
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES QUE DEVEM CONSTAR DO PPC 

 

1) Identifique o ano/semestre de início do novo PPC. 

  

2) Qual a carga horária total de extensão do curso? 

 

3) Serão contabilizadas horas de extensão em disciplinas da matriz curricular 

(exceto disciplina optativa)? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, indicar o código da disciplina, carga horária total (em horas-aula) e carga 

horária de extensão (em horas-aula). 

 

Código da disciplina  CH total (h-a)  CH de extensão (h-a) 

   

 

4) Serão contabilizadas horas de extensão em disciplinas optativas? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, indicar o código da disciplina, carga horária total (em horas-aula) e carga 

horária de extensão (em horas-aula). 

 

Código da disciplina  CH total (h-a)  CH de extensão (h-a) 

   

 

5) Serão contabilizadas horas de extensão na forma de unidades curriculares (ações 

de extensão em projetos, eventos e cursos)? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, responder a questão 9. 

 

6) A carga horária das unidades curriculares será contabilizada: 

(   ) de forma conjunta, no total das três unidades curriculares (responder questão 7 

a 9).  

(   ) de forma individual, mediante definição de carga horária a ser cumprida em cada 

unidade curricular (responder questões 10 a 12). 

 

 

 

 PARA UNIDADES CURRICULARES CONTABILIZADAS DE FORMA CONJUNTA 

 

7) Qual a carga horária total (em horas-aula) foi definida para o conjunto das unidades 

curriculares (somatória)? 

 



8) Existe carga horária mínima e/ou máxima para o conjunto das unidades 

curriculares? Identifique. 

 

9) Existem condicionantes para a esta unidade curricular?* 

*Exemplo 1: o aluno deve cumprir 100% da carga horária de extensão nesta unidade 

até a 7ª fase.  

Exemplo 2: o aluno só pode contabilizar horas de extensão nesta unidade curricular 

a partir da 4ª fase. 

 

 

 

PARA UNIDADES CURRICULARES CONTABILIZADAS DE FORMA INDIVIDUAL 

 

10) Serão contabilizadas horas de extensão na unidade curricular Ações de Extensão I 

- Projetos? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, responder as questões: 

a) Qual a carga horária total (em horas-aula) foi definida para a unidade 

curricular Ações de Extensão I – Projetos? 

b) Foi definida carga horária mínima para esta unidade curricular? Qual? 

c) Foi definida carga horária máxima para esta unidade curricular? Qual? 

d) Existem condicionantes para a esta unidade curricular? 

 

11) Serão contabilizadas horas de extensão na unidade curricular Ações de Extensão II 

- Evento? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, responder as questões: 

a) Qual a carga horária total (em horas-aula) foi definida para a unidade 

curricular Ações de Extensão II – Evento? 

b) Foi definida carga horária mínima para esta unidade curricular? Qual? 

c) Foi definida carga horária máxima para esta unidade curricular? Qual? 

d) Existem condicionantes para a esta unidade curricular? 

 

12) Serão contabilizadas horas de extensão na unidade curricular Ações de Extensão 

III - Cursos? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, responder as questões: 

a) Qual a carga horária total (em horas-aula) foi definida para a unidade 

curricular Ações de Extensão III – Cursos? 

b) Foi definida carga horária mínima para esta unidade curricular? Qual? 

c) Foi definida carga horária máxima para esta unidade curricular? Qual? 

d) Existem condicionantes para a esta unidade curricular? 

 

 


