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f) Na matriz curricular, o estágio supervisionado irá para o último período e artigo científico, entrará como opção de trabalho de

conclusão de curso, conforme a Resolução AR 80/2021;

1.1 Curricularização da Extensão

A comissão, junto com o NDE, deliberou sobre a criação de três disciplinas que irão trabalhar unicamente com atividades de extensão.

A aplicação destas disciplinas será em horário integral, já que se trata de projetos de extensão, e não uma disciplina que será

aplicada a noite em sala de aula, mas vale ressaltar, que estas disciplinas, serão obrigatórias.

a) Funcionamento das Disciplinas

A coordenação do curso irá lançar editais para que os docentes inscrevam suas atividades de extensão nestas disciplinas. Os editais

já contemplam temas a serem seguidos pelos docentes. Mas, caso nenhum docente apresente alguma atividade, a coordenação irá, por

escolha própria, cadastrar todos os professores, daquele período em que se encontra  a disciplina Projeto de Extensão, para

realizarem atividades de acordo com os temas pré-estabelecidos nos editais.

b) Notas

Será necessário a realização de relatórios que atestem a participação dos alunos nas atividades de extensão e posteriormente, serão

atribuídas notas a estes relatórios.

c) Disciplinas

Projeto de Extensão I - terceiro período - 80 horas

Projeto de Extensão II - quarto período - 80 horas

Projeto de Extensão III - sexto período - 80 horas

5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):

6. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

Exemplo: A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação

dos mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail do(a) secretário(a)

“ad hoc”, respeitosamente, somente dentro do prazo acima.

7. ATA DE PRESENÇA:

MONTEIRO, 21/10/2021

SUBSCREVEM:

Chairman: Nome e e-mail institucional

Secretário(a) ad hoc: Nome e e-mail institucional

Participantes presentes: Nomes e e-mails institucionais








