
Definição das
diferentes ações de
extensão



O QUE É
EXTENSÃO?
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político, com objetivo definido e prazo determinado, que
promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da
sociedade.
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PROGRAMAS PROJETOS

EVENTOS PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS  CURSOS



PROGRAMA
DE

EXTENSÃO
 

Conjunto articulado de
projetos e outras ações de

extensão, artísticas e
culturais, preferencialmente
integrando essas ações com

pesquisa e ensino. Tem
caráter orgânico-

institucional, clareza de
diretrizes e orientação para
um objetivo comum, sendo
executado a médio e longo

prazo.
 



PROJETO DE
EXTENSÃO

 

Ação processual e contínua
de caráter educativo, social,

cultural, científico ou
tecnológico, com objetivo

específico e prazo
determinado. Pode ou não ser

vinculado a um programa.
 



EVENTO

Ação que implica na
apresentação e/ou exibição

pública, livre ou com clientela
específica, do conhecimento
ou produto cultural, artístico,

esportivo, científico e
tecnológico desenvolvido,

conservado ou reconhecido
pela Universidade.

 



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Realização de trabalho oferecido
pela Unicamp ou contratado por
terceiros, de forma onerosa ou

gratuita, que se caracteriza pela
intangibilidade, inseparabilidade

do processo/produto e não
resulta na posse de um bem.



CURSOS

Conjunto articulado de ações
pedagógicas, de caráter teórico ou

prático, presencial,
semipresencial ou à distância,

planejadas e organizadas de modo
sistemático. No caso da

modalidade à distância, devem ser
especificados os meios que serão
utilizados para operacionalizar o
curso. O oferecimento pode ser
sob demanda (tramita sem data

definida) ou com data definida de
oferecimento ao público. Pode ser

simples (uma disciplina) ou
múltiplo (mais de uma disciplina).



Na UNICAMP
os cursos de
extensão são
regidos pela: 

 DELIBERAÇÃO
CEPE-23/2020 



EDUCAÇÃO
CONTINUADA

LIVRES
CURSOS NA
EXTENSÃO
podem ser...





CURSOS
ABERTOS
Têm como propósito divulgar cultura, conhecimentos e técnicas de
trabalho e são necessariamente realizados no formato de educação a
distância. Não admitem pré-requisito de escolaridade. Os
locais/veículos a serem utilizados para a hospedagem do curso
deverão ser apontados pelo proponente com aval da unidade. Carga
horária mínima de 20 minutos. O acesso pode ser livre ou com login e
senha, com ou sem registro do aluno. Não há atribuição de notas ou
conceitos. Há emissão de certificado, mas os cursos com registro e
identificação podem ter emissão de declaração eletrônica. 

 



CURSOS DE
DIFUSÃO
Têm como propósito divulgar cultura, conhecimentos e técnicas de
trabalho. Pode ter pré-requisito definido pelo professor. Carga
horária mínima de 01 (uma) hora. Não haverá atribuição de notas
ou conceitos. Não é emitido certificado, mas sim uma declaração de
participação.



CURSOS DE
EXTENSÃO
Toda atividade de ensino acadêmico, técnico, cultural ou artístico,
não abrangida no âmbito regulamentar de ensino de graduação e
da pós-graduação. Têm como objetivo ampliar os conhecimentos
em uma determinada área. Poderão ser constituídos de uma ou um
conjunto de disciplinas correlatas de extensão. Podem ser
oferecidos para qualquer nível de escolaridade. Carga mínima de 08
horas. Tem processo de avaliação e emissão de certificado.







Cursos de Especialização
Técnica em Nível de Ensino
Médio
Destinam-se a formados em cursos de nível médio, tendo por
objetivo preparar especialistas em setores restritos das atividades
profissionais. Carga mínima de 360 horas, não computado o tempo
de estudo individual e em grupo, sem assistência docente, ou de
atividades extraclasse. Os professores desta modalidade de curso
devem possuir, no mínimo, curso superior completo, obtido em
instituição credenciada no MEC.



Cursos de atualização
universitária
 Destinam-se a graduados em cursos superiores, tendo por objetivo
atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de trabalho em
questões pontuais ou específicas. Carga mínima de 30 horas. A
titulação mínima para os professores desta modalidade de curso é
o grau de Mestre, obtido em instituição credenciada.



Cursos com 360 horas
ou mais
Antiga especialização modalidade extensão. Podem ser
denominados: Aperfeiçoamento Profissional, Desenvolvimento
Profissional, Capacitação Profissional, Qualificação Profissional,
Especialidade Profissional ou Formação de Especialista. Destinam-
se a graduados em curso superior, tendo por objetivo, preparar
especialistas em setores restritos das atividades acadêmicas e
profissionais. Carga horária mínima de 360 horas. A titulação
mínima para os professores destes cursos é o grau de Mestre,
obtido em instituição credenciada.



ATENÇÃO

foi proibida pela
Deliberação CEPE-A-
012/2020

A modalidade 
Curso de
Especialização
– Modalidade
Extensão
não existe mais
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Deliberação CEPE-23/2020
(https://www.pg.unicamp.br/norma/25908/0)
Pró-reitoria de extensão e cultura da UNICAMP


