
OFICINA
Elaboração do processo de Creditação da 

Extensão 
 

 Câmpus Guarulhos 
24 e 25 de abril de 2019

 



Base legal
• Const i tu i ção  Federa l  de  1988 ,  a r t .  207 ,  p r inc íp io  da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
• Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 

de junho de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta 
12, estratégia 12.7, prevê assegurar a destinação de, no mínimo, 
dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a 
graduação em programas e projetos de extensão universitária, 
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande 
pertinência social;

• Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que 
estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 
Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 
13.005/2014;

• Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023), aprovado 
pela Resolução nº 01/2019, de 12 de março de 2019, que prevê o 
Programa de Curricularização da Extensão, na Política de 
Extensão.



Extensão
•Processo educativo,  cultural ,  c ient í f ico e 
tecnológico que promove a interação dialógica e 
transformadora entre o IFSP e os outros setores 
da sociedade, por meio da troca de saberes, da 
produção e da aplicação do conhecimento, em 
articulação permanente com o ensino e a 
pesquisa

•As atividades de extensão devem promover a 
transformação social, tecnológica ou cultural no 
IFSP e nos territórios em que estão inseridos, 
envolvendo servidores e discentes por meio de 
atividades extensionistas



Creditação da Extensão no PPC
•Obrigatório para os cursos superiores de 
graduação do IFSP, nas modalidades presencial 
ou à distância; 

•Carga horária - 10% da carga horária de 
integralização do curso em créditos 
curriculares

• Carga horária de integralização do curso - Soma das horas dos 
componentes curriculares, incluídos, quando houver, 
atividades complementares, trabalho de conclusão de Curso 
(TCC), estágio obrigatório e outros previstos na Organização 
Didática do IFSP. 

•Créditos curriculares de Extensão
•Disciplina “Iniciação à Extensão” + Atuação em 

Projetos de extensão
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Creditação da Extensão no PPC
Disciplina “Iniciação à Extensão”

•Mínimo de 30 horas
•Oferta obrigatória

• Periodicidade
•Momento do curso?
•Pré-requisito para a participação em programas e 

projetos de Extensão
•Ementa elaborada sob orientação conjunta PRE e PRX



Creditação da Extensão no PPC
Atuação em projetos de Extensão
• Participação em pelo menos dois projetos distintos
• Projetos serão validados pelo Colegiado do curso
•Obrigatoriamente - Programas e Projetos:

•Projetos - conjunto de atividades interdisciplinares de caráter 
educativo, tecnológico, artístico, científico, social e cultural, 
desenvolvido e aplicado na interação com a comunidade 
interna e externa, com objetivos específicos e prazos 
determinados, visando à interação transformadora entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade, com no mínimo 02 
(duas) atividades de extensão distintas.

•Programa - conjunto articulado de projetos e outras ações de 
extensão (cursos, eventos e prestação de serviços), com 
caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e 
orientação para um objetivo comum, sendo executado a 
médio ou longo prazo, integrando ações de extensão, 
pesquisa e ensino.



Projeto de extensão
•Edital

•No mínimo, no período 
letivo anterior à 
execução

•Avaliação
•Comissão de 

Extensão
•Avaliadores Ad hoc

• Equipe
• Coordenador - Docentes ou 

Técnicos Administrativos
• Orientador – Docentes
• Estudante

• Perfil do estudante
• Quantidade de 

estudante por projeto



Estudantes
•Indicação de projetos (pré-matrícula)

•Entre os projetos aprovados para o curso no período 
letivo

•Perfil indicado no projeto
•Adesão ao projeto (matrícula)
•Avaliação do estudantes

• Frequência
• Avaliação da atuação no projeto

•Como avaliador do projeto
•Creditação

•A partir dos registros de orientação no SUAP



Atividade Docente
Carga horária computada no Plano Individual de Trabalho 
Docente (PIT) em conformidade com Resolução de 
Atividades Docentes do IFSP

•Disciplina Iniciação à Extensão - Regência
•No desenvolvimento dos projetos e programas de 

extensão como coordenador ou membro de equipe -  
Atividades de Extensão
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