
CÁLCULO DE HORAS/SEMANAIS PARA AÇÕES DE EXTENSÃO A SEREM 

ATRIBUÍDAS NO PAAD: 

1 ano = 36 semanas para cálculo da carga horária de ações de extensão para fins de registro no 

SIRAEx (formulário Notes). 

1 SEMESTRE : 18 semanas. 

1º semestre: 01 de janeiro a 31 de julho. 

2º semestre: 01 de agosto a 31 de dezembro. 

Para uniformizar o cálculo da carga horária de ações de extensão no âmbito do CCB e 

para o PAAD, tomou-se o ano como tendo 36 semanas, acordado em uma reunião com as 

chefias e coordenadores de extensão dos Departamentos vinculados ao CCB. 

Segue alguns exemplos-sugestão de cálculo da carga horária para o PAAD, dependendo 

da carga horária total e do período de vigência da ação. 

Exemplos: 

a) se uma ação de extensão tem vigência de 01/março/2011 até 01/junho/2011 com carga total

de 44 horas, o que deve ser informado no PAAD é, no máximo, o valor 2,4 horas/semanais (44 

horas totais/18 semanas do 1º semestre); 

b) se a ação de extensão tem vigência de 01/março/2011 a 29/fevereiro/2012 (ou qualquer

outro período de um ano), com carga horária total de 200 horas, o que deve ser informado no 

PAAD é, no máximo, o valor 4,7 horas/semanais (200 horas totais/54 semanas (foram 3 

“semestres” = 18 semanas x 3 semestres =54 semanas). 

No formulário eletrônico do PAAD, o que deve ser digitado na coluna “carga horária PAD” é 

o valor correspondente à divisão da carga horária total da atividade por 18 (se ocorrer dentro

de um semestre) ou 36 (se a ação ocorrer usando dois semestres). Lembrando que a carga 

horária no PAAD refere-se à carga SEMANAL. 

      Assim, seria interessante que o período de realização de uma ação de extensão seja 

programado, na medida do possível, para ficar dentro de um semestre (tanto no primeiro ou no 

segundo ou ambos), mas evitar usar um mês ou poucos dias de outro semestre, porque desta 

maneira, contará na divisão da carga total por número de semanas multiplicado por número de 

semestre que a atividade abrangeu.  Exemplo: 

se uma ação de extensão tem vigência de 01/março/2011 a 20/agosto/2011,  com carga 

horária total de 200 horas, o que deve ser informado no PAAD é: 



200 horas totais/36 semanas (foram 2 “semestres” = 18 semanas x 2 semestres =36 semanas)= 

4,7 horas/semanais. Então, devido o período da ação abranger o mês de agosto, entende-se 

que utilizou 2 semestres, para o cálculo de horas/semanais para o PAAD no período do 1º 

semestre e no 2º semestre. 

 

Decidido em reunião com os chefes de Departamento e coordenadores de extensão dos 

Departamento do CCB do dia 18/05/2011. 

 

JULIET SUGAI / coordenadoria de Extensão do CCB. 

 


