
Ministério da Educação
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Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial
Colegiado de Engenharia Civil

ANEXO IV -  VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Estabelece  orientações  iniciais  sobre  ATIVIDADES  DE 
EXTENSÃO para o curso de Engenharia Civil  do Centro de 
Formação  em  Desenvolvimento  Territorial  da  Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB).

O Colegiado do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul da Bahia, no uso de suas  
atribuições,

RESOLVE: 

Art. 1º informar a todos (as) os (as) estudantes do curso sobre as ATIVIDADES DE EXTENSÃO  a serem 
executadas  pelos/as  estudantes  do  Bacharelado  em  Engenharia  Civil  do  Centro  de  Formação  em 
Desenvolvimento Territorial (CFDT) da UFSB, requisito obrigatório à integralização curricular.

As atividades de extensão correspondem a 10% da carga horária total do curso.  Conforme o Art. 04 
da Resolução 13/2021, em qualquer que seja a modalidade, a atividade de extensão somente poderá ser  
creditada:
I-  se  envolver  o  público  externo,  não  sendo  creditada  aquela  que  tenha  como  público  exclusivamente 
membros/as da comunidade acadêmica da UFSB; e
II- caso o/a estudante desempenhe atuação protagonista, sendo o/a agente da atividade com participação em 
etapas significativas do processo, e não apenas ouvinte ou cursista.

Parágrafo único. Compreende-se por participação ativa do/a estudante mencionada no inc. II os seguintes 
modos de atuação em atividades de extensão:
I- Programas e Projetos de Extensão: como bolsista ou colaborador/a voluntário/a;
II- Cursos, Minicursos e Oficinas de Extensão: como facilitador/a, ministrante ou membro/a da comissão 
organizadora;
III- Eventos de Extensão: como facilitador/a, ministrante, palestrante, monitor/a ou membro/a da comissão 
organizadora;
IV- Prestação de Serviços: como prestador/a do serviço ou membro/a da equipe;
V- Elaboração de Produtos: como membro/a de equipe de projetos que desenvolvam produtos educativos, 
culturais, comunicacionais, tecnológicos, dentre outros.

As informações sobre atividades de extensão, a serem desenvolvidas devem ser consultadas no 
site da UFSB:  https://ufsb.edu.br/proex/documentos, conforme Resolução 13/2021.

Art. 2. Estas indicações entram em vigor na data de sua publicação.

Teixeira de Freitas/BA, 27 de julho de 2022.

_______________________________________
Wanderley de Jesus Souza
(Coordenador do Curso)
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