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Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as 
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira

Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional da Educação 
PNE 2014-2024

A meta 12 do Plano Nacional de Educação estabelece: elevar a taxa bruta de matrículas na Educação 
Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

Meta 12.7- assegurar, no mínimo, 10% (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;



Grupo de Trabalho (GT) – Abril/2018
• 1º momento: estudo da literatura da área e reconhecimento dos fundamentos que

subsidiam a extensão como parte indissociável do fazer universitário;

• 2º momento: busca de estudos e experiências publicadas sobre os movimentos de
inserção da extensão nos currículos da graduação, com destaque para:

• 3º momento: mapeamento das atividades de extensão vigentes, vinculadas à Pró-
reitoria de Extensão e Cultura, oficialmente cadastradas como projetos;

• 4º momento: mapeamento da menção à extensão nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPCs) de graduação vigentes;

• 5º momento: reunião com Pró-reitores de Graduação e Extensão e Cultura para
apresentação dos estudos realizados e dos dados construídos pelo GT, bem como
discussão de possibilidades para efetivação da extensão nos percursos formativos
da graduação da UFFS;

• 6º momento: construção de Relatório com as principais compilações e possíveis
encaminhamentos.

Relatório das Atividades – Novembro/2018

Caminhada da UFFS



O que nos move (ou deveria)...

a) Conceitos fundantes das Diretrizes:

• “A extensão universitária é um 
processo interdisciplinar educativo, 
cultural, científico, e político que 
promove a interação transformadora 
entre as Instituições de Ensino 
Superior e outros setores da 
sociedade, em articulação permanente 
com o ensino e a pesquisa.”

• “Serão consideradas ações de 
extensão se envolverem diretamente 
comunidades externas à IES e com o 
protagonismo dos discentes em sua 
execução, nos termos desta Resolução 
e com as regulamentações próprias.”

b) Mudanças documentais e procedimentais, 
segundo as Diretrizes:

• Projeto Político Institucional - PPI;

• Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI;

• Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs;

• Autoavaliação Institucional - CPA;

• Avaliação externa;

• Documentação do estudante (10% da carga 
horária comprovada no histórico);

• Documentação do docente (consideração na 
progressão funcional).



O que nos move (ou deveria)...

Tais mudanças devem contemplar:

• conceito de extensão;

• forma de registro;

• estratégias de acreditação curricular e 
de participação estudantil;

• estratégias de autoavaliação da 
extensão na educação superior;

• estratégias de financiamento.

c) Modalidades das atividades de extensão, 
segundo as Diretrizes:

I - Programas

II - Projetos

III - Cursos e oficinas

IV - Eventos

V - Prestação de serviços



Curricularização da 
Extensão
• Resolução CNE/CES nº 7, de 
18.12.2018 - 10% ch

Comissão de 
Trabalho
• PROEC - PROGRAD - Coord. 
Acad.

•Minuta de Resolução

Ações 
Descentralizadas
•Propostas de trabalho

•Abril - Junho/2020

Campus Erechim

Comissão Local

Consulta à 
comunidade sobre 

a Minuta de 
resolução

Extensão em Pauta

Webconferências

Caderno de Textos

Sistematização dos 
materiais e 

encaminhamento para a 
Comissão Geral

Sistematização
equipe da PROEC e 

PROGRAD

materiais dos 6 campi

Apresentação de nova 
redação de resolução

Submissão: Câmara de 
Pesquisa, Pós-Graduação, 

Extensão e Cultura 
(CPPGEC) e a Câmara de 
Graduação e Assuntos 

Estudantis (CGAE)

Adaptação de
documentos -

PPC, regulamentos



No âmbito do Campus







Atualmente....







Atualmente
Clareza conceitual

Mobilização nesse período de Pandemia

Cursos de Licenciatura vislumbram alterações nas matrizes curriculares –BNCC

Financiamento das ações

Organização dos trabalhos 

Pós -Graduação

Registro – tanto para o aluno como para o docente


