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INTRODUÇÃO: O Plano Nacional de Educação estabelece uma série de metas que devem ser 

atingidas até 2024, após 10 anos de sua publicação. Entre essas metas, a de número 12 trata 

especificamente do ensino superior na Graduação e sua estratégia 12.7 estabelece que deve-se 

“assegurar, no mínimo, 10%  do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas 

de grande pertinência social” (BRASIL, 2014). Nesse sentido a Resolução nº 7, de 18 de 

dezembro de 2018 (BRASIL, 2018) estabeleceu as diretrizes para que a Curricularização da 

Extensão seja implantada nas diferentes Instituições de Ensino Superior (IES). Nessa resolução, 

estabelece-se, também, que a forma com que esses componentes serão incluídos depende dos 

contextos institucionais e deve considerar-se os Planos de Desenvolvimento Institucionais, os 

Projetos Políticos Institucionais e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), entre outros 

documentos reguladores. 
 Tratando-se especificamente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense  (UFF), desde 2017 a Comissão de Revisão do PPC trabalha nesse sentido e uma das 

suas funções é contemplar essa obrigação adaptada à realidade do curso. Uma metodologia de 

ensino possível para parte da proposta é o uso da Aprendizagem Baseada em Equipes, já que na 

UFF todos os projetos de extensão são cadastrados na plataforma Sigproj e duas disciplinas 

obrigatórias do curso já utilizam tal metodologia com bons resultados. 
 

OBJETIVOS DO TRABALHO: Apresentar e discutir a proposta de curricularização da extensão 

que tem sido discutida no âmbito da Comissão de Revisão do PPC e do Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Medicina Veterinária da UFF.  
 

METODOLOGIA: Essa proposta se estruturou a partir de uma revisão de literatura das 

legislações pertinentes e do aprendizado baseado em equipes. Também foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, em maio e junho de 2020, com a aplicação de formulários eletrônicos 

enviados aos coordenadores de laboratórios que atendem ao curso de Medicina Veterinária, 

visando quantificar a oferta potencial de vagas e a carga-horária nos projetos de extensão que já 

existem. 
 

RESULTADOS: Na etapa de revisão de literatura, além da análise das legislações pertinentes 

também utilizamos como referência o trabalho de Bender (2014) que, apesar de ser mais voltado 

ao ensino básico traz os principais elementos da técnica o que permite sua aplicação em todos os 

níveis educacionais. 
Pensando-se na carga-horária mínima para as atividades de extensão, no curso de medicina 

veterinária da UFF, que tem 10 semestres, os 10% seriam correspondentes a um semestre do 

curso. Como as novas Diretrizes Curriculares para os cursos de medicina veterinária(BRASIL, 



2019) já preveem um semestre intensivo e exclusivo de estágio interno, totalizando dois 

semestres de estágio, não seria viável que essa carga horária fosse concentrada em um semestre. 

Além disso, possivelmente não seria adequadamente aproveitada pelo aluno. Dessa forma, 

começamos a pensar que ela deveria estar distribuída ao longo do curso, de forma que o aluno 

conhecesse várias possibilidades de atuação junto à comunidade e garantindo a articulação 

dessas atividades com atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas por diversos docentes ao 

longo de todo o curso. Sendo assim, planejamos o oferecimento de seis disciplinas 

exclusivamente de extensão,apesar de haver a possibilidade de que parte da carga-horária da 

disciplina seja oferecida também junto a disciplinas convencionais. Quatro dessas disciplinas são 

pensadas para que o aluno tenha a experiência de participar de projetos de extensão já 

cadastrados. Como o curso recebe 60 alunos por semestre, isso geraria uma demanda de 240 

vagas em projetos de extensão já existentes. Por isso, optou-se por realizar um levantamento 

entre os professores para sabermos se esse quantitativo de vagas poderia ser oferecido. 
O formulário um formulário foi desenvolvido pela comissão para ser respondido pelos 

coordenadores de laboratório pois a maioria dos projetos de extensão estão vinculados à 

laboratórios no curso. Foram obtidas 46 respostas de 30 laboratórios em 11 departamentos. Os 

resultados apontaram que há a possibilidade de se ofertarem até 290 vagas semestrais para 

participação discente em projetos de extensão  que já existem atualmente, (excluídos aqueles que 

são desenvolvidos sem vínculo com laboratório ou núcleo). Outra questão tinha relação com a 

carga-horária semanal para participação nesses projetos. As respostas apontaram que 41,5% dos 

projetos poderiam oferecer até 6 horas semanais por vagas, 43,9% poderiam oferecer até 12 

horas semanais e 14,6% mais que 12 horas semanais. Com essas respostas estabeleceu-se que os 

alunos devem cumprir pelo menos 6 horas semanais nos projetos para cada uma dessas 

disciplinas. Caso o aluno possa dedicar carga horária maior, é possível que ele curse mais de 

uma disciplina por semestre letivo. 
As últimas duas disciplinas de extensão seriam disciplinas em que os alunos deveriam, em 

pequenos grupos, planejar, executar e avaliar um projeto de extensão do começo ao fim. Elas 

devem ser cursadas sequencialmente quando o aluno concluir as quatro anteriores e têm o 

objetivo de desenvolver a autonomia, reflexão ética e formação cidadã dos discentes. Nela os 

alunos deveriam, a partir de um problema real identificado na comunidade, desenvolver um 

projeto de extensão que aborde cursos e oficinas; eventos ou prestação de serviços para mitigar 

ou resolver tal problema. Nesse ano, os alunos orientados por docentes escolhidos por eles, 

deverão realizar todas as etapas do projeto buscando a interação de forma mais horizontal e 

dialógica possível. 
 

 

CONCLUSÕES: 

Em face do exposto, pode-se concluir que, sob pressão ou não da legislação vigente, há 

possibilidades viáveis para a curricularização da extensão, o que certamente traria benefícios 

para a comunidade, ao participar das ações de extensão, e aos discentes, que poderiam 

desenvolver e/ou aprimorar competências profissionais principalmente às que se referem à 

responsabilidade socioambiental, atuação cidadã e compromisso ético profissional. 
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