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RESOLUÇÃO No 174/2021-CONSEPE, de 23 de março de 2021. 

 

 

Aprova alteração da Resolução no 038/2019-CONSEPE, 
de 23 de abril de 2019. 
 
 

 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, usando das atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 17 do 
Estatuto da UFRN, 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.022342/2021-25. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1o Aprovar alteração da Resolução no 038/2019-CONSEPE, de 23 de abril de 2019, que passa 

a vigorar com as modificações a seguir. 
 

Art. 2o O art. 6º da Resolução no 038/2019-CONSEPE, de 23 de abril de 2019, passa a vigorar com 

a seguinte redação, passando o seu §1o a ser o art. 7o com a renumeração dos demais §§ e incisos deste 

artigo, bem como dos demais artigos da Resolução: 

 

“Art. 6º As atividades de extensão devem obrigatoriamente fazer parte integrante dos projetos 

pedagógicos de todos os cursos de graduação, perfazendo um percentual mínimo de 10% (dez por cento) da carga 

horária total do curso”. 

 

Art. 3o O art. 7º da Resolução no 038/2019-CONSEPE, de 23 de abril de 2019, passa a vigorar com 

a seguinte redação, após as alterações citadas no artigo 2o desta Resolução, acrescido do parágrafo 

único no inciso III e com a supressão do inciso IV: 

 

“Art. 7º  A carga horária das  atividades de extensão pode ser incluída nas estruturas curriculares por meio 

de componentes dos tipos: 

 
I – disciplina, bloco ou módulo, obrigatórios ou optativos, para os quais esteja indicado no sistema de 

registro acadêmico o percentual de sua carga horária integral ou parcial correspondente às atividades 
extensionistas; 

 

 



 II - atividades acadêmicas de caráter extensionista, quanto à sua natureza, podem ser:  
 

 a) estágios supervisionados; 
 b) trabalho de conclusão de curso (TCC); 
 c) atividade integradora de formação; 

 
III – atividades curriculares complementares com carga horária pré-estabelecida em resolução própria de 

cada curso, desde que os estudantes realizem as atividades extensionistas como membro da equipe executora;  
 

Parágrafo único. A carga horária referida no inciso III poderá ser integralizada por meio de projetos, 
programas, cursos, eventos, prestação de serviços e/ou produtos extensionistas ofertados pelo curso e vinculados 
a componentes curriculares, desenvolvidos pelos estudantes como membro da equipe executora”. 

 

IV. - Suprimido 

 
Art. 4o Alterar o título do Capítulo IV da Resolução no 038/2019-CONSEPE, de 23 de abril de 2019, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

         CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 5o Com a renumeração dos artigos citada no artigo 2o desta Resolução, o art. 12 da Resolução 

no 038/2019-CONSEPE, de 23 de abril de 2019 passa a ser o art. 13 e a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 Todos os cursos de graduação da UFRN deverão regulamentar a inserção curricular das 

ações de extensão universitária nos seus respectivos projetos pedagógicos até o término do período 

letivo 2022.2”. 

 
Art. 6o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as demais disposições 

em contrário. 
 

Reitoria, em Natal, 23 de março de 2021. 
 
 

HENIO FERREIRA DE MIRANDA 
Vice-Reitor 
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