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CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

 Inserção da extensão  no currículo dos cursos superiores de graduação

 Prática acadêmica integrada às demandas da sociedade

 Impacto na transformação social e
na formação do estudante



As instituições de educação superior devem “assegurar, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação, em programas e projetos de
extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente,
para áreas de grande pertinência social.

 Meta 12.7 da Lei 13.005/2014 



Constituição Federal 1988
 Art.207, princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Lei 13.005/2014 - PNE 2014-2024
Meta 12, estratégia 7, “assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a
graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”

Resolução CNE/CES 7/2018
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o disposto na Meta
12.7 da Lei nº 13.005/2014.

Política de Extensão do IFPB  -  aprovada pelo CEPE

PRINCIPAIS NORMATIVAS

Diretrizes para a Curricularização da Extensão na Rede Federal, estabelecidas pelo
CONIF



Art. 6º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a
atividade que se integra à matriz curricular e à organização
da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que

promove a interação transformadora entre as instituições de
ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio

da produção e da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

(Resoluçã CNE Nº7/2018)
 

 O QUE É EXTENSÃO?



AÇÕES
DE

EXTENSÃO

PROGRAMAS
PROJETOS
CURSOS E OFICINAS
(Cursos FIC e livres de extensão)
EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Articulação entre ensino/extensão/pesquisa

 DIRETRIZES DA EXTENSÃO

Interação dialógica 

Formação cidadã dos estudantes

Produção de mudanças 



A curricularização da extensão no IFPB compreende a
inclusão da extensão no currículo dos cursos, presencial e à
distância, por meio do desenvolvimento de ações
extensionistas, prioritariamente, em áreas de grande
pertinência social, com a intenção de promover impactos na
formação do discente e na transformação social.

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NO IFPB



A curricularização da extensão se aplica,
obrigatoriamente, aos cursos superiores de graduação,
podendo ser ampliada aos cursos técnicos de nível
médio e superiores de pós-graduação, a critério do
planejamento pedagógico dos campi do IFPB.

Nos cursos superiores, na modalidade a distância, as
atividades de extensão devem ser realizadas,
presencialmente, em região compatível com o polo de
apoio presencial, no qual o estudante esteja matriculado.

DESTAQUES 



Como parte de componentes
curriculares não específicos de
extensão (CCNEEs)

Como componentes curriculares
específicos de extensão (CCEEs)

Metodologias
participativas 

 COMPOSIÇÃO CURRICULAR

PCE I

PCE II

PCE III ...



PROJETO

      Cursos e oficinas
(Cursos FIC e livres de
extensão)
 
Eventos

       Prestação de serviços 

ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO
DESTAQUES

PROGRAMAS







O estágio obrigatório e o trabalho de conclusão de curso (TCC) não serão
computados para fins de integralização da carga horária da
curricularização da extensão, salvo nos casos previstos no PPC do curso.

DESTAQUES FINAIS

Para efeito da curricularização as ações de extensão propostas nas
modalidades CCNEEs e CCEEs deverão ter seu registro em fluxo contínuo
ou em editais de fomento publicado pela PROEXC ou pelo Campus, dentro
do semestre de oferta dos componentes

As  atividades de extensão deverão fazer parte da matriz curricular
constante nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 



A carga horária das atividades de extensão curricularizadas
desenvolvidas pelo discente ao longo do curso deverá constar no
histórico escolar.

As ações de extensão curricularizadas por meio dos CCNEEs e dos CCEEs não
geram ampliação da carga horária docente.

DESTAQUES FINAIS

A carga horária de extensão a ser curricularizada não corresponde a uma
carga horária adicional, mas parte integrante da carga horária total do
curso

Poderá haver aproveitamento de carga horária de participação em ações
extracurriculares de extensão nos CCEEs, dispensando o seu cumprimento,
desde que devidamente avaliadas e aprovadas.



ALGUMAS EXPERIÊNCIAS

Link:
https://www.youtube.com/watch?
v=yeVikpx8_Yk 

Link: https://www.youtube.com/watch?
v=2PCBdAwkC9E

Link: https://www.youtube.com/watch?
v=3HnMUPrU42k

Link: https://www.youtube.com/watch?
v=vc4VTsrBf18&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=yeVikpx8_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=yeVikpx8_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=2PCBdAwkC9E
https://www.youtube.com/watch?v=3HnMUPrU42k
https://www.youtube.com/watch?v=vc4VTsrBf18&t=9s
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- ALEXSANDRO RIBEIRO DE MELO
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Obrigada!


