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INCORPORAÇÃO DA EXTENSÃO EM
CURRÍCULOS DE CURSOS DE
GRADUAÇÃO: ATUALIZAÇÃO

Foram aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx), no mês de
janeiro, 53 processos de ajuste ou mudança curricular nos Projetos Pedagógicos de Cursos
(PPCs) de graduação correspondentes à incorporação da extensão nos currículos.
A aprovação de uma primeira leva, de 33 processos, se deu, ad referendum, pelo
Presidente do Conselho, o Prof. Fábio Barboza Passos, em 11 de janeiro, sendo ratificados
na reunião realizada em 25 de janeiro. Entre os cursos com ajuste ou mudança aprovados
na primeira leva, podemos citar alguns exemplos, como Engenharia de Telecomunicações,
de Niterói, e Pedagogia, de Angra dos Reis, e de Tecnologia em Segurança Pública (EAD).
Outros 20 processos também seguiram os ritos de aprovação. Ao todo, 40% dos cursos já
dispõem de currículos prevendo a incorporação da extensão para 2023-1.
As Resoluções coroam o esforço de aproximadamente um ano dos Coordenadores de
Curso, Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos Cursos, da PROGRAD e da comunidade
universitária como um todo. Neste período, foi realizado um grande número de reuniões e
atendimentos por e-mail e presencialmente, no intuito de orientar os cursos por parte da
Divisão de Apoio Curricular (DAC/CAEG) e da Coordenação de Apoio ao Ensino de
Graduação (CAEG/GRAD), bem como materiais instrucionais, acompanhamento de
processos, Fóruns Conjuntos com Coordenadores e Chefes de Departamento pela
PROGRAD e, atualmente, capacitação e formação sobre extensão na graduação, com a
parceria PROIAC e PROEX.
A aprovação dos projetos de ajuste e mudança curricular se dá em cumprimento à
Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e à Resolução CEPEx/UFF nº 567,
de 24 de novembro de 2021, que por sua vez contemplam a meta 12.7 do Plano Nacional de
Educação (PNE), que prevê “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos
curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de grande pertinência social”.

Por Pedro Pinheiro.



VÍDEOS DA XXIV SEMANA DE
MONITORIA E DO FÓRUM DE TUTORIA
2022 ESTÃO DISPONIVEIS NO YOUTUBE

Os vídeos com as apresentações de trabalho da Segunda Etapa da XXIV Semana de
Monitoria e do Fórum de Tutoria 2022 já estão disponíveis no Canal do PROIAC no
Youtube. 
A Semana de Monitoria foi realizada durante a Agenda Acadêmica UFF/Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia 2022, em outubro; já o Fórum de Tutoria, aconteceu em dezembro.
Os vídeos reúnem um vasto material de estudos que envolvem todas as áreas de
conhecimento, produzidos por estudantes de Graduação e Pós-Graduação.
Para 2023, o Programa de Tutoria já divulgou o resultado da análise de Projetos submetidos
ao EDITAL PROGRAD/UFF N° 10/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Foram
selecionados 35 projetos para Cursos de 4 localidades, a saber: Campos dos Goytacazes,
Niterói, Rio das Ostras e Santo Antônio de Pádua.
O Edital ainda está em fase de recursos e as vagas serão distribuídas até abril.

https://www.youtube.com/@proiacprograduff7803
https://www.youtube.com/@proiacprograduff7803


TABELA DE FERIADOS 2023

A Pró-Reitoria de Graduação informa que foi divulgada no Boletim de Serviço a tabela de
feriados e pontos facultativos para cumprimento no âmbito da UFF em 2023. A tabela
compõe a Resolução CEPEx/UFF nº 1.507, de 25 de janeiro de 2023, que está disponível na
página http://www.uff.br/?q=calendarios.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/25-23_resolucao_cepex_1507_-_feriados_e_facultativos_2023.pdf
http://www.uff.br/?q=calendarios


PROGRAD REALIZA REUNIÃO DE EQUIPE

Em 16 de janeiro, a Prograd realizou a primeira reunião de equipe do ano de 2023. O
encontro foi convocado pela Pró-Reitora de Graduação, Prof. Alexandra Anastacio, contou
com a participação das chefias dos setores e áreas que compõem a estrutura administrativa
da Pró-Reitoria.
Na ocasião, a Prof. Alexandra iniciou sua fala compartilhando informações sobre mudanças
na alta gestão da UFF e celebrou sua continuidade à frente da Pró-Reitoria. Ela agradeceu
a todos pela importante e reconhecida atuação durante o período da pandemia, destacando
os traços de união e a humanidade no desenvolvimento das atividades institucionais.
A Prof. Alexandra apontou, ainda, expectativas e desafios para a nova gestão, enfatizando
os aspectos de base em evidências, organização de processos e transformação digital.
Segundo a Pró-Reitora, a transformação digital continuará sendo a tônica da Prograd. Ela
destacou o Programa de gestão como facilitador do desenvolvimento de competências,
considerando-o como uma iniciativa positiva.
Avançando em sua explanação, a Pró-Reitora pontuou a integração como mais uma tônica
da gestão superior, com otimização de esforços e recursos. Na esteira, a Prof. Alexandra
informou sobre alterações em estruturas administrativas de outras áreas da administração
central e delineou perspectivas de nova proposta de reestruturação da Prograd e de
fortalecimento de políticas de desenvolvimento institucional.
Prof. Alexandra aproveitou a oportunidade para anunciar mudança na Divisão de Registro e
Acompanhamento de Discentes – DRAD/DAE, que, diante do pedido de dispensa da
servidora Adriana Arrojado, passará a ser chefiada por Mayra Cavalcanti, integrante do
quadro da Divisão de Controle de Certificados e Diplomas.
Encerrando a sua fala inicial e abrindo a fala para os demais, a Pró-Reitora ressaltou o
interesse em estimular a capacitação e a formação dos servidores para o desenvolvimento
de habilidades e competências e promover melhorias na infraestrutura de trabalho.
Perpassando a perspectiva de desenvolvimento, foram enfatizados desafios institucionais
como transformação digital e sucesso acadêmico.



VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de janeiro de 2023.

Estudantes colaram grau no mês de
janeiro de 2023.

38

197

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em janeiro de 2023380



PROIAC UFF abre chamada para publicação de artigos nos Cadernos
de Docência e Inovação no Ensino Superior

PROGRAD divulga Resultado Preliminar de Editais para seleção de
Tutores para o ProPET UFF

2023 marca o retorno do Período Especial - Curso de Férias na UFF

PROGRAD divulga Resultado Final de Editais para seleção de
Tutores para o ProPET UFF

Gestão 2018-2022: UFF apresenta Relatório de Realizações

Pesquisadores da UFF realizam estudo sobre o aumento da
ocorrência de desastres naturais no Rio de Janeiro

Laboratório da UFF desenvolve inseticida ecológico que combate
pragas sem agredir a natureza

Mais esportes para Niterói: UFF e prefeitura assinam ordem de início
das obras da pista de atletismo no Gragoatá

Presidente Lula retoma agenda de encontros com reitores: “estamos
saindo das trevas”

Democracia é a grande homenageada na noite de posse do novo
reitor e vice-reitor da UFF

Reitor e vice-reitor da UFF falam das expectativas em relação aos
próximos quatro anos de gestão

Estudantes da UFF recebem prêmio por projeto de Economia
Solidária

Acadêmicos da UFF recebem prêmio do Conselho Regional de
Medicina

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fproiac-uff-abre-chamada-para-publicacao-de-artigos-nos-cadernos-de-docencia-e
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograd-divulga-resultado-preliminar-de-editais-para-selecao-de-tutores-para-o
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2F2023-marca-o-retorno-do-periodo-especial-curso-de-ferias-na-uff
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograd-divulga-resultado-final-de-editais-para-selecao-de-tutores-para-o-propet
https://www.uff.br/?q=noticias%2F09-01-2023%2Fgestao-2018-2022-uff-apresenta-relatorio-de-realizacoes
https://www.uff.br/?q=noticias%2F26-01-2023%2Fpesquisadores-da-uff-realizam-estudo-sobre-o-aumento-da-ocorrencia-de-desastres
https://www.uff.br/?q=noticias%2F19-01-2023%2Flaboratorio-da-uff-desenvolve-inseticida-ecologico-que-combate-pragas-sem
https://www.uff.br/?q=noticias%2F23-01-2023%2Fmais-esportes-para-niteroi-uff-e-prefeitura-assinam-ordem-de-inicio-das-obras-da
https://www.uff.br/?q=noticias%2F20-01-2023%2Fpresidente-lula-retoma-agenda-de-encontros-com-reitores-estamos-saindo-das
https://www.uff.br/?q=noticias%2F19-01-2023%2Fdemocracia-e-grande-homenageada-na-noite-de-posse-do-novo-reitor-e-vice-reitor
https://www.uff.br/?q=noticias%2F16-01-2023%2Freitor-e-vice-reitor-da-uff-falam-das-expectativas-em-relacao-aos-proximos
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Festudantes-da-uff-recebem-premio-por-projeto-de-economia-solidaria
https://www.uff.br/?q=informes%2Fmedicina-e-saude%2Facademicos-da-uff-recebem-premio-do-conselho-regional-de-medicina


TEM UMA SUGESTÃO
DE PAUTA?

Expediente:

O Informativo PROGRAD é um Boletim de Comunicação Interna, de distribuição online
mensal, entre os servidores, colaboradores e bolsistas da Pró-Reitoria de Graduação. 

Pró-Reitora de Graduação
Professora Alexandra Anastacio

Diagramação:
Renata Feitoza

Textos:
Débora Janoth
Renata Feitoza

Envia um e-mail para nós com o título "Sugestão de Pauta -
Boletim PROGRAD" para secretaria.prograd@id.uff.br e
comunicacao.prograd@id.uff.br
A sua colaboração é importante!


