomassim (CEPE), Eloisa 

Maria Da Silva Souza (CEPE). Realizou sua primeira reunião em setembro de 2015, definindo sua 

estratégia de trabalho em três eixos básicos:  

 

 discussão sobre as possibilidades de implementar a estratégia do PNE, a partir de uma política 

extensionista que privilegiasse as características peculiares da UFPR, considerando a estreita 

relação do processo de creditação com as definições curriculares, gerenciadas pela Pró-Reitoria 

de Graduação e Educação Profissional e Tecnológica; 

 reflexão exaustiva sobre as relações, os limites e a interação entre o conceito de disciplina e 

seus avanços com relação às concepções pedagógicas de ensino, permitindo que a comunidade 

universitária se aproprie dos conceitos e das variadas formas de estruturação do currículo; 

 análise das propostas de creditação vigentes em outras instituições públicas brasileiras de 

ensino superior. 

 

Baseados nesses três eixos, a Comissão realizou reuniões e encontros técnicos com vários grupos, foruns 

e instâncias além de outras atividades a seguir sintetizadas. 

1) Foram realizadas 11 reuniões da comissão de setembro de 2015 até agosto de 2016: 18/09/15, 

26/11/15, 03/12,15, 18/02/16, 26/02/16, 01/03/216, 04/05/16, 17/06/16, 05/07/16, 11/08/16 e 

18/08/16. 

2) Foram realizadas também reuniões de sensibilização e mobilização junto ao Fórum de Coordenadores 

de Curso de Graduação, ao Comitê Assessor de Extensão (CAEX) e à Associação de Professores da 

Universidade Federal do Paraná - APUFPR, conforme descrito abaixo: 

 Apresentação e discussão dos encaminhamentos no Fórum de Coordenadores (agosto de 2015) 

 Apresentação e discussões no Copefor/Prograd (setembro de 2015) 

 Reunião com Coordenadores de Curso (março de 2016) 

 Reunião com representantes do CRAPUFPR (março de 2016) 

 Apresentação e discussão com o CEM/SCA (maio de 2016) 

 Reunião com diretoria da APUFPR (maio de 2016) 

 Apresentação dos fundamentos e da proposta da Comissão no CRAPUFPR (junho de 2016) 

 

3) Foi realizada uma apresentação e discussão dos trabalhos da Comissão no Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras da Região Sul /FORPROEX-SUL que aconteceu na UFPR 
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(março de 2016). O debate fortaleceu a escolha das estratégias para a implantação da creditação da 

Extensão na UFPR indicando a importância da interação dialógica e da apropriação prévia de 

conhecimentos sobre a temática para permitir um debate qualificado. 

 

4) A partir dos estudos sobre os processos de creditação nas universidades, dos conceitos, marcos 

teóricos e legais sobre Extensão, Currículo e disciplinas, além das várias reuniões junto aos diversos 

segmentos, a Comissão decidiu realizar um diagnóstico institucional específico para a Extensão para 

fundamentar a proposta de creditação com características próprias da UFPR. Foi elaborado e aplicado 

um questionário on line de avaliação institucional sobre a extensão nos cursos de graduação para os 

coordenadores de cursos. O objetivo foi realizar o mapeamento das potencialidades e das dificuldades 

para a implantação da creditação da extensão nos cursos de graduação da UFPR. Os resultados deste 

estudo são apresentados no documento que fundamenta a proposta de minuta de resolução. Esta 

tarefa durou de fevereiro a agosto de 2016 e contou com a participação de 69 dos 92 coordenadores de 

graduação. 

 

5) Participação, a convite, de membro da PROEC e componente da Comissão no Seminário de Extensão 

realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa para apresentar a trajetória e avanços do processo 

de creditação da Extensão em andamento na UFPR - mesa redonda e grupo de trabalho “Integração 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão: Desafios para o Currículo Universitário” do 14º CONEX - Encontro 

Conversando sobre Extensão, em agosto de 2016. 

  

6) Participação de membros da PROEC e componentes da Comissão em reuniões do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), e no 

FORPROEX-Região Sul, realizado durante o 34º SEURS, em Camboriú, nos quais o tema da creditação foi 

debatido. 

  

7) Com o objetivo de diálogo permanente com a comunidade a respeito do tema e do processo  de 

creditação da Extensão foi criada uma janela na página da PROEC, com  um link  contendo as 

informações sobre os trabalhos da Comissão, assim como a disponibilização de textos de 

fundamentação.  

 
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/creditacao.html 
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Junto com o link foi criado um espaço de troca de impressões, dúvidas e sugestões através de e-mail 

específico creditacaoextensao@ufpr.br sobre o processo. 

 

8) Em setembro de 2016 foi realizado o Seminário de Creditação da Extensão UFPR no campus Botânico 

que contou com a participação de 92 pessoas, entre coordenadores de graduação, membros do CAEX, 

membros das duas pró-reitorias diretamente envolvidas no processo, servidores docentes e técnicos,  e 

estudantes.  

 

  
Anfiteatro Gralha Azul – Campus Botânico  

 

O objetivo do Seminário era ampliar a discussão com a comunidade sobre a creditação da Extensão, 

abordando os trabalhos da Comissão na UFPR a partir do marco legal, fundamentos da Extensão e 

resultados do estudo diagnóstico da extensão nos cursos. Após as mesas de debates e apresentação e 

troca de experiências, foram formados grupos de discussão com os participantes para debater sobre as 

modalidades de creditação da extensão nos cursos, apresentando propostas para minuta de resolução 

ou regulamentações posteriores. As principais contribuições dos grupos são apresentadas no 

documento que fundamenta a proposta de minuta e algumas deverão ser ainda debatidas amplamente 

com a comunidade. Da mesma forma, foi identificada a necessidade de realizar atividades específicas 

para apresentar a cada coordenação e à comunidade universitária os fundamentos teóricos, marcos 

legais e avanços nos conceitos envolvidos no processo de creditação, dos limites e possibilidades e, 

principalmente, envolver a comunidade no processo de transformação dos currículos a partir da 

inserção da Extensão, da forma ora em discussão. 

mailto:creditacaoextensao@ufpr.br
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10) Finalmente, a partir dessas reuniões da Comissão, da ampla participação de diversas instâncias e 
demais encaminhamentos das discussões sobre a creditação da Extensão na UFPR, foi proposta uma 
minuta de Resolução que deverá ser objeto de análise e amplo debate neste Conselho. Para subsidiar a 
análise pela comunidade é importante retomar não apenas os fundamentos da Extensão, mas, 
sobretudo, situar as interações presentes no âmbito da UFPR, como o diagnóstico ressaltou, bem como 
outros aspectos relevantes, que permitam a apropriação da Extensão tal como definida na Política 
Nacional para a Extensão Universitária/FORPROEX.  
 
A Comissão apresenta, em anexo, a minuta de resolução e o texto Fundamentos para uma proposta de 
creditação curricular da extensão na UFPR, elaborado pela equipe da PROEC.  
  
 
 
 

Curitiba, 03 de outubro de 2016 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Profª Drª Maria Virgínia Filomena Cremasco Grassi 

Comissão Creditação da Extensão 
 

 

 


