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OFÍCIO Nº 143/2019/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 28 de junho de 2019.

 

Aos Senhores

Diretores, Coordenadores Acadêmicos, Coordenadores de Curso, Coordenadores das
Comissões de Extensão, Núcleos de Desenvolvimento Educacional

Assunto: Ações para a inserção da Extensão nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC)

 

1. Informamos que a Pró-reitoria de Graduação e a Pró-reitoria de Extensão e Cultura  estão
procedendo ao envio deste ofício com informações sobre as ações para a inserção da extensão
nos currículos, as quais têm sido planejadas de forma articulada por ambas as equipes e deverão
estar materializadas nos PPCs de todos os cursos.

2. Dentre as ações, foi organizado um espaço no Moodle, no link:
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976, referente à Inserção da
Extensão nos Currículos dos cursos de Graduação da Unipampa, com o objetivo de subsidiar os
NDEs/Coordenações de Cursos e demais envolvidos no processo da inserção da
extensão. Nesse espaço também podem ser encontrados materiais disponibilizados pela
PROEXT; guias de creditação da extensão de outras universidades; resoluções de inserção da
extensão de outras instituições; minuta de Inserção da Extensão da Unipampa;  fóruns - de
compartilhamento de ideias e de questionamentos; por fim, o material utilizado em reuniões
anteriores que trata do tema da inserção da extensão nos  cursos.

3. Elaboramos um calendário de fluxos para envio de PPCs e posterior revisão da
DPD/PROGRAD juntamente com a PROEXT, que acompanha este ofício em anexo.

4. Organizamos uma proposta de calendário de reuniões virtuais por campus (em anexo).
Salientamos a importância da participação e representação de todos os cursos (e demais
interessados neste processo) nas reuniões, como espaço de socialização de práticas/estudo de
possibilidades de atividades de extensão, que são/podem ser realizadas no âmbito do
curso/campus, no intuito de subsidiar as Coordenações de Curso/NDEs/ Comissões de Curso, no
processo de inserção da extensão e revisão dos PPCs.

5. Informamos que a minuta da Resolução referente à inserção da extensão nos cursos de
graduação  na Unipampa está em processo de revisão  e aprovação na Comissão Superior de
Ensino, sendo que já recebeu contribuições dos campus. O andamento do processo pode ser
consultado no SEI, através do número  23100.001313/2018-90.

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976


6.  A partir das referências técnicas e legais já existentes e da minuta da resolução, orientamos o
NDE de cada curso, articulado às demais instâncias envolvidas nos campi, a iniciarem o trabalho
de planejamento para a inserção da extensão nos currículos. Neste processo, colocamo-nos à
disposição para auxiliá-los no que se fizer necessário. 

Atenciosamente, 

 

                                    AMÉLIA ROTA BORGES DE BASTOS                                  RAFAEL LUCYK
MAURER

                                      Pró-Reitora de Graduação em exercício                                   Pró-Reitor de
Extensão e Cultura

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LUCYK MAURER, Pró-Reitor de Extensão e
Cultura, em 28/06/2019, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AMELIA ROTA BORGES DE BASTOS, Pró-Reitora
Adjunta de Graduação, em 28/06/2019, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0106149 e o código CRC D7E3C71B.

Referência: Processo nº 23100.012668/2019-
95 SEI nº 0106149
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https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

