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O Grupo de Trabalho para 
Curricularização da Extensão na 
UNIRIO foi constituído por docentes 
representantes dos Centros 
Acadêmicos da Universidade, 
representantes da PROEXC, 
PROGRAD e DTIC, no intuito de ter, 
de forma articulada, acesso às 
especificidades, diferenças e 
potências dos diversos campos e 
áreas, contribuindo para uma 
discussão mais ampla e rica sobre 
o tema, possibilitando proximidade 
e diálogos necessários. 
 
Membros do GT: 
 
Coordenação: 
Júlio César Silva Macedo 
Mary Ann Menezes Freire 
 
Representantes CCBS: 
Titular: Bianca Marins 
Suplente: Patrícia Cristina dos 
Santos Costa 
Titular: Luana Azevedo de Aquino 
Suplente: Fernanda Medeiros 
 
Representantes CCJP: 
Titular: Rodolfo Liberato de Noronha 
Suplente: João Roberto Lopes Pinto 
Titular: Veronica A. Wander Bastos 
Suplente: Edna Raquel Hogemann 
 
Representantes CCH: 
Titular: Jaqueline Santos Barradas 
Suplente: Vera Lucia Bogea Borges 
Titular: Eliane Ribeiro Andrade 
Suplente: Diógenes Pinheiro 
 
Representantes CLA: 
Titular: Marcelo dos Santos 
Suplente: Maria José C. Lemos 
Titular: Thiago Gracindo Trajano 
Suplente: Lilia do A Manfrinato Justi 
 
Representantes CCET: 
Titular: Marcelo Rainha 
Suplente: Silas Fantin 
Titular: Morganna Carmem Diniz 
Suplente: Pedro Moura 
 
PROGRAD: 
Moyza dos Santos 
 
DTIC: 
Titular: Yara Araújo 
Suplente: Vinícius Pereira 
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Curricularização da Extensão 
UNIRIO cria GT para discutir e dar andamento ao processo de 
organização, apoio e institucionalização do tema  

-------------- JÚLIO MACEDO  
 
 
Apesar do assunto já vir sendo 
discutido internamente, a 
necessidade de uma discussão 
ampliada e a construção de um guia 
institucional gerou a criação do 
Grupo de Trabalho (GT) para a 
Curricularização da Extensão na 
UNIRIO, que iniciou seus trabalhos no 
último dia 06, em apoio à 
universidade, para promover a 
incorporação da extensão nos 
currículos dos cursos de graduação. 
 
O GT, que tem a proposta de 
trabalhar em fases, planeja dialogar 
com os NDEs, Departamentos e 
Coordenadores de Programas / 
Projetos de Extensão e alunos, 
além de produzir um Guia 
Institucional que poderá orientar a 
comunidade acadêmica na 
implementação da Resolução.  
 
O GT está à disposição para apoiar 
as unidades de ensino nesse 
processo. Em breve os 
agendamentos do GT itinerante 
acontecerão nos Centros 
Acadêmicos. Conversem, listem 
suas demandas e dúvidas!  
 

#Curricularização #Extensão 
#UNIRIO 

A curricularização da extensão, conhecida 
também como creditação da extensão, é 
uma estratégia prevista no Plano Nacional 
de Educação (PNE), e foi regulamentada 
pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 
de dezembro de 2018. 
 
Entre outras coisas, a Resolução: (1) 
estabelece que “as atividades de 
extensão devem compor, no mínimo, 
10% (dez por cento) do total da carga 
horária curricular estudantil dos cursos 
de graduação, as quais deverão fazer 
parte da matriz curricular dos cursos”; 
e (2) instrui o INEP a considerar, para 
efeitos de autorização e 
reconhecimento de cursos, (i) o 
cumprimento dos 10% de carga horária 
mínima dedicada à extensão, (ii) a 
articulação entre atividades de extensão, 
ensino e pesquisa, (iii) os docentes 
responsáveis pela orientação das 
atividades de extensão nos cursos de 
graduação. 
 
Inicialmente, as instituições de ensino 
superior (IES) ganharam um prazo de 
três anos para se adaptarem às regras. 
Mas, com a Resolução CNE/CES nº 1, 
de 29 de dezembro de 2020, a data 
limite foi estendida por mais um ano, ou 
seja, até dez./2022. 
 



 


