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Contexto 

Meta 12 - Estratégia 7

“Assegurar, no mínimo, dez por cento do total de 

créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social.” (BRASIL, 2014, p.74).



Contexto 

http://www.agenda2030.com.br/



Contexto 



Resolução 7 de 18/dez/2018 – CNE/MEC

Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da 

carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão 

fazer parte da matriz curricular dos cursos.



Resolução 7 de 18/dez/2018 – CNE/MEC

Art. 12 A avaliação externa in loco institucional e de cursos, de responsabilidade do INEP (...) deve considerar 

para efeito de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, bem como para o 

credenciamento e recredenciamento das instituições superiores (...) os seguintes fatores: 

I – a previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (...)

II – A articulação entre as atividades de extensão e (...) ensino e pesquisa (...)

III – Os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos de graduação.



Contexto 



Contexto 



Então, o que precisa ser feito?

PPC aprovado
Projeto(s) 

Programa(s) 
de Extensão

Resolução 86/20-CEPE Resolução 57/19-CEPE



Fase 1:  Aprovação do PPC

Alteração 
do PPC

Aprovação 
no Setor

Aprovação 
na 

PROGRAD

Aprovação 
na PROEC 

(UC)

Aprovação 
no CEPE*

Aprovação 
PPC

- Resolução 86/20 – CEPE 

- Data limite para submissão à Prograd: 01/07/2022 (Sei 23075.008916/2022-53)

- Data limite no e-Mec:  31/12/2022



Como?

◦ Elaborar um cronograma para a Curricularização da extensão

◦ Identificar as Atividades Curriculares de Extensão (ACEs)

◦ ACEs são componentes obrigatórios dos PPCs → 10% da CH do curso

◦ Cada curso poderá escolher as ACEs

Aprovação 
PPC

Alteração 
do PPC



ACE I – disciplina introdutória de fundamentação da Extensão, de até 30 horas, de caráter 

obrigatório ou optativo;

ACE II – disciplinas de caráter obrigatório, incluindo a disciplina de estágio obrigatório, e/ou 

disciplinas de caráter optativo com previsão de uma parte ou da totalidade da carga horária 

destinada à participação em ações de Programas ou Projetos de Extensão;

ACE III – participação estudantil em Programas e Projetos de Extensão da UFPR;

ACE IV – participação estudantil como integrante da equipe organizadora e/ou ministrante de 

cursos e eventos ou participante de ações de prestação de serviço, que estejam todos 

vinculados a Programas e Projetos de Extensão;

ACE V  - participação estudantil em Programas e Projetos de Extensão em outras Instituições 

de Ensino Superior com parceria conforme as modalidades normatizadas pela PROPLAN.



Como?

◦ Elaborar um cronograma para a Curricularização da extensão  

◦ Identificar as Atividades Curriculares de Extensão (ACEs)

◦ Ajuste ou Reformulação

◦ Definir normas específicas da extensão universitária (COE, POA, etc), detalhar as atividades 

extensionistas (intencionalidade), as ACEs escolhidas e os procedimentos didáticos a serem 

utilizados

Sugestão: Utilizar modelos com estrutura do PPC

http://www.prograd.ufpr.br/portal/copac/reformulacao/ 

Aprovação 
PPC

Alteração 
do PPC



NO PPC

◦ Explicitar o propósito quanto a inserção da extensão no currículo, bem como as ACEs escolhidas;

◦ Síntese (quadro) com ACEs, disciplinas/uc (quando for o caso) e carga horária;

◦ Capítulo sobre extensão: creditação da extensão + princípios extensionistas;

◦ Normatização para Curricularização da extensão.



Então, o que precisa ser feito?

PPC aprovado
Projeto(s) 

Programa(s) 
de Extensão

Resolução 86/20-CEPE Resolução 57/19-CEPE



Elaboração 
do Projeto 

ou Programa

Submissão 
no Setor

Análise no 
CAEX

Fase 2: Seleção de Projeto(s) ou     
Programa(s) de Extensão

Projeto 
(programa) 

de 
Pesquisa

Resolução 57/19 – CEPE

Analisados e aprovados pelo CAEX



Quando?

PPC aprovado
Projeto(s) 

Programa(s) 
de Extensão

Até 31/dez/2022 Antes de iniciar com 

novo currículo 



Fase da Operacionalização

Operacionalização 

PPC 
aprovado

Projeto(s) 
Programa(s)

de 
Extensão



Fase da Avaliação externa (INEP)

Documentação

◦ Registro

◦ Acompanhamento

◦ Avaliação

Operacionalização 
das disciplinas

(a partir de 2023)

Avaliação externa 
in loco 

institucional e de 
cursos 

(INEP/MEC) 

Aprovação 
PPC

Projeto 
(programa) 

de 
Pesquisa



creditacao@ufpr.br


