
O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.



O PROCESSO LEGAL DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ

Pergunta 1) Qual legislação regulamenta nacionalmente as práticas 
extensionistas nas Instituições de Ensino Superior (IES)?

Resposta: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão são apresentadas no primeiro registro o�cial 
da Extensão Universitária no Brasil: o Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto-Lei nº 
19.851, de 11 de abril de 1931, sendo reiterada no artigo 207 da Constituição Federal de 
1988, que de�ne a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e rati�ca a prática da 
extensão como atividade acadêmica prevista.

Pergunta 2) Qual é a base legal do processo obrigatório de curricularização das 
atividades de extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras?

Resposta: As bases legais são a Lei 13.005 (meta 12, estratégia 7), de 25 de junho de 
2014, o Parecer CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação. Essas publicações versam sobre a concepção e as 
diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos cursos de graduação das IES, 
públicas e privadas, brasileiras.

Pergunta 3) Qual é o prazo legal para implementação da extensão no Plano 
Pedagógico dos Cursos de Graduação (PPCs)?

Resposta: Segundo o Art. 19 da Lei nº 13.005/2014: “(...) As instituições de ensino 
superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para 
a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Assim, com a publicação do Parecer 
CNE/CES nº 608/2018, e a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação homologada nesta data, a implementação deverá ocorrer até 17 
de dezembro de 2021. 

Pergunta 4) Quais propostas estão sendo feitas para normatizar a curricularização 
da extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro?

Resposta: O DEPEXT/PR3 elaborou três minutas de Deliberação cujas revisões foram 
realizadas pelas unidades acadêmicas e que estão em tramitação no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), as quais versam sobre: 1) a 
caracterização das atividades de extensão e a curricularização da extensão nos cursos 
de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2) as Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx); e 3) a distribuição de carga horária de atividades de 
extensão em disciplinas dos cursos de graduação. 

Pergunta 5) Quais instrumentos regulamentam o processo obrigatório de 
curricularização da extensão nos cursos de graduação da UERJ?

Resposta: Após a aprovação das minutas mencionadas na resposta da 
Pergunta 4 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE), a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-3) e o Departamento de Extensão (DEPEXT) 
publicarão o Manual Prático e Roteiro de Trabalho da Curricularização da Extensão nos 
Cursos de Graduação da UERJ, o qual auxiliará as unidades acadêmicas da 
Universidade na reestruturação de seus projetos político-pedagógicos com vistas à 
implementação da creditação da extensão nas matrizes curriculares de seus cursos e à 
sua correta execução.

Pergunta 6) Qual é o impacto na carga horária de extensão no Plano Pedagógico 
dos cursos (PPC) de graduação?

Resposta: A partir da publicação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e tendo em 
vista o Parecer CNE/CES nº 608/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.350, de 14 
de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 
34, �ca instituída a curricularização das atividades de extensão dos cursos de 
graduação como parte integrante da formação do egresso (...) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária (excerto da lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). 

Pergunta 7) A implementação da carga horária mínima de 10% (dez por cento) na 
grade curricular plena dos cursos de graduação implicará aumento da carga 
horária total de cada curso?

Resposta: Não necessariamente. Os cursos de graduação devem respeitar a carga 
horária mínima e máxima estipulada pelo MEC nas suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Caso o curso esteja nesses limites, serão necessários ajustes 
para enquadrar o mínimo de 10% da carga horária total do PPC especí�co de cada 
curso destinado às atividades e disciplinas de extensão.

Pergunta 8) Qual é o objetivo dos tipos de atividades a serem desenvolvidas?

Resposta: As atividades de extensão terão um cunho voltado para o desenvolvimento e 
aprimoramento da formação do discente, favorecendo a ampliação do seu 
conhecimento e estreitando laços na relação Universidade-Sociedade através das 
atividades de grande pertinência social, podendo, ainda, ser de�nidas no PPC de cada 
curso, as atividades sociais prioritárias. 

Pergunta 9) O(s) modo(s) de implementação das atividades de extensão que 
comporão o PPC seguirão regras pré-estabelecidas?

Resposta: Sim. As unidades acadêmicas, ouvindo os respectivos departamentos, irão 
de�nir as linhas do plano diretor interno que comporão o guia do novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), que estará em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 10) Os modos de implementação da carga horária de extensão 
estarão previstos no PPC?

Resposta: Os modos de execução da carga mínima de atividades de extensão 
(10% - dez por cento da base curricular dos cursos de graduação) poderão ser 

divididos em dois grupos: 1) Atividades Curriculares de Extensão (ACEx); e 2) 
Disciplinas de extensão (completas ou mistas). Destaca-se que, na escolha das 
Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), os discentes deverão executar pelo menos 
2 (dois) tipos diferentes de atividades exempli�cadas na tabela descrita na deliberação 
referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) (Art. 6º) para cômputo das 
atividades curriculares de extensão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Pergunta 11) Como cadastrar uma atividade extensionista?

Respostas: As atividades extensionistas (Programas, Projetos, Cursos de Extensão, 
Eventos e Prestação de Serviços) deverão ser cadastradas no Sistema de Extensão 
(SIEXT) após ciências da coordenação de núcleo de extensão das respectivas unidades 
do docente proponente e pelo Departamento de Extensão (DEPEXT).

Pergunta 12) Como cadastrar uma disciplina de extensão ou parte das disciplinas 
curriculares?

Resposta: Esta modalidade deverá estar prevista no PPC de cada curso de graduação;  
diferentemente das ACEx, que poderão ser criadas em qualquer momento desde que 
previstas no PPC e cadastradas previamente no DEPEXT. 

Pergunta 13) Referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), quaisquer 
temáticas podem ser cadastradas junto ao DEPEXT?

Resposta: Não. As Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) incluirão atividades de 
extensão aprovadas e ativas, devidamente cadastradas no DEPEXT, cujas temáticas 
serão de�nidas no currículo.

Pergunta 14) Todas as atividades de extensão hoje em vigor serão 
automaticamente curricularizadas? 

Resposta: Não. A curricularização deverá respeitar as três deliberações a serem 
aprovadas no CSEPE, as quais instituem as atividades que poderão ser 
curricularizadas, além de constarem no PPC dos cursos de graduação plena.

Pergunta 15) Poderá haver combinação das modalidades extensionistas no PPC?

Resposta: Sim. As atividades de extensão e as disciplinas (total e/ou parcial) deverão 
estar previstas na carga horária do Plano Pedagógico do Curso de 
Graduação (PPC) respeitando o mínimo de 10% (dez por cento) da carga 
horária destinada às atividades de extensão, conforme previsto na Portaria 
MEC nº 1.350, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de 
dezembro de 2018.

Pergunta 16) Apenas docentes podem cadastrar atividades extensionistas no 
DEPEXT?

Resposta: Não. Segundo a Ordem de Serviço OS-02/SR-3/2013, servidores 
técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior também podem ofertar 
atividades extensionistas junto ao DEPEXT. 

Pergunta 17) Cada coordenador/a pode cadastrar mais de uma atividade de 
extensão?

Resposta: Em relação às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx), 
coordenadores/as docentes e técnico-administrativos/as de nível superior podem 
cadastrar e manter ativa mais de uma atividade extensionista, lembrando, 
consequentemente, que deverão cumprir as obrigações inerentes a cada uma delas, 
como os prazos de elaboração de relatórios, planos de trabalho e solicitações de 
cadastramento e/ou recadastramento. 

Pergunta 18) E quanto às disciplinas de extensão, quem pode ofertá-las?

Resposta: Apenas o corpo docente das unidades acadêmicas poderá ofertá-las.

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS (ACEx) 
E DISCIPLINAS DE EXTENSÃO

Pergunta 19) De que forma serão escolhidas as atividades extensionistas que 
comporão os PPC?

Resposta: Cada unidade deverá possuir um(a) Coordenador(a) das Atividades 
Curriculares de Extensão (CACEXT) que Regulamenta as Atividades Curriculares de 
Extensão (ACEx), deverá propor ao Conselho Departamental a indicação de Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx) inerentes ao curso e adequar a carga horária a elas 
atribuídas conforme o Anexo I da deliberação acima citada.

Pergunta 20) Qualquer ação em uma atividade extensionista será considerada 
para computação da carga horária na modalidade de extensão?

Resposta: Não. As ações deverão seguir as prescritas no Plano Pedagógico dos Cursos 
(PPC) nos tipos Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) ou disciplinas, cujas 
modalidades são aquelas que estão em consonância com as desenvolvidas pelo 
Departamento de Extensão (DEPEXT), que poderão ser cinco: Programas, Projetos, 
Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços, desde que os cursos, eventos e 
prestações de serviço estejam vinculados a um programa ou projeto de extensão 
cadastrado no DEPEXT.

Pergunta 21) A carga horária das Atividades Curriculares de Extensão 
deverá constar especi�camente no PPC?

Resposta: Sim. Ela deverá ser compreendida como prática de extensão, sendo 

desenvolvida com destaque nas áreas de conhecimento interdisciplinares e/ou 
especí�cas, valorizando as políticas de extensão, as ações extensionistas de cursos, 
eventos, projetos, programas e prestação de serviços cadastrados na PR-3, seguindo o 
estipulado no Anexo I da deliberação relacionada às ACEx.

Pergunta 22) Haverá diferenças entre as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx) por cursos de graduação?

Resposta: Isso dependerá do PPC do curso de graduação, o qual poderá de�nir (ou 
não) atividades consideradas prioritárias dentre as especi�cadas na tabela da 
normativa de�nidora das ACEx.

Pergunta 23) Quais atividades comporão as Atividades Curriculares de Extensão 
(ACEx)?

Resposta: Poderão ser computadas: participação na organização de cursos ou eventos 
de extensão, participação em projetos ou programas de extensão (bolsista ou 
voluntário), participação como mediador e/ou debatedor em eventos 
acadêmico-cientí�cos e culturais, participação em atividades de extensão em outra 
universidade ou instituição pública no Brasil e/ou exterior.

Pergunta 24) De que forma as disciplinas poderão compor as atividades 
extensionistas?

Resposta: Este modo de atividade de extensão poderá ser implementada de duas 
maneiras, conforme de�nição do PPC: 1) Disciplinas de carga horária completa de 
extensão, quando a totalidade da carga horária for voltada para ações extensionistas; ou 
2) disciplinas mistas, quando a carga horária da disciplina tiver uma parte destinada à 
extensão, devendo estar explicitada a modalidade restante (teórica, prática laboratorial, 
prática de campo, etc.).

Pergunta 25) Disciplinas já existentes poderão ser transformadas em disciplinas 
de Extensão? 

Resposta: Sim, total ou parcialmente, desde que tenham características de extensão 
explicitadas em sua ementa.

Pergunta 26) Os discentes poderão se inscrever em mais de uma disciplina de 
extensão?

Resposta: Sim, desde que essas respeitem o �uxograma curricular e não sejam 
pré-requisitos uma(s) da(s) outra(s), ou caso as unidades acadêmicas apliquem 
restrições em seus PPC.

Pergunta 27) O estudante pode se inscrever em mais de uma Atividades 
Curriculares de Extensão/disciplina no mesmo semestre?

Resposta: Sim, desde que a sua carga horária semanal seja compatível com 
os requisitos acadêmicos descritos no PPC.

Pergunta 28) De que forma será creditada a carga de atividade de extensão no 
modo disciplina?

Resposta: A carga horária de extensão em disciplinas de extensão, ou disciplinas que 
incluem a extensão como parte da sua carga horária total, deverá ser contabilizada sob 
a forma de créditos cumpridos, seguindo a equivalência de 15 horas/crédito.

Pergunta 29) No que tange à participação discente, qualquer forma de 
contribuição será computada para �ns de comprovação das Atividades 
Curriculares de Extensão (ACEx)?

Resposta: Não. Segundo a deliberação relacionada às ACEx, os discentes deverão ser 
ativos e protagonistas das atividades como promotores ou copromotores de o�cinas, 
exposições e produção de materiais didáticos junto à comunidade externa, 
organizadores de eventos e agentes de espaços de diálogos e de troca de saberes. As 
ACEx deverão contribuir para a formação prática da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, visando à valorização das práticas extensionistas cadastradas na 
PR-3.

Pergunta 30) Os egressos transferidos, após o primeiro período do plano de 
periodização, conseguirão o aproveitamento da carga horária obtida na Instituição 
de Ensino Superior (IES) de origem?

Resposta: Sim, porém deverão ser atendidas duas condições: 1) compatibilidade de 
carga horária; e 2) a carga horária da IES não deverá ser superior à estipulada pela 
deliberação referente às Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) da UERJ no que 
tange às atividades idênticas ou congêneres.

Pergunta 31) Os tipos de modalidades extensionistas seguirão algum outro 
regramento além do PPC?

Resposta: Sim. As modalidades extensionistas (ACEx e disciplinas de extensão – 
integral ou mistas) deverão estar em consonância com os projetos político-pedagógicos 
da Unidade Acadêmica à qual o curso está vinculado e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UERJ.

Pergunta 32) Estágio pode ser considerado atividade de extensão? 

Resposta: Não. Baseado na lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que diz que:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
pro�ssional, de ensino médio, da educação especial e dos anos �nais do ensino 
fundamental, na modalidade pro�ssional da educação de jovens e adultos”.

Assim, estágio não é enquadrado como atividade de extensão, mas 
poderá ser realizado em conjunto, desde que con�gure uma disciplina 
mista, em que estejam explícitas quais atividades serão de estágio e quais 
serão de extensão. 

Pergunta 33) De que forma as atividades de extensão serão certi�cadas?

Resposta: Os discentes deverão apresentar às secretarias de cada curso os certi�cados 
e declarações de cada atividade executada, de acordo com o modo de�nido no PPC 
que deverá optar, novamente, por uma das seguintes modalidades: 1) ACEx, ou 2) 
disciplina de extensão ou parte de disciplinas curriculares, �cando, assim, vedado ao 
discente a contabilização de atividades de extensão em mais de uma das modalidades 
de�nidas no artigo 6º da minuta referente à Curricularização da Extensão nos cursos de 
graduação da UERJ.

Pergunta 34) A vinculação de uma atividade de extensão é restrita a uma 
determinada unidade acadêmica/administrativa e/ou IES?

Resposta: Não. As três deliberações preveem que tais atividades podem estar 
vinculadas a outras unidades acadêmicas e administrativas, e ainda a outras 
instituições de ensino superior (IES).

Pergunta 35) Quem pode dar informações mais detalhadas à respeito do processo 
de curricularização da extensão na UERJ?

Resposta: O Coordenador de Integração entre Extensão, Ensino e Pesquisa 
(CINTEPE), vinculado ao Departamento de Extensão da UERJ. O contato pode ser 
realizado através de mensagem de e-mail para depext.pr3@uerj.br ou presencialmente 
na sala 1050, Bloco F, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã da UERJ.
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