
 PORTARIA N  o  11/2020 – DE 12 DE MAIO DE 2020 

 “Dispõe  sobre  o  processo  de  curricularização  da  extensão  e  dá  outras 
 providências.” 

 O  Pró-Reitor  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  e  o  Pró-Reitor  de  Ensino  e 
 Graduação, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 

 Considerando  o  disposto  no  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE,  na  Meta  12.7  da  Lei 
 13.005/2014; 

 Considerando  as  determinações  da  Resolução  nº  07/2018,  da  Câmara  de  Educação 
 Superior do Conselho Nacional de Educação; 

 Considerando  que  cabe  nos  termos  estatutários  e  regimentais  do  UniCerrado,  à 
 Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  –  PROEC,  organizar  e  gerenciar  toda  a 
 política extensionista da instituição; 

 Considerand  o  a  decisão  da  reunião  da  Comissão  de  Curricularização  do  UniCerrado, 
 no último dia 05 de Maio de 2020; 

 Considerand  o  a  necessidade  de  implantar  a  curricularização  da  extensão  em  todo  os 
 cursos de graduação do UniCerrado ; 

 RESOLVEM: 

 Art.  1º  -  Os  diretores  dos  cursos  do  UniCerrado  devem  realizar  uma  análise  na  matriz  curricular  de 
 seus  respectivos  cursos,  no  sentido  de  identificar  quais  disciplinas  possuem  bem  como  o 
 quantitativo  de  horas  das  mesmas,  que  possam  ser  dedicadas  para  o  desenvolvimento  de  atividades 
 relacionadas à extensão universitária. 
 Art.  2º  -  Os  diretores  devem  observar  que  todos  os  cursos  devem  designar  10%  de  suas  respectivas 
 cargas  horárias  em  atividades  de  extensão,  que  podem  estar  distribuídas  entre  disciplinas 
 curriculares, estágio e atividades complementares. 
 Art.  3º  -  Os  diretores  têm  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  ou  seja,  até  o  dia  27  de  Maio  de 
 2020  para  apresentar  a  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  o  resultado  desta 
 análise. 
 Art.  4º  -  Esta  Portaria  entre  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  as  disposições  em 
 contrário. 

 PUBLIQUE-SE.                     REGISTRE-SE.                    CUMPRA-SE. 

 Gabinete  do  Pró-Reitor  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  do  Centro  Universitário  de 
 Goiatuba – UniCerrado, aos 12 dias do mês de Maio de 2020. 

 __________________________                    ______________________________ 
 Prof. Dr. Riccely Ávila Garcia  Prof. Dr. Welthon Rodrigues Cunha 

 Pró-Reitor de Ensino e Graduação                            Reitor de Extensão, Cultura e A. Estudantis 




