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  As Atividades Acadêmico Científico-Culturais Extensionistas (AACCEs)
são atividades extensionistas de distintas naturezas, tais como:
programas, projetos, cursos, eventos ou prestação de serviços. No caso
das atividades, o(a) estudante tem maior flexibilidade para elencar e
selecionar as atividades que optar por realizar, desde que amparadas e
constantes na resolução das AACCEs para esse curso, conforme disposto
do Anexo E deste documento. Diferentemente das disciplinas onde
existe a necessidade de matrícula para serem cursadas em
determinados semestres letivos, as AACCEs poderão ser realizadas
conforme descrição constante no Anexo E do projeto pedagógico do
curso. 

  Os(as) discentes devem efetuar a comprovação do cumprimento das
referidas atividades por meio da apresentação da documentação
comprobatória, conforme orientações e formulário disponibilizados na
“Área de Interação Virtual” do curso, disponível no Moodle. O(a) discente
solicitará a inclusão das horas obtidas no sistema de controle acadêmico,
por meio de documentação comprobatória das atividades realizadas
entregues à Comissão Permanente de Avaliação das AACCEs. A partir da
avaliação e aprovação por parte dessa comissão, as horas de AACCEs
serão incluídas no histórico escolar do(a) discente com o código ATV200.
Os(as) discentes deverão realizar no mínimo 60 horas de atividades
extensionistas (AACCEs), o que representa 20% da prática extensionista
do PEAP.

  Portanto, o Programa de Extensão em Administração Pública (PEAP)
está estruturado para atender às exigências legais de 10% da carga
horária total do curso em atividades extensionistas, sendo 300 horas
destinadas à extensão inseridas no curso estruturado em 3000 horas no
total, sendo distribuídas da seguinte forma: 180 horas/aula em PTEs -
60% da carga horária extensionista total; 60 horas/aula em PPEs - 20%
da carga horária extensionista total; e, 60 horas em AACCEs - 20% da
carga horária extensionista total. 
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  Esse programa promoverá a interação transformadora entre os(as)
discentes do curso de graduação em Administração Pública,
bacharelado na modalidade presencial, da UFOP e os outros setores da
sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Destaca-se que a
regulamentação do registro e da inclusão de atividades e/ou disciplinas
de Extensão nos currículos de graduação da Universidade, com relação à
curricularização da extensão no curso de graduação em Administração
Pública, bacharelado na modalidade presencial, está sendo
regulamentada pela UFOP.

 Para conhecer o Regulamento das AACCEs, consulte o Projeto
Pedagógico do Curso.

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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