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CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - Os Cursos de Extensão e os Eventos, como toda ação de extensão universitária, devem 

ampliar a interação da UNIFESP com a sociedade ou grupos específicos da sociedade, 

prioritariamente, com os municípios da região dos seus campi. 

 

Art. 2º - Curso de Extensão é um conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou 

prático, presencial e/ou a distância, planejado e organizado de maneira sistemática, com carga 

horária e processo de avaliação pré-definidos. 

§1º – A carga horária mínima para os Cursos de Extensão é de 8 horas e a máxima é de 179 horas; 

§2º – Os Cursos de Extensão na UNIFESP, em consonância com a classificação de cursos do Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX, podem ser dos 

seguintes tipos: 

I. Curso de Iniciação; 

II. Curso de Atualização; 

III. Curso de Atualização Profissional ou Treinamento e Qualificação Profissional. 

 

Art. 3º - Eventos são ações que implicam na apresentação ou exibição públicas — de acesso livre ou 
dirigido a grupos específicos da sociedade —, do campo de conhecimento ou de produto cultural, 

artístico, esportivo, científico e/ou tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela 

Universidade. 



Parágrafo Único – Os Eventos na UNIFESP, de acordo com a classificação do FORPROEX, 

podem ser dos seguintes tipos: 

I. Congresso; 

II. Seminário; 

III. Ciclo de debates; 

IV. Exposição; 

V. Espetáculo; 

VI. Evento esportivo; 

VII. Festival; 

VIII. Outros. 

  

Art. 4º - A UNIFESP, por meio de suas unidades universitárias e acadêmicas, poderá organizar e 

oferecer Cursos de Extensão ou Eventos de forma direta ou em parceria com instituições e seus 

órgãos, preferencialmente da administração pública, ou entidades, desde que apoiados/sustentados 

(estabelecidos) por convênio ou acordo de cooperação ou que apresente carta de intenção específica. 

 

CAPÍTULO II – DAS INSTÂNCIAS E COMPETÊNCIAS  

 

Seção I – Das Câmaras de Extensão e Cultura 

 

Art. 5º - Compete às Câmaras de Extensão e Cultura – CaEC em relação a Cursos de Extensão e 

Eventos, em consonância ao disposto no art.12 do Regimento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

– PROEC: 

I. definir a política de extensão da Unidade Universitária, em conformidade com a política de 

extensão e cultura da PROEC; 

II. analisar as propostas de ações de extensão apresentadas previamente aprovadas pelas 

respectivas Congregações; 

III. encaminhar à PROEC as propostas de ações de extensão aprovadas para validação; 

IV. acompanhar e avaliar a execução das ações de extensão propostas; 

V. analisar toda e qualquer alteração proposta para a ação de extensão, nos casos em que esta já 

tenha sido aprovada; 

VI. participar da captação de recursos para a realização da ação de extensão; 

VII. contribuir para a divulgação das ações de extensão, utilizando órgãos competentes; 

VIII. avaliar e aprovar relatórios das ações de extensão quanto ao cumprimento dos objetivos 

propostos, resultados obtidos, contribuição da atividade ao ensino e à pesquisa e encaminhar 

para validação da PROEC. 

 

Art. 6º – Compete à Secretaria das Câmaras de Extensão e Cultura: 

I. encaminhar à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a relação nominal dos concluintes dos 

Cursos de Extensão e dos participantes dos Eventos, juntamente com os certificados para 

registro; 

II. encaminhar à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura o relatório final da atividade desenvolvida, 

devidamente assinado pelo coordenador (a) da atividade e contemplando: equipe 



responsável, número de alunos concluintes dos Cursos ou de participantes nos Eventos, 

carga horária, período de realização da atividade; 

III. manter atualizada a documentação do Curso de Extensão e/ou Evento; 

IV. manter o controle dos pagamentos efetuados nos Cursos de Extensão e/ou Eventos em que 

sejam fixadas taxas de inscrição e mensalidades conforme regulamentação específica do 

CoEC; 

 

Seção II – Dos Proponentes de Cursos de Extensão e Eventos 

 

Art. 7º – A proposição e coordenação de Cursos de Extensão é prerrogativa de servidores do quadro 

permanente da UNIFESP, na sua área de conhecimento e/ou prática profissional. 

§1º – Nos Cursos de Atualização Profissional ou Treinamento e Qualificação Profissional o 

coordenador deverá assumir a supervisão e/ou orientação do aluno; 

§2º – Docentes, na condição de substitutos ou visitantes na UNIFESP, poderão compor a 

coordenação de Cursos de Extensão desde que a compartilhando com servidor do quadro 

permanente da universidade. 

 

Art. 8º – A proposição e coordenação de Eventos é prerrogativa de servidores do quadro permanente 

da UNIFESP e de estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados.  

§1º – Caso o Evento seja proposto e/ou coordenado por estudantes, é necessária a supervisão 

técnico-científica e financeira de um servidor da UNIFESP da respectiva área de conhecimento.  

§2º – A gestão de recursos financeiros, se houver, é de responsabilidade plena do coordenador ou do 

supervisor técnico-científico do evento, conforme o caso. 

 

Art. 9º – São responsabilidades exclusivas dos proponentes de Cursos de Extensão e Eventos, de 

acordo com o art.14 do Regimento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC: 

I. elaborar propostas de ações de extensão, de acordo com as diretrizes da PROEC; 

II. responsabilizar-se pela execução da proposta, assim como por sua avaliação; 

III. supervisionar e avaliar o desempenho dos envolvidos na execução das ações de extensão; 

IV. elaborar relatórios a respeito das ações de extensão e/ou cultura realizadas, de acordo com as 

normas estabelecidas; 

V. prestar contas dos recursos financeiros dentro dos prazos previstos e das normas vigentes. 

 

Art. 10 – Ao Coordenador (a) compete: 

I. representar o Curso de Extensão ou Evento junto às Câmaras de Extensão e Cultura dos 

respectivos Campi e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, sempre que se fizer necessário; 

II. elaborar o plano de atividades, com seu cronograma, bem como acompanhar a execução do 

Curso de Extensão ou Evento conforme plano de ensino ou programação previamente 

aprovados; 

III. elaborar previsão de orçamento e custeio da ação proposta; 

IV. organizar o processo seletivo do Curso de Extensão ou Evento proposto; 

V. organizar e administrar o processo de inscrição; 

VI. organizar as informações e registros, reservar espaços físicos ou virtuais e divulgar o Curso 

de Extensão ou Evento; 



VII. controlar e registrar frequência de participantes, bem como manter a guarda desses registros; 

VIII. organizar e aplicar avaliações de desempenho dos participantes de Cursos de Extensão, bem 

como manter a guarda desses registros; 

IX. elaborar e assinar o relatório final para encaminhamento à PROEC;  

X. encaminhar a relação nominal dos aprovados do curso para a PROEC, conforme prazo 

estabelecido em norma específica, para registros dos certificados. 

XI. emitir Declaração de Participação à equipe de organização, à coordenação e aos convidados 

externos com carga horária nunca superior à carga horária total de realização do Curso de 

Extensão ou Evento. 

Parágrafo Único – Todo o suporte administrativo necessário para o desenvolvimento de Cursos de 

Extensão e Eventos é de responsabilidade de sua coordenação.  

 

Seção III – Da Coordenadoria Acadêmica de Extensão  

 

Art. 11 – Compete a Coordenadoria Acadêmica de Extensão em relação a Cursos de Extensão e 

Eventos, em complemento ao art. 10, IV do Regimento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – 

PROEC: 

I. cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

II. registrar Certificados de aproveitamento em Cursos de Extensão;  

III. emitir relatórios de Cursos de Extensão e Eventos; 

IV. analisar e validar as propostas de Cursos de Extensão e Eventos, mediante a avaliação dos 

seus aspectos técnicos, em especial a estrutura didático-pedagógica, conteúdo programático 

e ações de extensão previstas no Sistema de Dados e Informação de Extensão – SIEX; 

V. dar os encaminhamentos administrativos necessários, e os encaminhamentos financeiros 

quando for o caso, para a efetivação das propostas de Cursos de Extensão e Eventos; 

VI. observar a qualidade técnica e científica bem como apontar inconsistências detectadas dos 

Cursos de Extensão e Eventos propostos e oferecidos; 

VII. exercer as atribuições e atividades delegadas pelo Conselho de Extensão e Cultura – CoEC. 

 

CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E VALIDAÇÃO DOS 

CURSOS DE EXTENSÃO E DOS EVENTOS 

 

Seção I – Das Informações Gerais 

 

Art. 12 – Os Cursos de Extensão e Eventos deverão sempre ser classificados segundo uma Área 

Temática e por uma Linha de Extensão ou Linha Programática no SIEX, conforme definições do 

FORPROEX. 

 

Art. 13 – As propostas de Cursos de Extensão e Eventos deverão ser assinadas e encaminhadas 

pelos proponentes, junto com plano de atividades ou de ensino, conforme o caso, bem como a 

previsão de orçamento e custeio, se houver, às Câmaras de Extensão e Cultura dos respectivos 

Campi para aprovação, em primeira instância, observando a antecedência necessária para a 

efetivação dos procedimentos na PROEC.  



Parágrafo Único – As propostas aprovadas pelas Câmaras de Extensão e Cultura dos Campi 

deverão ser protocoladas na Secretaria Geral da PROEC para validação, observando os seguintes 

prazos mínimos de antecedência para a realização da ação: 

I. Eventos gratuitos e/ou sem recursos financeiros – 15 dias; 

II. Cursos de Extensão gratuitos e/ou sem recursos financeiros – 45 dias; 

III. Cursos de Extensão e de Eventos pagos e/ou com apoio financeiro externo – 90 dias. 

 

Art. 14 – O pedido de aprovação do Curso de Extensão ou Evento deverá ser formulado pelo(a) 

coordenador(a), acompanhado da seguinte documentação: 

I. formulário de cadastro próprio para Credenciamento, disponível no sítio eletrônico da 

PROEC, na área de Cursos de Extensão e Eventos; 

II. plano de atividades ou programação do Evento ou plano de ensino do Curso de Extensão;  

III. documentação especificando a previsão de orçamento e custeio, quando for o caso, em 

atendimento as Normas vigentes e disponíveis no sítio eletrônico da PROEC. 

IV. documentação comprovando parceria com instituição ou entidade, se for o caso. 

Parágrafo Único – As propostas de Cursos de Extensão e Eventos, nacionais ou internacionais 

devem conter sempre o título em língua portuguesa, de forma clara e sintética.  

 

Seção II – Dos Cursos de Extensão e Eventos a Distância 

 

Art. 15 – Os Cursos de Extensão a Distância deverão ser aprovados pela Câmara de Extensão e 

Cultura da respectiva Unidade Universitária mediante a apresentação de informações didático-

pedagógicas e administrativas pertinentes às normas estabelecidas pela Secretaria de Educação a 

Distância – SEED – Ministério da Educação – MEC e regulamentadas pela UNIFESP. 

 

Art. 16 – O credenciamento dos Cursos de Extensão e Eventos na modalidade a distância deverá 

seguir os mesmos procedimentos dos Cursos de Extensão e Eventos na modalidade presencial e, 

quando necessário, deverá ser submetido à apreciação técnica de pelo menos um membro do núcleo 

docente da Universidade Aberta do Brasil – UAB da UNIFESP. 

 

Seção III – Da Validação e Credenciamento das propostas de  

Cursos de Extensão e Eventos 

 

Art. 17 – Fica instituída, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Comissão responsável 

pela validação das propostas de Cursos de Extensão e Eventos encaminhadas pelas Câmaras de 

Extensão e Cultura após sua aprovação em primeira instância. 

§1º – Os membros da Comissão serão indicados pelo(a) Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura. 

§2º – As propostas de Cursos de Extensão e Eventos oriundas de espaços institucionais não 

subordinados a Unidades Universitárias serão analisadas diretamente pela Comissão após a 

aprovação do(a) Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura. 

 

Seção IV – Da Inscrição em Cursos de Extensão e Eventos 

 



Art. 18 – O acesso dos interessados nos Cursos de Extensão e Eventos dar-se-á mediante realização 

de inscrição, observadas as condições estipuladas pelo coordenador(a) do Curso de Extensão ou 

Evento. 

 

Art. 19 – Para a confirmação da inscrição, os(as) candidatos(as) deverão apresentar ao 

coordenador(a) do Curso de Extensão ou Evento: 

I. ficha de inscrição, devidamente preenchida, e protocolo de inscrição; 

II. dados e documentos profissionais, se houver pré-requisito; 

III. comprovante de recolhimento da respectiva taxa, se for o caso. 

§1° – A devolução do valor eventualmente recolhido do candidato, em caso de cancelamento da 

inscrição ou desistência, deverá ser solicitada ao coordenador(a) para o devido ressarcimento. 

§2° – O(a) candidato(a) terá direito à restituição dos valores pagos desde que cancele a inscrição 

num prazo de 7 (sete) dias antes do início da realização do Curso de Extensão ou Evento. 

 

Art. 20 – Dar-se-á o cancelamento do Curso de Extensão ou Evento mediante solicitação por escrito, 

à Câmara de Extensão e Cultura dos respectivos Campi, pelo(a) coordenador(a) da ação, justificando 

o motivo da solicitação, no mínimo 7 (sete) dias antes do início da realização da ação. 

Parágrafo Único – Caso ocorra o cancelamento do Curso de Extensão ou Evento, o(a) 

coordenador(a) ou responsável pela gestão financeira, deverá providenciar as devoluções de taxas 

recolhidas do candidato junto aos órgãos competentes.  

 

Art. 21 – O valor das taxas de inscrição ou de mensalidade dos Cursos de Extensão ou Eventos será 

fixado pelo(a) Coordenador(a). 

 

CAPÍTULO IV – DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 22 – O(A) Coordenador(a) de Curso de Extensão ou Evento será o(a) responsável por 

acompanhar o aproveitamento do participante e deliberar sobre a atribuição de certificação e seus 

critérios, observando as normas e leis vigentes. 

 

Art. 23 – Farão jus aos certificados de Cursos de Extensão ou Eventos apenas os participantes 

inscritos e que preencherem os critérios de aprovação. 

Parágrafo Único: Os professores, organizadores e convidados participantes receberão Declaração 

de Participação emitida pela coordenação da ação. 

 

Art. 24 – Os certificados de Cursos de Extensão e Eventos deverão ser padronizados, incorporando 

o brasão da República Federativa do Brasil no quadrante superior esquerdo e o logotipo da 

UNIFESP no quadrante superior direito. 

Parágrafo Único: A emissão dos certificados deverá ser automatizada (online), com autenticação 

eletrônica e possível verificação de autenticidade, no limite da capacidade técnica operacional da 

instituição. 

 

Art. 25 – Os certificados de Cursos de Extensão e Eventos realizados em parceria, conforme o art. 4º 

deste Regimento, poderão incorporar, além do logotipo da UNIFESP, o logotipo da instituição 

parceira, se houver viabilidade técnica. 



 

Art. 26 – O registro de Certificados de Cursos de Extensão deverá ser realizado pela Coordenadoria 

Acadêmica de Extensão da PROEC. 

 

CAPÍTULO V – DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL OU TREINAMENTO 

E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 27 – Os Cursos de Atualização Profissional, tipificados como Cursos de Treinamento e 

Qualificação Profissional pelo FORPROEX, objetivam, principalmente, treinar e capacitar 

profissionais formados em atividades específicas, incluindo revisão e aprimoramento de 

conhecimentos e práticas interagindo com profissionais de áreas de conhecimento correlatas. 

 

Art. 28 – A realização de Cursos de Atualização Profissional na UNIFESP fica a critério dos 

Departamentos e Disciplinas das Unidades Universitárias, devendo haver um servidor, com 

formação na área de conhecimento, designado como supervisor responsável pelo plano de 

atividades, acompanhamento e avaliação. 

§ 1º – O profissional apto a realizar a Atualização Profissional deverá ser inscrito na Câmara com 

confirmação da Coordenadoria Acadêmica de Extensão da PROEC, antes do início da mesma. 

§ 2º – Não serão aceitas inscrições retroativas. 

§ 3º – O supervisor responsável pela programação de Atualização Profissional deverá encaminhá-la 

à Câmara de Extensão e Cultura da Unidade Universitária onde será desenvolvida a programação das 

atividades.  

 

Art. 29 – Ao término do Curso de Atualização Profissional, os concluintes receberão Certificação 

expedida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, seguindo os procedimentos e normas deste 

Regimento. 

 

Art. 30 – Os profissionais médicos estrangeiros interessados em realizar Cursos de Atualização 

Profissional deverão apresentar, além da documentação exigida por este Regimento, aquela 

constante na Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM nº 1.831 e 1.832 de 2008. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 31 – As matérias de que tratam os artigos 9º, IV, 24 e 25 deste Regimento deverão ser 

normatizadas por Instrução Normativa específica. 

 

Art. 32 – Os casos omissos e que demandam recursos serão resolvidos pelas Câmaras de Extensão e 

Cultura dos respectivos Campi e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 

Art. 33 – O presente Regimento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho de Extensão e 

Cultura. 

 


