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GUIA SOBRE A CARGA HORÁRIA
DOS RELATÓRIOS DE EXTENSÃO

NOVO ENTENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
DAS AÇÕES DE EXTENSÃO: 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultu-

ra (PREXC/UFPI) tem feito uma série de 

ações no sentido de dar maior celeri-

dade a tramitação das ações de exten-

são e contribuir com o processo de ade-

quação nos cursos de graduação em 

virtude da curricularização da extensão.

A PREXC propôs e teve a aprovação no 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, 

da Resolução CEPEX/UFPI n° 297 de 20 de 

julho de 2022, que altera as Resoluções CE-

PEX/UFPI nº 085/18, 022/2018, 021/2018 

e a 053/19, que tratam do cadastro de pro-

gramas e projetos de extensão, do cadas-

tro de eventos de extensão, do cadastro de 

curso de extensão e regulamenta a inclu-

são de atividades de extensão como com-

ponentes obrigatórios nos currículos dos 

cursos de graduação, respectivamente.

Dessa forma, para atender as novas de-

mandas advinda das mudanças das resolu-

ções e consequentemente do Módulo de 

Extensão do SIGAA, os coordenadores de 

extensão precisam se atentar a nova for-

ma de tramitação das ações de extensão 

e principalmente ao novo entendimento 

da carga horária das ações de extensão.

Os relatórios passam a ser enviados se-

mestralmente, contendo somente a car-

ga horária e as atividades compreendi-

das dentro do semestre, como se fossem 

um relatório fi nal de atividades, ou seja, 

no relatório subsequente não deve ser 

contabilizada a carga horária do rela-

tório anterior e nem no último relatório 

do programa/projeto deve ser contabi-

lizadas as horas dos demais relatórios.

A contabilização da carga horária por 

semestre evita que as horas curricula-

res de extensão sejam registradas em 

duplicidade no histórico do discente.
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PADRONIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA:

Para que a carga horária seja contabiliza-

da e lançada de forma correta no histórico 

dos discentes, além dos relatórios em for-

mato semestral, faz-se necessário também 

uma padronização dessas informações.

Sendo assim, a PREXC desenvol-

veu uma planilha para ajudar os co-

ordenadores de extensão a fazerem a 

apuração da carga horária das ações 

de extensão de forma apropriada. 

PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE
CONTABILIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA:

A planilha eletrônica para apuração da 

carga horária de programas e projetos de 

extensão está disponível para download 

por meio do endereço eletrônico ufpi.br/

tutoriais-prex.

O(a) coordenador(a)  da ação precisa ape-

nas lançar a carga horária semanal na co-

luna em branco que a planilha fará todo o 

cálculo das horas.  As demais células per-

manecem bloqueadas para edição. 

Passo a passo do preenchimento da pla-

nilha:

• O coordenador deve preencher ape-

nas a coluna em branco;

• Cada célula da coluna CH Semanal 

deve ser preenchida com a carga ho-

rária de atividades realizadas por dis-

centes ou professores;

• A coluna TOTAL dá o resultado da 

soma das horas realizadas pelo exten-

sionistas;

• Deve ser respeitada a legislação vigen-

te, que defi ne o máximo de 4 horas se-

manais para docentes, e o máximo de 

20 horas semanais para discentes;

• Os meses foram padronizados em 31 

dias para facilitar o cálculo de horas 

por parte dos extensionistas;

• Veja abaixo o modelo de planilha de 

contabilização de horas. 
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Esperamos que esse conteúdo tenha 

contribuído para sanar as dúvidas dos 

coordenadores de extensão relaciona-

das ao novo entendimento sobre a car-

ga horária e relatórios de extensão. A 

PREXC continuará a disponibilizar ma-

teriais informativos visando informar e 

auxiliar os coordenadores do tramite de 

ações de extensão, dentre outras ativi-

dades de competência da Pró-Reitoria. 

Materiais relacionados:

Confi ra também o Guia de Curriculariza-

ção das Ações de Extensão.

Materiais disponíveis no endereço eletrô-

nico ufpi.br/tutoriais-prexc
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