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   A curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação
expressa a compreensão da experiência extensionista como elemento
formativo, pois compreende os(as) estudantes como protagonistas de
sua formação. Desse modo, os(as) discentes se tornam participantes
ativos(as) de seu processo de ensino-aprendizagem em Administração
Pública. Nesse sentido, a extensão sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre a UFOP e outros setores da sociedade.

   A curricularização da extensão é o processo de inserção de atividades
e/ou disciplinas de Extensão na formação dos(as) discentes como
componente curricular obrigatório, para a integralização do curso de
graduação no qual esteja matriculado(a) o(a) discente, nos termos da Lei
Federal n.º 3.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE).
A Estratégia 7 da Meta 12 do Plano assegura que, no mínimo, 10% dos
créditos dos cursos de graduação devem ser utilizados em ações de
Extensão. Além do PNE, a curricularização da extensão se fundamenta
na Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº 7, de 18 de
dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na
Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei
nº 13.005/2014.

    Na prática, a curricularização da extensão é regulamentada no âmbito
da UFOP pela Resolução CEPE 7.609/2018 - que informa que as ações de
extensão se dão por meio de disciplinas (totalmente ou parcialmente
extensionista) e/ou atividades complementares extensionistas
(programas, projetos, cursos, eventos, e prestação de serviços) - e pela
Resolução CEPE 7.852/2019 - que orienta para o cadastro de todas as
ações de extensão dos cursos na Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e que
os cursos de graduação devem definir no PPC os componentes
curriculares de extensão, de no mínimo 10% da sua carga horária total. 
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  Visando implantar a curricularização da extensão no curso de
graduação em Administração Pública, bacharelado na modalidade
presencial, apresenta-se a seguir a proposta de implantação e
implementação de atividades integradas à matriz curricular, que se dá
por meio de um programa que abrange distintas atividades acadêmicas
extensionistas, que representam 10% da carga horária total do curso. 

   A extensão será contemplada por meio do Programa de Extensão em
Administração Pública (PEAP), o qual se baseia em disciplinas
extensionistas e atividades complementares, sendo divididas em três
grupos de atividades: Prática Totalmente Extensionista (PTE); Prática
Parcialmente Extensionista (PPE); e, Atividades Acadêmico Científico-
Culturais Extensionistas (AACCEs).

   A PTE será realizada sobre a forma de laboratórios de Administração
Pública, que visam levar os(as) discentes em período integral dessas
disciplinas às práticas extensionistas, tanto no âmbito das instituições
públicas dos diversos níveis de governo, como também em organizações
da sociedade civil de interesse público, de acordo com as escolha
realizadas pelos(as) discentes em concordância com os(as) docentes
responsáveis por ministrar tais disciplinas. Entre as PTEs figuram as
disciplinas: Laboratório de Administração Pública I (GEP130), Laboratório
de Administração Pública II (GEP136) e Laboratório de Administração
Pública III (GEP138). Estas disciplinas apresentam carga horária semestral
de 60 horas/aula cada (4 créditos cada), totalizando 180 horas/aula (12
créditos), que equivalem a 60% do PEAP. Visando a melhor organização
das disciplinas, as documentações referentes às atividades extensionistas
serão disponibilizadas no ambiente Moodle pelo(a) docente responsável
pelo acompanhamento da disciplina, bem como servirá como ambiente
para comunicação entre docentes e discentes.
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   Em relação à PPE, a carga horária extensionista é parte da carga
horária total da disciplina, sendo alternada com horas teóricas que dão
base para tratar de temas específicos e discussões sobre atividades e
aprendizagem. Contudo, caberá ao(a) docente a organização das horas
teóricas e extensionistas em seus planos de ensino, podendo alternar
entre aulas teóricas e extensionistas em uma mesma semana, ou mesmo
realizar uma divisão por etapas teóricas e extensionistas ao longo do
semestre acadêmico. As disciplinas de PPE são consideradas neste
projeto dentro do grupo de disciplinas na modalidade a distância,
considerando-se que a utilização dessa modalidade para a interação
entre docentes e estudantes, tendo em vista que tanto as horas teóricas
quanto a orientação nas práticas extensionistas serão
lecionadas/realizadas na modalidade a distância. Contudo, a prática
extensionista será realizada presencialmente pelos(as) estudantes nas
atividades de extensão nas quais estiverem inseridos(as).

   Entre as PPEs figuram as disciplinas: Gestão social (GEP128) e Análise e
avaliação de políticas públicas (GEP133). Estas disciplinas apresentam
carga horária semestral de 60 horas/aula cada (4 créditos cada), porém,
destas, 30 horas/aula semestrais são dedicadas à prática extensionista
em cada disciplina (2 créditos cada). Portanto, considerando as duas
disciplinas com 30 horas/aula de prática extensionista (2 créditos),
totalizam 60 horas/aulas (4 créditos) extensionistas, o que representa
20% do PEAP.

   As Atividades Acadêmico Científico-Culturais Extensionistas (AACCEs)
são atividades extensionistas de distintas naturezas, tais como:
programas, projetos, cursos, eventos ou prestação de serviços. Tais
atividades estão descritas no documento sobre as AACCEs.

Para mais informações acesse o Projeto Pedagógico do Curso disponível em: 
http://www.cead.ufop.br/index.php/cursos-de-graduacao/administracao-publica-presencial
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