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Mais do que atender uma necessidade 
normativa (Meta 12/PNE; Lei 
13.005/2014), expressa o compromisso 
da Universidade com a sociedade por 
meio do reconhecimento da Extensão 
como componente formativo do 
estudante (Unifesp, 2021)

CURRICULARIZAÇÃO 
DA EXTENSÃO



09/2015-02/2016

2016-2019

1. FASE DE ESTUDOS 2. FASE DE PROPOSIÇÃO
04/2016-10/2017

3. FASE DE CURRICULARIZAÇÃO 4. FASE DE ACOMPANHAMENTO
2020-2022

IMPLEMENTAÇÃO DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO DA UNIFESP



FASE DE 
ESTUDOS 

01



FASE DE ESTUDOS (9/2015 a 02/2016)
- Designação de pequena comissão composta por membros do Conselho 

de Graduação (3) e Conselho de Extensão e Cultura
- Estudos do marco legal
- Levantamento dos programas e projetos realizados em toda Unifesp
- Diálogo com alguns cursos de graduação (12)
- Pesquisa sobre a implementação da curricularização em outras 

universidades

- Não aumentar a CH dos cursos de graduação
- Distinguir-se das horas de estágio e atividades complementares
- Dar-se via sistema (integração Prograd/ProEC)



FASE DE 
PROPOSIÇÃO 

02



FASE DE PROPOSIÇÃO (4/2016 a 10/2017)
- Constituição de nova comissão, com interlocutores de todos os campi

(7) e membros do CG e CoEC (Comissão de Curricularização)
- Identificou-se que era possível mapear unidades curriculares com 

caráter extensionista
- Resolução 139 (Unifesp)

Art.4º O reconhecimento das atividades de 
extensão nos cursos de graduação da Universidade
Federal de São Paulo ocorrerá no âmbito das 
unidades curriculares (disciplinas) vinculadas a 
Projetos e Programas de Extensão.
Nessas unidades curriculares, haverá indicação da 
carga horária reconhecida como extensionista

- Poderão ter reconhecida como extensionista CH total ou híbrida



FASE DE 
CURRICULARIZAÇÃO

03



FASE DE CURRICULARIZAÇÃO (2016 a 2019)
- Comissão de Curricularização priorizou diálogo com os cursos de 

graduação e com as Câmaras de Extensão e Cultura dos campi 
(reuniões, eventos)

- Mapear ações de extensão a avaliar a possibilidade de tais ações 
serem alinhadas a programas e projetos de extensão

- Verificar como tais ações podem estar relacionadas a conteúdos das 
unidades curriculares dos cursos

- Verificar ementas de unidades curriculares, verificando conteúdos com 
potencial extensionista

- Estimar CH de preparação, execução e avaliação das atividades 
extensionistas no âmbito das unidades curriculares

- Publicação do Guia de Curricularização da Unifesp
- Experiências com a curricularização



FASE DE 
ACOMPANHAMENTO

04



FASE DE ACOMPANHAMENTO  (2020 a 2022)

- Atualizar e complementar a Resolução 139 
(Resolução 192)

- Prazo prorrogado até dezembro de 2022 (Em função 
da CNE/CES 498/2020)

- Acompanhamento do Processo de discussão e 
revisão dos PPCs dos cursos de graduação



ETAPAS

Professor(a) responsável 
pela UC avalia se é 
possível desenvoler 
atividades de caráter 

extensionista

Validação das horas de 
extensão: Reconhecimento 
da CH extensionista dentro 

da Unidade Curricular

Atividades de extensão da unidade 
curricular deverão ser realizadas no 
âmbito de projeto e/ou programa de 

extensão, cadastrado no Siex

Avaliação pela Comissão de 
Curso. Planos de ensino

DOCENTE DOCENTE DOCENTE CURSO



Pesquisa de mestrado da Msc. Paloma 
Marques dos Santos

Uma experiência 
na formação de 

professores

CURSO DE
CIÊNCIAS



CURSOS DE LICENCIATURA

- Espaço de diálogo entre teoria e 
prática

- Fortalecimento da relação com 
a rede de escolas da educação 
básica

- Necessidade de expandir ações 
com a rede de escolas para 
além do estágio supervisionado 
obrigatório

Extensão 
universitária

- Troca de saberes 
(universidade e escola)

- Colaboração na contrução e 
difusão de valores da 
cidadania (Forproex, 2001)

- Ressignificar relação com 
escolas, enquanto espaço 
formativo



ENSINO E EXTENSÃO

Prática Pedagógica de Física
Prática Pedagógica de Biologia

Prática Pedagógica de 
Química

PRÁTICA COMO 
COMPOMENTE 
CURRICULAR

Programa que recebe visitas 
de escolas nos laboratórios da 
universidade para realização 
de atividades experimentais

PROGRAMA DE 
EXTENSÃO CIENTISTA 

POR UM DIA



CONHECER A 
UNIVERSIDADE

PRÁTICAS 
EXPERIMENTAIS

VISITAS A 
LABORATÓRIOS

VISITAS



PROGRAMA DE EXTENSÃO CIENTISTA 
POR UM DIA

PROJETOS ■ Aprendendo Biologia na Unifesp
■ Aprendendo Química na Unifesp

2017 2018 2019
329 visitantes   

Fase experimental
669 visitantes 1022 visitantes



ETAPAS

Professores responsáveis 
identificaram possibilidade 
de vínculo da UC à ações 

de extensão (teórico-
prática)

Validação das horas de extensão: 
atividades da UC e em atividade 
avaliativa: desenvolvimento das 

atividades práticas 

Vínculo ao Programa Cientista por um 
dia e aos projetos Aprendendo 

Biologia na Unifesp e Aprendendo 
Química na Unifesp

Avaliação pela Comissão de 
Curso. Planos de ensino

DOCENTE DOCENTE DOCENTE CURSO



PESQUISA

26

09

PARTICIPANTES 
DO PROGRAMA 
DE EXTENSÃO
(2017 a 2019)

MONITORES

VINCULADOS ÀS 
UCS DE PRÁTICA 

PEDAGÓGICA

ENTREVISTADOS

102
76



FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES

Possibilidade de interação com 
a sociedade

Contato direto com a profissão
Reconhecimento do lugar 

profissional
Vinculo entre teoria e prática

VÍNCULO COM A 
EXTENSÃO

Favorece a participação dos 
estudantes em ações de 

extensão, uma vez que ocorrem 
no horário e local da aula

Mais segurança na realização 
das ações

Suporte do docente

INTERAÇÃO 
UNIVERSIDADE ESCOLA
Inserção no ambiente universitário

Alunos da ed. Básica puderam 
conhecer a universidade e 
vislumbrar possibilidade de 
continuidade dos estudos

Parceria com professores e 
escolas

CONTRIBUIÇÕES DA 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO



SANTOS, P.M.; GOUW, A.M.S. Contribuições da curricularização da extensão na formação 
de professores.Interfaces da Educação.v. 12, n.34, p. 918-942, 2021.
UNIFESP. Resolução 139 - Regulamenta a curricularização das atividades de
extensão nos cursos de graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (2017). 
Disponível em 
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/images/PROEX/Curricularização/Resolucao139_curricul
arizacao.pdf. Acesso em 10.ago.21.
UNIFESP. Resolução 192. Dispõe sobre alteração parcial da Resolução 139, de 11 de 
outubro de 2017, que regulamenta a Curricularização das Avidades de Extensão nos cursos
de graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (2021). Disponível em 
https://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/2021/Resolução_192_SEI_23089.000
992.2021-81_0594703.pdf. Acesso em 10.ago.21.
UNIFESP. GUIA PARA CURRICULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Disponível 
em <https://drive.google.com/file/d/1VR-XKuJrEUDLB1Trvhc0G2An3donUyLY/view> . 
Acesso em 10 ago.21.

REFERÊNCIAS

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/images/PROEX/Curriculariza%C3%A7%C3%A3o/Resolucao139_curricularizacao.pdf.%20Acesso%20em%2010.ago.21
https://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/2021/Resolu%C3%A7%C3%A3o_192_SEI_23089.000992.2021-81_0594703.pdf.%20Acesso%20em%2010.ago.21


Grata a todos 
e todas

ana.gouw@unifesp.br
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