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Nota informativa n° 2/2020 
São Paulo (ProEC), 03 de abril de 2020. 

 

Reprogramação de Cursos de Extensão Presenciais [CEP] 
Orientação aos coordenadores e proponentes da Unifesp 

 
Prezados extensionistas,  

Em virtude da pandemia do coronavírus e com a determinação de suspensão das             
atividades acadêmicas presenciais, agora por tempo indeterminado , comunicamos        1

às CaEC - Câmaras de Extensão e Cultura, aos diretores das Unidades            
Universitárias, aos órgãos da reitoria, e aos coordenadores/proponentes de curso de           
extensão presencial da Unifesp a necessidade de reprogramar as ações          
cadastradas no SiEx - Sistema de Dados e Informações de Extensão da Unifesp. 

Solicitamos que façam contato com a CaEC de sua Unidade Universitária -            
Escola/Instituto/Campus - e com a Coordenadoria de cursos de extensão da Pró-Reitoria de             
Extensão e Cultura - ProEC - Unifesp para reprogramação da ação e ajustes no              
sistema, com as seguintes possibilidades: 

● Alternativa I - Alterar a modalidade do curso: de presencial para a distância; 
● Alternativa II - Suspender o curso presencial e adiar a sua realização para             

período posterior ao início do II semestre de 2020; 
● Alternativa III - Cancelar o curso presencial. 

Importante: para cursos de extensão presenciais credenciados/homologados, com        
inscrição efetivada de alunos/candidatos no Catálogo de Cursos de Extensão e           
Eventos da Unifesp, é necessário recuperar o arquivo, em EXCEL, com os dados             
dos inscritos no SiEx antes da reprogramação da ação, para possibilitar à            
coordenação do curso entrar em contato com os participantes, após o ajuste no             
sistema.  

1 Comunicado 5 - Prorrogação do prazo de suspensão das atividades didáticas presenciais por tempo 
indeterminado. Disponível em: https://bit.ly/341hlPT. Acesso em 01.abr.2020. 
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Curso de Extensão [CE] - Universidade Federal de São Paulo - Unifesp  

As propostas submetidas, mas ainda não avaliadas pela CaEC e/ou pela diretoria            
de Unidade e órgãos da reitoria, na ÁREA RESTRITA para análise das ações             
extensionistas, devem receber as mesmas recomendações para adequação do         
cadastro do curso, antecedendo sua aprovação. E também que as medidas           
adotadas acima se aplicam para cursos de extensão gratuitos, com taxa de            
inscrição e/ou auxílio financeiro. 

Ressaltamos que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC)/Unifesp tem          
“orientado e estimulado a realização de ações extensionistas por meio de           
ferramentas virtuais, até que a situação se normalize [...]” e convidamos a            
comunidade acadêmica a intensificar “[...] as suas ações, por meios virtuais (cursos,            
palestras, diálogos virtuais, rede de apoio on-line, divulgação científica e cultural), e            
cadastre no sistema acadêmico de extensão (SiEx) da Unifesp essas atividades. Ou            
seja, além de adequações de projetos vigentes, quando cabível, do meio presencial            
para o virtual, estamos antecipando e lançando novas ações, para termos a nossa             
comunidade acadêmica ativa neste momento.”. (cf. Extensão & Cultura, de Casa           
para o Mundo ). 2

Até que voltem os abraços! 

Saudações extensionistas, 

 
Coordenadoria de Cursos de Extensão  

Pró-reitoria de Extensão e Cultura - ProEC 
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp 

 
Contatos 

 e-mail: extensao@unifesp.br 
fones: (11) 3385-4125 - opção 3 

(11) 5576-4848 VoIP: 8729 e 8518 
 
 

Para esclarecer dúvida ou auxílio,  
consulte: 
Guia Como Credenciar e Certificar Curso de Extensão na Unifesp (CE) e Orientação inicial 
aos proponentes da Unifesp  ou  
procure: 
A Câmara de Extensão e Cultura (CaEC)  de sua Unidade Universitária 
(Escola/Instituto/Campus); ou  
A Coordenadoria de cursos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - ProEC/ 
Unifesp. 
Acesse também a Central de Informação do Coronavírus 
https://www.unifesp.br/coronavirus 

2 Disponível em: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/noticias/978-extensao-cultura-de-casa-para-o-mundo. Acesso 
em: 03.abr.2020. 
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