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Realização: 

Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024  
 
Lei Federal 13.005/2014 estabelece as diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional de 2014-2024.  

Meta 12 do PNE dispõe sobre o ensino superior (acesso e expansão) 

A estratégia 12.7 visa “assegurar, no mínimo que 10%  do total de 

créditos curriculares exigidos para a graduação em Programas e Projetos 

de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para as 

áreas de grande pertinência social” (BRASIL, 2014). 

 



Realização: 

Sobre a Extensão Universitária: 

É um processo interdisciplinar educativo,  cultural, científico e político que 

promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade (FORPROEX, 2010). 

Estabelece a interface entre a academia e a sociedade, oportunizando a primeira 

a elaboração da PRAXIS do conhecimento.   

Instrumentalizadora do processo dialético entre teoria e prática.  



Realização: 

Princípios: 

1) Impacto e transformação social (caráter político) 

2) Interação Dialógica (ações a posteriori) 

3) Interdisciplinaridade, Intersetorialidade, Interprofissionalidade (perspectiva de 

rede, mundo do trabalho  e de construção de equipe)  

4) Indissociabilidade E P E -  (ação transformadora em interface com Ensino  e 

Pesquisa) 

5) Impacto na formação do estudante (ampliação dos referenciais teóricos e 

metodológicos)  

  

 



Realização: 

Diagnóstico dos Programas e Projetos de 
Extensão na UFPR 



Realização: 

Diagnóstico dos Programas e Projetos de extensão na UFPR 

Primeiro semestre 2017 PROEC realizou  levantamento dos programas e 

projetos desenvolvidos na UFPR com dados do SIGEU (relatórios 

2016). 
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Evolução dos Programas de Extensão entre 2010 e 2016 
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 Evolução dos Projetos (Vinculados e Isolados) entre 2010 e 2016  
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Programas por Setor 
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Projetos (Vinculados e Isolados) por Setor 



Realização: 

Nº de vezes que alunos de determinado Curso foram 
citados nos relatórios de Projetos (Vinculados e 
Isolados)  



Realização: 

Nº de vezes que alunos de determinado Curso foram 
citados nos relatórios de Programas-noturno 



Realização: 

Nº de vezes que alunos de determinado Curso foram citados nos relatórios 
de Projetos (Vinculados e Isolados) - Cursos Noturnos 

  



Realização: 

Relação Projetos X Docentes por Setor 
 
Setor AC AG BL SD CT ET CH JD SA ED EP TC JA SL SP TL 

Projetos 12 29 27 44 20 9 27 20 6 20 12 19 11 39 57 8 

Docentes 67 158 259 442 126 237 217 74 145 11

3 

85 272 35 116 124 19 
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Relação Projetos X Docentes por Setor 



Realização: 

Panorama da Creditação da Extensão em 
outras IFES 
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IFES e suas experiências 

Instituição Resolução  Pontos relevantes Observação 

IFSC CONSUP 40/2016 - 

(29/08/2016) 

Diretrizes para inclusão da Atividades 

de Extensão - acordo PNE 

Percentual de inclusão ao longo dos 

anos 

UFSC Resolução 88/2016 CUn 

(25/10/2016) 

Não se refere a creditação da 

extensão - PNE 

Normas gerais para as atividades de 

extensão 

UFPEL Resolução 06/2016 Caracterização de carga horária de 

disciplina como extensão - acordo 

PNE 

Prazo de 24 meses para adequação 

do currículo dos cursos 

UFRGS CEPE 17/2015  Não se refere ao PNE Normas gerais para as atividades de 

extensão 



Realização: 

IFES e suas experiências 
 Instituição Resolução  Pontos relevantes Observação 

UFAL Resolução Nº. 65/2014-

CONSUNI/UFAL 

 

diversas ações para debater com a comunidade 

universitária a creditação 

Não cita PNE 

Oficina de curricularização 2015; 

 

UFF Resolução CEPEX 34/2017 

 

Ação de Extensão tem que ser aprovada no Depto de 

Ensino de Origem - Não cita PNE 

Inscrição dos projetos e programas 

junto à PROEX e relatório no 

SIGProj; 

UFMG Resolução nº 03/2016 disciplinarização da extensão  

Considera o PNE 

cada curso adequou a extensão na 

ementa 

UFRJ Resolução 04/2014  “A presente resolução reconhece e valida as atividades 

de extensão já previstas nos currículos da UFRJ e cria a 

possibilidade do seu registro no histórico escolar do 

estudante no formato RCS/EXT – Requisitos 

Curriculares Suplementares de Extensão e/ou 

disciplinas de extensão e/ou disciplinas de natureza 

mista teóricas/extensão.” considera FORPROEX 

Prazo de 03 meses para adequação 

a partir da publicação da Resolução 

04/2014 



Realização: 

Creditação da Extensão UFPEL 

Resolução Principais pontos 

06/2016 ➔ Disciplinarização: disciplina “Extensão, Universidade e 

Sociedade”; atividade Requisitos Curriculares em Extensão;  

➔ Caracterização de carga horária de disciplina como extensão; 

➔ Prazo de 24 meses para adequação dos currículos nos 

cursos; 



Realização: 

Creditação da Extensão IFSC 

 
A primeira resolução afirma que a extensão deve “promover a transformação social no entorno dos campi do IFSC, 

envolvendo servidores e discentes por meio de programas, projetos, cursos, eventos ou produtos” (art. 3º §1º, 

CONSUP Nº 40/2016), reforçado na Resolução CONSUP Nº 61/2016   

Resolução Principais pontos 

CONSUP 40/2016 -  

Considera PNE 

➔ Diretrizes para inclusão da Atividades de Extensão (29/08/2016) 

 

 

CONSUP Nº 61/2016 ➔ Regulamenta Atividades de Extensão na IFSC (12/12/2016) 
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Creditação da Extensão UFRJ 

Resoluções Principais pontos 

03/2014 ➔ Disciplinarização; 

➔ Disciplinas natureza mista:  
◆ teóricas/extensão;  

◆ teóricas/pesquisa; 

◆ teóricas/práticas/extensão; e  

◆ teóricas/práticas/pesquisa 

04/2014 ➔ Requisitos Curriculares Suplementares de Extensão (RCS/EXT) e/ou disciplinas de extensão e/ou 

disciplinas de natureza mista teóricas/extensão; 

➔ Programas e projetos vinculados a outras instituições públicas ou relacionadas ao desenvolvimento 

de políticas públicas, validados pelo respectivo colegiado; 

➔ Atividades devidamente registradas;  

➔ Sobre o RCS/EXT e disciplinas mistas, serão por adesão opcional dos educandos até março 2017; 



Realização: 

Creditação da Extensão UFMG 

Resolução Principais pontos 

Resolução nº 

03/2016 

➔ Regulamenta a proposição, a aprovação, a certificação e o 

funcionamento das ações de extensão universitária. 

➔ Não é específica para Creditação 
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Reflexões sobre a Creditação da 

Extensão  na UFPR 

 



Realização: 

Creditação NÃO É: 

● Horas Formativas 

● Estágio 

● Disciplina sobre extensão 

● Proposta para estudantes selecionados 

● Responsabilidade dos bolsistas  

● Aumento de  10% da CH do PPC 

● Obrigatória em todas as disciplinas  



Realização: 

Creditação É: 

● Ação que envolve PROEC e PROGRAD 

● Proposta para TODOS os cursos da UFPR 

● Repensar da ação docente e do processo ensino aprendizagem 

● Revisão dos PPC 

● Construção que envolve o colegiado de curso  

● Ação extensionista inserida em algumas disciplinas  

● Ação extensionista  envolvendo Programas e Projetos  
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Creditação É: 
● Um repensar do ensino e aprendizagem, que  passa a envolver processos 

educativos mediados por ações extensionistas,  de forma que os conteúdos 

de determinada disciplina, anteriormente  ofertados em sala passem a 

compor ações extensionistas.  

● Uma nova Práxis docente 

● Construção específica de cada curso 

● Acolhimento das horas realizadas pelos bolsistas de extensão 

● Uma meta a ser implantada até 2024  
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● Inserção de programas e projetos em Cursos Noturnos 

● Desenvolvimento das atividades nos Cursos de período não integral 

● Inserção nos Cursos Tecnólogos (cursos de até 3 anos) 

● Contemplar 10% da carga horária do PPC nos cursos com grande CH (ex: 
Medicina Toledo - 7760h e Medicina Curitiba - 8400h) 

● Disparidade de atividades extensionistas em diferentes setores  

● Sensibilização de setores com pouca tradição extensionista 

 

 

Desafios 



Realização: 

Trabalho em grupo  

Levantar aspectos, pontos e estratégias a serem 

consideradas para a Creditação da Extensão na UFPR. 

Tempo para discussão 20 minutos 
Apresentação pelo relator 
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Contatos 

creditacaoextensao@ufpr.br 

3310-2607 
3310-2619 

mailto:creditacaoextensao@ufpr.br
mailto:creditacaoextensao@ufpr.br

