
 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 – Colegiado do Curso de Gestão de Políticas Públicas de 

24 de abril de 2018. 

 

 

Dispõe sobre as normas de Inserção Curricular das 

Ações de Extensão Universitária do Curso de 

Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas da UFRN. 

 

 

 

A COORDENADORA DO CURSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) faz saber que o 

Colegiado deste curso, em cumprimento das suas atribuições 

CONSIDERANDO o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

previsto no art. 207 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a concepção de currículo estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei Federal nº 9.364/96)  

CONSIDERANDO  a Meta 12.7 do atual Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 

13.005, de 25 de junho de 2014) 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - A presente resolução regulamenta as atividades de extensão para a 

integralização da carga horária do Curso de Gestão de Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

Art. 2º A presente resolução aplica-se aos discentes vinculados à Estrutura Curricular de 

Curso nº 02, seja tal vinculação motivada pelo período do seu ingresso no curso de 

graduação em Gestão de Políticas Públicas ou pela migração curricular voluntária.  

 

Art. 3º - As atividades de extensão podem ter carga horária individual e/ou semestral, 

conforme sua natureza, devendo ser realizadas ao longo do curso e perfazendo uma 

carga horária total de 300 (trezentas) horas.  

 

Parágrafo único – Somente poderão ser computadas as atividades de extensão realizadas 

pelo aluno após o seu ingresso no Curso de Administração da UFRN.  

 

Art. 4º - As atividades de extensão universitária estão inseridas na Estrutura Curricular 

do Curso de Gestão de Políticas Públicas, correspondendo às atividades integradoras de 

formação como ateliês de gestão de políticas públicas, extensão aplicada I, II, III, IV, 



 

V,VI  e  vivências públicas de extensão a serem cursadas pelos discentes da forma 

coletiva, preferencialmente do 1º ao 7º período em ambos os turnos de oferta, e 

desenvolvidas em ambiente externo à UFRN, conforme se observa no quadro descritivo 

desses componentes curriculares obrigatórios, presente no apêndice I desta resolução. 

 

 

Art. 5º – Nos componentes curriculares ATELIÊ DE GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E EXTENSÃO APLICADA I, II, III, IV, V, VI as ações de extensão 

universitária a serem desenvolvidas pelos discentes de forma coletiva terão o docente da 

disciplina como orientador e serão articuladas à temática  de cada um dos seis Ateliês 

em Gestão de Políticas Públicas, possibilitando desenvolver o protagonismo dos 

discentes e a intervenção comunitária, considerando a diversidade sociocultural, as 

desigualdades e desvantagens sociais além da troca de saberes.  

 

Parágrafo único - Os resultados da extensão deverão compor um Relatório e ser 

apresentado no final da Atividade Integradora de Formação de Extensão, devendo a 

atividade ser avaliada pelo orientador da atividade para a validação de sua realização.  

 

Art. 6º – No componente curricular Vivências Públicas de Extensão, a extensão 

universitária a ser desenvolvida consistirá em um Projeto de Extensão Universitária a 

ser elaborado e aplicado de forma coletiva pelos discentes tendo o docente como 

orientador e articulador que possibilite desenvolver o protagonismo dos discentes e a 

intervenção comunitária considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 

desvantagens sociais além da troca de saberes.  

 

§1º - Os resultados das Vivências Públicas de Extensão deverão compor um Relatório e 

ser apresentados no final da Atividade, devendo a atividade ser avaliada pelo orientador 

da atividade para a validação de sua realização.  

 

§ 2º - As atividades que deverão compor esse componente consistirão das seguintes 

etapas: seleção de uma comunidade; identificação de problema; diagnóstico do 

problema; identificação da técnica gerenciamento adequada à solução do problema; 

projeto de intervenção; resultados esperados ou alcançados.  

 

Art. 7º - Serão consideradas equivalentes às atividades de prática profissional as demais 

atividades de extensão do tipo projeto registradas junto à PROEX em que o discente 

participe e que possuam a natureza semelhante às disciplinas exigidas para a 

integralização curricular. 

 

 

§ 1º – Para a efetivação da devida equivalência, o discente deve cadastrar Requerimento 

de Aproveitamento junto à Coordenação do Curso, anexando a documentação 

comprobatória de participação em Projeto de Extensão emitida pela PROEX. 

 

§2º - Para o cômputo da carga horária a que se refere o parágrafo anterior, será 

considerada a pontuação presente no certificado obedecidas as regras estabelecidas no  

apêndice 1. 

 

§ 3º – O registro das atividades requeridas pelos alunos só será efetivado em seus 

históricos escolares após a homologação pela Coordenação do Curso 



 

 

§ 4º – A matrícula nesses componentes curriculares seguirá o Calendário acadêmico. 

 

Art. 8º - Casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Coordenação do Curso, 

que poderá ouvir o Colegiado. 

Natal/RN, 27 de abril de 2018. 
 

 

 

Zoraide Souza Pessoa 
COORDENADORA DO CURSO DE GPP 

 

 

Anderson Chistopher Santos 
VICE-COORDENADOR DO CURSO DE GPP



 

 

 

 

Apêndice 01 - Componentes Curriculares de Formação em Extensão Universitária 

 
Componentes 

Curriculares 

Período Carga 

Horária 

Natureza Característica da 

Atividade de Extensão 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas e 

Extensão 

Aplicada I 

1o. 

semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 

forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 

temática do Ateliê em Gestão de Políticas Públicas I que possibilite 
desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 

considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 

desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas  e 

Extensão 

Aplicada II  

2o. 

semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 

forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 

temática do Ateliê em Gestão de Políticas Públicas II  que possibilite 
desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 

considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 

desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas e 

Extensão 

Aplicada III 

3o. 

semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 

forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 

temática do Ateliê em Gestão de Políticas Públicas III que possibilite 

desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 
considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 

desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas e 

Extensão 

Aplicada IV 

4o. 
semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 
forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 

temática do Ateliê em Gestão de Políticas Públicas IV que possibilite 

desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 
considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 

desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas  e 

Extensão 

Aplicada V 

5o. 

semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 

forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 
temática do Ateliê  em Gestão de Políticas Públicas V que possibilite 

desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 

considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 
desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Ateliês em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas  e 

Extensão 

Aplicada VI 

6o. 

semestre 

30 horas Obrigatória Ações de extensão universitária a ser desenvolvida pelos discentes de 

forma coletiva tendo o docente como orientador e articulada a 
temática do Ateliê em Gestão de Políticas Públicas VI que possibilite 

desenvolver o protagonismo discentes e a intervenção comunitária 

considerando a diversidade sociocultural, as desigualdades e 
desvantagens sociais além da troca de saberes. 

Vivência 

Públicas de 

Extensão  

7o. 

semestre 

120 horas Obrigatória Projeto de Extensão Universitária a ser elaborado e aplicado de 

forma coletiva pelos discentes tendo o docente como orientador e 
articulador que possibilite desenvolver o protagonismo dos discentes 

e a  intervenção comunitária considerando a diversidade 

sociocultural, as desigualdades e desvantagens sociais além da troca 
de saberes. 

 

Ou  
 

Participação em projeto de extensão devidamente registrado na Pró-

Reitoria de Extensão da UFRN, na condição de bolsista ou 
voluntário. 

 

Carga Horária 

Total 

- 300 

horas 

- - 

 

 

 

 

 

 

 


