
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 04 DE MAIO DE 2017. 

Estabelece os critérios para a oferta
de  disciplinas  de  formação  em
extensão universitária e a respectiva
integralização dos créditos cursados.

O  COLEGIADO  DE  GRADUAÇÃO  EM  DIREITO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a  determinação  constitucional  no  sentido  de  que  a  educação  será

promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas

Brasileiras  conceitua  extensão  como  um  processo  interdisciplinar  educativo,  cultural,

científico  e  político  que  articula  o  ensino  e  a  pesquisa  de  forma indissociável  e  que

promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade;

CONSIDERANDO a importância da extensão como um dos três pilares que formam a

base da universidade pública e plural,  como mecanismo de integração da comunidade

universitária com a sociedade, conforme o artigo 207 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, a qual estabelece que

10% dos créditos exigidos para a integralização de cursos de graduação deverão ser

obtidos  por  meio  da participação  dos  alunos  em programas  ou projetos  de  extensão

universitária;

CONSIDERANDO a Resolução nº 12/2015, de 22 de setembro de 2015 do CEPE-UFMG,

que institui e regulamenta a formação em extensão universitária na UFMG, definindo-a

como mecanismo para a integralização de créditos em cursos de graduação;



RESOLVE:

Art  1°. As  disposições  desta  resolução  deverão  ser  observadas  para  a  oferta  de

disciplinas com proposta de formação em extensão universitária e para integralizar os

créditos obtidos por meio desta formação no curso de Direito da Universidade Federal de

Minas Gerais, conforme a Resolução n. 12/2015 do CEPE-UFMG.

Art 2°. Para os fins desta resolução, a integralização ocorrerá por meio de matrícula e de

aprovação  dos  alunos  em  disciplinas  de  formação  em  extensão  que  proponham,

acompanhem e avaliem a sua participação em atividades desenvolvidas em programas

ou  em  projetos  de  extensão  a  serem  realizados  por  professores,  alunos,  servidores

técnico-administrativos e colaboradores da comunidade envolvida.

§1º. As disciplinas que ofertarem matrícula para o exercício de atividades em programas

ou em projetos de extensão deverão objetivar o intercâmbio de ideias e experiências entre

os participantes do projeto e a sociedade.

§2º. As disciplinas de formação em extensão não poderão adotar metodologia de trabalho

que se limite, de modo integral ou majoritariamente, à exposição de conteúdo jurídico de

cunho  puramente  teórico  ou  exclusivamente  dogmático  aos  alunos,  devendo  ser

priorizadas atividades conjuntas que interajam com o meio social ou que realizem trabalho

em campo.

§3º. As disciplinas de formação em extensão universitária terão duração mínima de 1 (um)

mês e máxima de 1 (um) ano.

Art 3°. O coordenador de programa ou de projeto de extensão interessado em oferecer

disciplinas de formação em extensão deverá obter aprovação de projeto específico na

Câmara Departamental, que observará os requisitos desta Resolução.

§1º. Em conformidade com o disposto na Resolução nº 12/2015 do CEPE, o projeto para

criar  disciplina  de  formação  em  extensão  universitária  deverá  apresentar

obrigatoriamente:

I  -  Documento  que  demonstre  preferencialmente  vinculação  a  projeto  de

pesquisa aprovado no âmbito da UFMG;

II - Relação com o perfil do egresso do curso e a sua estreita ligação com as

dimensões técnicas, políticas, sociais, culturais, ambientais e/ou econômicas do Direito;



III - Plano de trabalho detalhado contendo ementa, os principais tópicos a serem

abordados na disciplina, justificativa, plano de atividades, relação de participantes, se já

selecionados  conforme  o  Art.  8º  desta  Resolução,  e  público-alvo,  identificando-se  a

contribuição  da  atividade  de  extensão  para  o  desenvolvimento  dos  participantes,  seu

preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  em  que  medida  a  atividade  de  extensão  o

qualifica para o futuro exercício profissional, com descrição detalhada das metas que tal

atividade pretende alcançar mediante sua atuação na sociedade;

IV  -  Cronograma com prazos  para  a  realização  das  atividades  e  das  metas

planejadas e cronograma de encontros periódicos do coordenador com os participantes

para orientá-los, esclarecer dúvidas e avaliar a atuação e o desempenho das atividades

de extensão com as quais estejam envolvidos;

V - Carga horária a ser atribuída ao aluno matriculado;

VI - Forma de avaliação do aluno matriculado, identificando sua relação com o

aprendizado adquirido e sua contribuição para os resultados da atividade de extensão

obtidos na comunidade envolvida;

VII – Modo de participação dos alunos no projeto, caso esteja planejada, que não

tiverem se submetido ao processo seletivo prévio nos termos do Art. 8º;

VIII  –  Esclarecimentos  sobre  se a  atividade  de extensão  será  realizada  com

financiamento por meio de recursos públicos ou privados e o modo de dispêndio desses

recursos;

IX – A descrição dos aspectos interdisciplinares da disciplina, se houver.

§2º. Outras dimensões de atuação da extensão universitária poderão ser aceitas pelos

Departamentos, reservada a preferência para a obtenção de apoio institucional e fomento

às  atividades  que  objetivem,  de  modo  demonstrado,  melhorar  o  Índice  de

Desenvolvimento Humano – IDH da comunidade a que se destina.

§3º. As atividades de extensão desenvolvidas com financiamento de recursos públicos ou

privados deverão preferencialmente recompensar à Faculdade de Direito pelo uso de sua

estrutura administrativa.

§4º. Os recursos recebidos pela Faculdade de Direito a partir de atividades de extensão

onerosas deverão ser  empregados no custeio  das atividades  desenvolvidas  de forma

gratuita  que  objetivem  a  melhorar  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  da

comunidade a que se destina nos termos do §2º deste Artigo.

§5º. As Disciplinas de Extensão terão, preferencialmente, os objetivos de: 



I- Produzir resultados na comunidade envolvida;

II-  Alcançar,  com  os  resultados  produzidos,  melhorias  políticas,  sociais,

educacionais,  culturais,  ambientais  e/ou  econômicas,  tanto  de  caráter  social  como

individual;

III-  Melhorar  os  indicadores  de  saúde,  cultura,  educação,  cidadania  e

desenvolvimento humano de determinada comunidade ou região;

IV- Instituir e concretizar intercâmbio de experiências entre os participantes e os

membros da comunidade envolvida, possibilitando o aprendizado mútuo. 

§6º. A avaliação do aluno a que se refere o inciso VI do § 1º deste artigo se realizará no

todo ou em parte através do método correspondente a seminário geral com a participação

de todos os alunos extensionistas envolvidos, aberto ao público, a ser realizado ao final

do exercício das atividades de extensão planejadas no projeto da disciplina.

§7º. No seminário de avaliação, os extensionistas matriculados na disciplina de formação

em extensão deverão apresentar relatório final individual ou em grupo, em co-autoria, que

demonstre  os  resultados  alcançados  a  partir  das  atividades  de  extensão  por  eles

realizadas,  as  metas  atingidas,  os  impactos  no  IDH do  público  alvo,  as  dificuldades

enfrentadas,  bem como as  tarefas  não  cumpridas  e  as  justificativas  para  o  seu  não

cumprimento.

§8º. O seminário de avaliação deverá contar com a participação de avaliadores  ad hoc,

podendo contar também com a participação de integrantes da comunidade envolvida.

§9º. O relatório final do seminário contendo a produção realizada pelos alunos e demais

participantes  deverá  ser  colocado  à  disposição  da  comunidade  acadêmica,

preferencialmente por meio da Internet, com entrega de exemplar físico e/ou digitalizado

na biblioteca da Faculdade de Direito pelo Colegiado de Graduação.

§10. Além do seminário e de outras metodologias, também poderão ser utilizadas como

forma de avaliação da atividade extensionista, a produção de artigos, a proposição de

políticas  públicas  e  a  participação  em  eventos  com  a  apresentação  de  trabalhos  e

emissão de comprovante.

Art  4°.  O  projeto  que  propuser  a  criação  de  disciplina  de  formação  em  extensão

universitária aprovado pela Câmara Departamental será encaminhado pelo Departamento

ao Colegiado de Graduação em Direito até o mês de outubro, no caso de a disciplina a



ser ofertada no primeiro semestre, e até o mês de maio, para a que for oferecida no

segundo semestre.

§1º.  O  Colegiado  de  Graduação  ofertará  a  matrícula  em  disciplina  de  formação  em

extensão universitária para os alunos de graduação da Universidade Federal de Minas

Gerais.

§2º  Os  encargos  didáticos  serão  prioritariamente  alocados  aos  professores  que

proponham disciplinas de formação em extensão universitária até se alcançar o índice

mínimo de 10% de encargos oferecidos em cada Departamento. 

§3º Os encargos da disciplina de formação em extensão serão computados, em favor do

professor  coordenador,  como  equivalentes  aos  de  disciplina  regular,  obrigatória  ou

optativa,  consoante  a  carga  horária  alocada  e  os  demais  critérios  definidos  em cada

Departamento.

§4º.  O  aluno  interessado  deverá  requerer  a  matrícula  na  disciplina  de  formação  em

extensão  universitária  de sua preferência  preenchendo  os  formulários  disponibilizados

pelo Colegiado de Graduação.

Art 5°. O aluno poderá integralizar até 10% dos créditos exigidos para conclusão do seu

curso com a carga horária obtida em disciplinas de formação em extensão universitária,

sendo que na vigência do currículo 20131, este percentual corresponde a 375 horas.

Art 6º. Caberá aos alunos participantes das disciplinas de formação em extensão:

I- Observar os prazos e procedimentos de matrícula nas disciplinas, bem como

os  relacionados  aos  processos  seletivos,  em  conformidade  com  o  Art.  8º  desta

Resolução;

II-  Realizar  as atividades da disciplina,  visando alcançar  as metas e objetivos

propostos, por meio do trabalho em equipe;

III  -  Participar  do  seminário  de  avaliação  apresentando  o  relatório  em

conformidade com o art. 3º desta Resolução;

IV  -  Corresponder  às  exigências  referentes  a  eventuais  auxílios  ou  bolsas

relativas à sua atividade, desde que tenha sido selecionado para uma delas.

Art  7º. Caberá ao professor,  responsável  pela  disciplina  de formação em extensão  e

coordenador do projeto:

I - Observar as exigências desta Resolução;



II - Disponibilizar ao aluno o plano de trabalho detalhado nos termos do art. 3º

desta Resolução;

III  -  Disponibilizar  ao  aluno  o  plano  de  trabalho  individualizado  incluindo  as

tarefas e as metas que deverá cumprir, bem como, em que prazos deverá fazê-lo;

IV - Realizar e promover encontros periódicos com os alunos para orientá-los,

esclarecer dúvidas e avaliar a atuação e o desempenho nas atividades de extensão com

as quais estejam envolvidos;

V - Informar ao aluno o modo como será avaliado, bem como orientá-lo a respeito

do  relatório  a  ser  apresentado  no  seminário  de  avaliação  e  quanto  à  respectiva

apresentação;VI - Coordenar as atividades da disciplina, supervisionando a atuação dos

participantes e prestando o devido apoio ao trabalho desses.

VII  -  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento,  pelos participantes,  das tarefas,

metas e prazos a eles atribuídos;

VIII - Planejar e efetuar a avaliação dos alunos.

Art 8º. O professor da disciplina de formação em extensão poderá prever como requisito a

aprovação em seleção prévia realizada mediante critérios estabelecidos, antes do período

de matrícula, para que o aluno possa nela se matricular.

1º. A inclusão do nome dos alunos selecionados na proposta de criação de disciplina de

formação  em extensão  dependerá  de  sua  seleção  prévia  ser  pública  e  de  serem os

documentos de seleção anexados à proposta encaminhada à Câmara Departamental,

que fará o controle deste requisito.

2º.  O Colegiado  de  Graduação  deverá  priorizar  a  matrícula  dos  alunos  indicados  na

proposta de oferta de disciplina de formação em extensão.

Art 9º. Os Departamentos da Faculdade de Direito deverão oferecer, a partir do primeiro

semestre  de  2018,  quantidade  suficiente  de  disciplinas  de  formação  em  extensão

universitária  para  atender  ao objetivo  nacional  de integralização  de 10% dos créditos

exigidos para a conclusão do Curso de Direito.

Art 10. A presente Resolução entra em vigor nesta data.



Belo Horizonte, 04 de maio de 2017.

 Professora Yaska Fernanda de Lima Campos 
Coordenadora do Colegiado de Graduação 

RESOLUÇÃO APROVADA NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017. 


