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RESOLUÇÃO Nº 27/2018 – CEPE 

DISPÕE SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 
ACARAÚ (UVA). 

  
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE da 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas 
atribuições legais, estatutárias e regimentais, e	  
	  
CONSIDERANDO o conceito de Extensão Universitária instituída na Política Nacional de 
Extensão Universitária (FORPROEX, 2012);	  
	  
CONSIDERANDO o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto no 
artigo 207 da Constituição Federal de 1988;	  
	  
CONSIDERANDO a concepção de  Educação Superior  estabelecida  na  Lei  nº 9.394/96 (LDB);	  
	  
CONSIDERANDO a Estratégia 7, da Meta 12, do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei nº 
13.005/2014);	  
	  
CONSIDERANDO as Orientações Gerais para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
Graduação, Parecer Nº 776/1997 do Conselho Nacional de Educação – CNE; 	  
	  
CONSIDERANDO, finalmente, a deliberação do CEPE, em sua reunião do dia 18.04.2018;	  
	  

RESOLVE: 

Art.1º. Normatizar e estabelecer, por meio desta Resolução, os procedimentos pedagógicos e 
administrativos para a inclusão das Ações de Extensão nos currículos dos cursos de graduação 
no âmbito da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.	  

	  

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	  

	  
Art.2º. Entende-se por curricularização da extensão, a inserção de Ações de Extensão na 
formação do estudante como componente curricular obrigatório para a integralização do curso no 
qual esteja matriculado. 
Parágrafo único. As ações a que se refere o caput deste artigo devem corresponder a no mínimo 
10% (dez por cento) da carga horária total do curso de graduação. 
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Art. 3º. No contexto da UVA, as Ações de Extensão a serem inseridas no currículo dos cursos de 
graduação deverão reforçar a interação com a sociedade visando a impactos positivos nos 
âmbitos culturais, científicos, artísticos, educacionais, sociais, ambientais e esportivos bem como 
a geração de emprego e renda, de consultorias técnicas, de assistência à saúde, de 
empreendedorismo, de inovação e de projetos em consonância com as políticas públicas e com 
as demandas coletivas da sociedade. 

  

TÍTULO II 
DA CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO	  

	  
Art. 4º. As ações de Extensão Universitária, compreendidas como um processo interdisciplinar, 
educativo, cultural, científico e político que promovem a interação transformadora entre a 
Universidade e a sociedade, apresentam-se, de acordo com a RESOLUÇÃO N° 16/2017- CEPE, 
de 22 de junho 2017, sob forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços: 

I - Programa: conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, 
prestação de serviços), de médio e/ou longo prazo, preferencialmente, integrando as ações 
de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico institucional, clareza de diretrizes e 
orientação para um objetivo comum, sendo executado conforme o cronograma apresentado; 

II - Projeto: ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou 
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode ser vinculado a um 
programa; 

III - Curso: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância, 
planejada e organizada de modo sistemático, que objetivam a disseminação de princípios, 
conceitos, fundamentos, métodos ou tecnologias para público definido; 

IV - Evento: ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 
beneficiário específico, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e 
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade, podendo ser 
registrado como: 
a) congresso: evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou internacional, 
em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes de uma comunidade científica 
ou profissional ampla. Realizado como um conjunto de atividades, como mesas redondas, 
palestras, conferências, apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, oficinas/workshops, 
etc; 
b) seminário: evento científico de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de 
duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto ao número de participantes, cobrindo campos de 
conhecimento mais especializados. Incluem-se nessa classificação eventos de médio porte, 
como encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião, mesa-redonda, etc. 
c) ciclo de debates: encontros sequenciais que visam a discussão de um tema específico, 
como ciclo, circuito, semanas acadêmicas etc; 
d) exposição: exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em geral, é utilizada 
para promoção e venda de produtos e serviços. Inclui feira, salão, mostra, lançamento; 
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e) espetáculo: demonstração pública de eventos cênicos musicais. Inclui recital, concerto, 
show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, demonstração pública de canto, 
dança e interpretação musical; 
f) evento esportivo: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva; 
g) festival: série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, 
realizados concomitantemente, ocorre geralmente em edições periódicas; 
h) campanha: ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido; 
i) outros tipos. 
V - Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela IES ou contratado por 
terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.). Constitui-se como o estudo e solução 
de problemas dos meios profissional e social, como o desenvolvimento de novas abordagens 
pedagógicas e de pesquisa e como a transferência de conhecimentos ou de tecnologia à 
sociedade. Caracteriza-se por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não 
resulta na posse de um bem. As prestações de serviço são classificadas como: 
a) atendimento ao público em espaços de cultura, esportes, ciência e tecnologia: espaços e 
museus culturais, espaços e museus de ciência e tecnologia, cineclubes, galerias de arte, 
memoriais, núcleos de acervo universitário, criação e manutenção de sites, academias de 
ginásticas, centros de línguas estrangeiras e outros quando classificados como tais pela 
PROEX; 
b) atendimento em saúde animal: atendimentos ambulatoriais, internações veterinárias, 
cirurgias veterinárias, exames laboratoriais e secundários em veterinária; 
c) atendimento em saúde humana: consultas ambulatoriais, consultas de emergência e 
urgência; internações; cirurgias; exames laboratoriais e secundários, e outros atendimentos 
d) atendimento jurídico e judicial: atendimentos a pessoas em orientação ou encaminhamento 
de questões jurídicas ou judiciais. 
e) atividades de propriedade intelectual: depósito de patentes e modelos de utilidades, 
registro de marcas e softwares, contratos de transferência de tecnologia, registro de direitos 
autorais 
f) serviço eventual: consultoria, assessoria, curadoria e outros, tais como: pesquisa 
encomendada, restauração de bens móveis e imóveis e outras prestações de serviços 
eventuais 
g) exames e laudos técnicos: exames, perícias e laudos.	  

	  
	  

TÍTULO III 
DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS	  

	  

Art. 5º. As Ações de Extensão curricularizadas deverão estar de acordo com a regulamentação de 
extensão vigente na UVA. 
Art. 6º. A carga horária prevista para Ações de Extensão curricularizadas serão integradas ao 
histórico escolar do estudante. 
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Art. 7º Para fins de curricularização, o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) deverá incluir a 
Extensão considerando as seguintes modalidades: 

I - Componente Curricular de Extensão (CCE) 

II - Atividade Curricular de Extensão (ACE) 	  

	  

CAPÍTULO I 
DO COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO – CCE	  

	  
Art. 8º. O Componente Curricular de Extensão (CCE) caracteriza-se pela oferta específica de 
Ações de Extensão e/ou definição de horas das Ações de Extensão na carga horária dos 
componentes curriculares/disciplinas e/ou módulos previstos no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC). 
Art. 9º. As Ações de Extensão ofertadas como Componente Curricular de Extensão (CCE) serão 
definidas nos colegiados dos cursos, respeitando as DCN e devidamente registradas nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

  

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO -  ACE	  

	  
Art. 10. As Atividades Curriculares de Extensão (ACE) são oriundas das Ações de Extensão, 
ativas e devidamente cadastradas na Pró-reitoria de Extensão e Cultura, cujas temáticas e carga 
horária total devem ser definidas no currículo de cada curso; 

Art. 11. As diretrizes para inserção e validação das Ações de Extensão enquadradas como 
Atividade Curricular de Extensão (ACE) compete ao colegiado dos Cursos e deverá está prevista 
no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

§1º. Não serão consideradas no cômputo da carga horária das Atividades Curriculares de 
Extensão (ACE) as Atividades Complementares. 

§2º. O aluno deverá acumular horas certificadas/declaradas até completar a carga horária definida 
no Projeto Pedagógico de seu curso para as Atividades Curriculares de Extensão (ACE). 

§3º. Para validação das Ações de Extensão definidas nas Atividades Curriculares de Extensão, 
será considerada a carga horária constante no respectivo certificado ou declaração, de acordo 
com as regras estabelecidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 CAPÍTULO III 
DA DISTRIBUIÇÃO DAS MODALIDADES DE EXTENSÃO NO CURRÍCULO	  
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Art. 12. Para fins de integralização do curso, será exigido o cumprimento da carga horária 
destinada à extensão, nos termos do parágrafo único do artigo 2º. 

Art. 13. As modalidades descritas nos incisos I e II do artigo 7º, poderão, a critério dos cursos de 
graduação, ser combinadas desde que suas respectivas cargas horárias estejam definidas no 
Projeto Pedagógico do Curso, conforme disposto no parágrafo único do artigo 2º. 

Art. 14. Da carga horária dedicada à Extensão, pelo menos 50%, deve ser destinada ao 
Componente Curricular de Extensão (CCE). 

  

CAPÍTULO IV 
DOS CASOS EXCEPCIONAIS	  

	  
Art. 15. A Carga horária de extensão, prevista no Projeto Pedagógico do Curso, respeitando-se o 
disposto no parágrafo único do artigo 2º, não será objeto de dispensa nos casos de antecipação 
aos quais se refere a Resolução N° 08/CEPE, de 24 de abril de 2009. 

Art. 16. O aluno poderá solicitar o aproveitamento da carga horária das ações de extensão 
certificadas/declaradas por outras instituições de ensino superior no Brasil ou no Exterior, cuja 
ação tenha sido realizada durante o período em que estiver matriculado na UVA. 

Art. 17. Em caso de mudança de curso, o aluno poderá solicitar o aproveitamento da carga 
horária nas Ações de Extensão, desde que estas tenham sido realizadas a pelo menos 03 anos e 
tenham relação com as temáticas definidas no Projeto Pedagógico do Curso vigente. 

  

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 18. Os cursos de graduação da UVA deverão designar, em comum acordo com o colegiado, 
um coordenador das ações de extensão para analisar e validar o cumprimento da modalidade 
Atividades Curriculares de Extensão (ACE) previstas em seus respectivos Projetos Pedagógicos. 

Art. 19. Os Coordenadores das Ações de Extensão serão membros efetivos do Comitê de 
Extensão e Cultura da UVA, colegiado consultivo e propositivo da política de extensão e cultura, 
coordenado pela PROEX. 

Art. 20. Os cursos de graduação da UVA terão até 3 (três) anos, a partir da data da publicação 
desta Resolução, para atualizarem seus projetos pedagógicos, incluindo a curricularização da 
extensão nas formas dispostas no artigo 7º, bem como obedecendo aos percentuais expressos no 
parágrafo único do artigo 2º e no art.14, se for o caso. 
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Art. 21. Os casos omissos serão decididos pela PROEX ouvida a PROGRAD e o Comitê de 
Extensão. 

Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, em Sobral-CE, 
aos 18 de abril de 2018.	  

	  

	  

Prof. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Presidente 

 

 

	  


