
Comunicado às chefias de departamentos e a toda comunidade 
acadêmica sobre o credenciamento de atividades de cultura e 

extensão 

 

Ref. Credenciamento de atividades de Cultura e Extensão em 2021 

 

Como é de conhecimento comum, no final de 2020 a Congregação aprovou 
a Deliberação nº 03/2020, que entrou em vigor em 01/01/2021. Esta 
norma, entre inúmeras outras coisas, reformulou o sistema de 
credenciamento de atividades de cultura e extensão. 

A partir de sua vigência, os credenciamentos de atividades de cultura e 
extensão passam a valer pelo período de cinco anos, cabendo a cada 
departamento informar à CCEx quais das atividades de extensão sob sua 
responsabilidade estarão ativas em cada semestre, do mesmo modo que 
já é feito tradicionalmente com a carga horária de disciplinas. 

Por isso, a CCEx aprovou, na reunião de 25/02/2021, o novo formulário de 
credenciamento de AACCEx (Atividades Acadêmicas Complementares de 
Cultura e Extensão), que deverá ser utilizado para NOVOS PEDIDOS de 
credenciamento. A CCEx garantirá a apreciação dos requerimentos de 
credenciamento de atividades previstas para o primeiro semestre de 2021 
desde que apresentado o formulário, já com aprovação do Departamento, 
até 30/03/2021. O meio próprio para apresentação de tal formulário é 
o sistema APOLO, que se encontra atualmente em fase de transição para a 
migração completa do fluxo processual, mas já admite a apresentação de 
pedidos de credenciamento, evitando os inconvenientes do meio físico e a 
insegurança do e-mail. 

Com relação às atividades já credenciadas para o ano de 2020, a validade 
do credenciamento foi prorrogada para o final do ano de 2021 (artigo 30 da 
Deliberação nº 03/2020), sem necessidade de apresentação de qualquer 
novo documento, bastando que as chefias de Departamento informem 
à CCEx, até o dia 10/03/2021 (prazo estabelecido em atenção aos 
planejamentos de matrículas dos discentes), que a atividade será ativada. 



Em suma, fica estabelecido o seguinte calendário para os credenciamentos 
e recredenciamentos de atividades de cultura e extensão neste semestre: 

Recredenciamento de atividades credenciadas (realizadas ou não) em 
2020: até 15/03/2021, mediante simples aviso do docente ao respectivo 
Departamento que, por sua vez, comunicará a CCEx-FDUSP. 

Credenciamento de novas atividades, no formato de AACCEx: até 
30/03/2021, mediante utilização do novo formulário (anexo) e cadastro no 
sistema APOLO. 
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