
 
  IDENTIFICAÇÃO FOLHA  

UERJ ORDEM DE SERVIÇO  
    OS -002/ SR-3/ 2013                                                  

 
1 

  
 5  

  
ASSUNTO:  
 

REGULAMENTA AS AÇÕES DE EXTENSÃO 

VIGÊNCIA: 
25/01/2013 

 VERSÃO: 
                   05 

 

1 – FINALIDADE 

A presente Ordem de Serviço tem como finalidade conceituar, organizar e disciplinar as ações que constituem a 
Extensão, na UERJ: Programa, Projetos, Cursos e Eventos. 

 

2 - DEFINIÇÕES 

2.1 – Extensão Universitária 

“Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade.” 

As ações de extensão se organizam de acordo com as oito áreas temáticas definidas pelo Fórum Nacional de 
Pró-reitores de Extensão quais sejam: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, e ducação, meio 
ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho.  

 

2.2 – Programa 

“Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), 
preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, 
clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo.”  

Os Programas de Extensão serão instituídos por Ato Executivo do Reitor. 

 

2.3 - Projeto 

“Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo 
específico e prazo determinado. O projeto pode ser: vinculado a um programa (forma preferencial – o projeto 
faz parte de uma nucleação de ações) ou não-vinculado a programa (projeto isolado).” 

 

2.4 – 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.”  

Classificam-se como eventos: congresso, seminário, ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento esportivo, 
festival, etc. 

 

2.5 - Curso 

Conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e prático, presencial ou à distância, planejado e 
organizado de modo sistemático, com carga horária mínima e máxima de 15 horas e 350 hor as, 
respectivamente, e critérios de avaliação definidos, cujo objetivo é a ampliação da capacidade de interlocução 
com a sociedade, através da sua valorização social e cultural. 

 

2.5.1 - Modalidades de Cursos de Extensão 

a) Iniciação  – Curso que objetiva, principalmente, oferecer noções introdutórias em uma área específica do 
conhecimento. 

b) Atualização  – Curso que objetiva, principalmente, atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades ou 
técnicas em uma área do conhecimento.  
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c) Treinamento e Qualificação Profissional –  Curso que objetiva, principalmente, treinar e capacitar em 
atividades profissionais específicas. 

d) Aperfeiçoamento – Curso que objetiva a melhoria do desempenho de profissionais de nível superior no 
exercício de funções especializadas, com duração mínima de 180 horas e máxima de 350 horas. 

A titulação mínima para os Coordenadores dos Cursos  de Aperfeiçoamento e das respectivas Turmas é 
o grau de Mestre, obtido em instituição credenciada , e de especialista aos demais membros da equipe 
da Turma. 

 

3 – CADASTRO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS 

As ações de Extensão somente poderão ser coordenadas por servidores da UERJ em efetivo exercício, 
docentes ou técnico-administrativos que ocupem cargo de nível superior na Universidade. 

 

3.1 - Objetivos do Cadastro das Ações de Extensão 

a) Criar banco de dados sobre as ações de extensão, por área temática, a fim de possibilitar o monitoramento 
das ações para atender às necessidades de gestão da extensão na Universidade; 

b) Identificar ações por áreas de atuação, visando integrá-las e aumentar o seu impacto social; 

c) Possibilitar o intercâmbio de informações em nível regional, nacional e internacional. 

 

3.2 - Cadastro de Projetos  

a) Os Projetos de Extensão devem ser encaminhados ao Departamento de Extensão (Depext), em formulário 
próprio, após o preenchimento online, de acordo com calendário estabelecido e divulgado previamente pelo 
Depext. 

b) Serão cadastrados os projetos aprovados pela Comissão de Avaliação da Extensão que, em sua avaliação, 
deverá levar em consideração a natureza extensionista, a pertinência, a relevância e a inter-relação com o 
ensino e a pesquisa da ação proposta. 

 

3.4 - Cadastro de Cursos 

a) O Coordenador do Curso deverá ser um servidor da UERJ, em efetivo exercício, docente ou técnico-
administrativo com cargo base de nível superior. 

b) O cadastro dos Cursos de Extensão deve ser encaminhado ao Departamento de Extensão (Depext), em 
formulário próprio, após o preenchimento online.  

c) O prazo para preenchimento online do formulário do curso é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos antes 
do início das aulas. 

d) Serão cadastrados os Cursos avaliados favoravelmente pela Comissão de Extensão e aprovados pela 
Comissão Permanente de Extensão e Cultura do CSEPE. 

e) Após aprovação do cadastro do Curso no sistema, caso algum item precise ser modificado, uma nova 
proposta de Curso deverá ser encaminhada para nova avaliação pela Comissão da Extensão e aprovação da 
Comissão Permanente de Extensão e Cultura do CSEPE. 

f) O formulário de cadastro dos Cursos deverá arquivado no Depext/SR-3. 

g) A supervisão dos Cursos deverá ser feita pela Unidade proponente. 



 
  IDENTIFICAÇÃO FOLHA  

UERJ ORDEM DE SERVIÇO  
    OS -002/ SR-3/ 2013                                                  

 
3 

  
 5  

  
ASSUNTO:  
 

REGULAMENTA AS AÇÕES DE EXTENSÃO 

VIGÊNCIA: 
25/01/2013 

 VERSÃO: 
                   05 

 

 

3.4.1 - Cadastro de Turmas 

a) O Coordenador da Turma deverá ser um servidor da UERJ, em efetivo exercício, docente ou técnico-
administrativo com cargo base de nível superior. 

b) Uma vez o Curso aprovado, o cadastro das respectivas Turmas poderá então ser preenchido online (um para 
cada Turma), sem necessidade do envio do formulário impresso ao Depext. 

c) O prazo para preenchimento online do formulário das turmas é de no mínimo 03 (três) dias corridos antes do 
início das aulas, excetuando-se as turmas de Cursos gerenciados pelo CEPUERJ cuja antecedência mínima 
para preenchimento do formulário online é de 30 (trinta) dias. 

d) O Coordenador da Turma poderá ministrar aulas ou não.  

e) O corpo docente poderá ser formado por servidores da UERJ, docentes ou técnico-administrativos, bem 
como por profissionais externos à Universidade com reconhecida experiência na área. 

f) A supervisão das Turmas deverá ser feita pela Unidade proponente. 

 

3.5 - Cadastro de Eventos 

a) O Coordenador do Evento deverá ser um servidor da UERJ, em efetivo exercício, docente ou técnico-
administrativo com cargo base de nível superior. 

b) O cadastro dos Eventos deve ser encaminhado ao Departamento de Extensão (Depext), em formulário 
próprio, após o preenchimento online.  

c) O preenchimento online deve ser feito até a data de término do Evento. 

d) Após aprovação do cadastro no sistema, caso algum item precise ser modificado, o Coordenador deverá 
entrar em contato com o Depext, via e-mail ou memorando, para as devidas alterações no sistema. 

e) O formulário de cadastro dos Eventos deverá ser arquivado no Depext/SR-3. 

f) A supervisão dos Eventos deverá ser feita pela Unidade proponente. 

 

4 – RELATÓRIO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

4.1 - Objetivos do Relatório das Ações de Extensão 

a) Possibilitar a avaliação de impactos das ações de extensão na sociedade, a formação técnico-científica, 
pessoal e social dos estudantes e a produção e difusão de conhecimento científico. 

b) Permitir a identificação de produtos (publicações, filmes, CDs, entre outros) derivados das ações de 
extensão. 

c) Possibilitar a identificação de ações, articulações e parcerias que possam ser implementadas para fortalecer 
as ações de extensão em desenvolvimento. 

 

4.2 – Projetos 

Os relatórios de Projetos de Extensão deverão ser encaminhados ao Departamento de Extensão, em formulário 
próprio, de acordo com calendário estabelecido e divulgado pelo Depext/SR-3. 
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4.3 – Turmas dos Cursos 

a) O cadastro dos alunos aprovados deverá ser preenchido online para a devida emissão dos certificados. Não 
há necessidade de envio do formulário impresso ao Depext. 

b) O prazo para preenchimento online da relação de alunos aprovados é de até 30 (trinta) dias, a contar da data 
de término da Turma. 

c) Os certificados serão padronizados pela Sub-reitoria de Extensão e Cultura e deverão ser assinados pelo 
diretor da Unidade proponente da Turma e pelo Sub-reitor de Extensão e Cultura. 

 

5 - RESPONSABILIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

5.1 – Das Unidades 

a) Assinar e encaminhar ao Depext/SR-3 os cadastros das ações extensionistas de sua Unidade; 

b) Comunicar ao DEPEXT/SR-3 a interrupção ou suspensão da ação extensionista e/ou o afastamento da 
coordenação, caso haja. 

 

5.2 - Do Coordenador de Núcleo de Extensão  

a) Assessorar na elaboração de novas propostas de ações de extensão; 

b) Manter registro atualizado das ações desenvolvidas, disponibilizando seus dados para a direção e a 
comunidade da Unidade Acadêmica; 

c) Articular e acompanhar o desenvolvimento das ações de extensão desenvolvidas pela Unidade Acadêmica; 

d) Estimular parcerias dentro da Universidade e com outras Instituições; 

e) Promover atividades de discussão sobre a prática extensionista e de divulgação das ações desenvolvidas; 

f) Manter adequado fluxo de informações entre a Unidade Acadêmica e o Depext/SR-3; 

g) Participar das atividades e reuniões programadas pelo Depext/SR-3; 

h) Assinar os cadastros das ações extensionistas de sua Unidade. 

 

5.3 - Dos Coordenadores das Ações de Extensão 

a) Elaborar propostas de ações de extensão, de acordo com as normas definidas pela Sub-Reitoria de 
Extensão e Cultura; 

b) Responsabilizar-se pela execução e avaliação de sua proposta; 

c) Elaborar relatórios acerca da ação e apresentar o devido recadastramento dentro dos prazos previstos e das 
normas vigentes; 

d) Identificar interfaces com outras ações de extensão; 

e) Participar das ações extensionistas promovidas pelo Depext/SR-3; 

f) Atuar como avaliador de ações de extensão por solicitação do Depext/SR-3; 

g) Comunicar à direção de sua Unidade a interrupção ou suspensão da atividade extensionista e/ou seu 
afastamento da coordenação, com vistas ao Depext/SR-3. 
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5.4 – Do Depext/SR-3 

a) Divulgar calendário de atividades fixando os prazos para cadastramento e recadastramento das ações 
extensionistas e entrega de relatórios; 

b) Cadastrar as ações analisadas e aprovadas pela Comissão de Avaliação de Extensão; 

c) Manter atualizado o banco de dados das ações de extensão; 

d) Alocar as bolsas de extensão, definidas em Ato Executivo do Reitor, de acordo com critérios de avaliação 
emanados da Comissão de Avaliação da Extensão; 

e) Encaminhar anualmente à COPAD a carga horária alocada por docente às ações extensionistas, com base 
nas informações contidas no formulário de cadastramento de ações de extensão. 
 

5.5 - Da Comissão de Avaliação da Extensão: 

A Comissão de Avaliação da Extensão é constituída por representantes dos Centros Setoriais e nomeada pelo 
Sub-reitor de Extensão e Cultura. 

a) Definir critérios para avaliação das ações extensionistas e para a concessão de bolsas de extensão; 

b) Apreciar e emitir parecer sobre as propostas de cadastramento de ações de extensão; 

c) Avaliar os resultados das ações de extensão desenvolvidas; 

d) Atuar como parecerista de ações de extensão desenvolvidas na Universidade ou fora dela por solicitação do 
Depext/SR-3. 

 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

6.1 – Prestação de serviço 

A prestação de serviço, quando oferecida como curso ou projeto de extensão, deve ser registrada como tal.  

 

6.2 - Publicações  

As publicações, apesar de não serem consideradas ações extensionistas, o processo de sua produção decorre 
das ações de extensão e tem por objetivo a difusão e divulgação cultural, científica e tecnológica. Neste sentido, 
é importante que sejam registradas e relatadas no sistema de extensão da Universidade.  

Operacionalmente, devem ser cadastradas como projetos de extensão, respeitando-se os procedimentos 
estabelecidos no item 3.2 desta Ordem de Serviço, alíneas a e b. No formulário de projeto, item “Natureza”, 
deve ser informado que se trata de uma “Publicação”. 

 

Os casos extraordinários não constantes nesta Ordem de Serviço serão submetidos à Sub-reitoria de Extensão 
e Cultura. 

 

7 – VIGÊNCIA 

Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.  

 

Regina Lúcia Monteiro Henriques 
Sub-reitora de Extensão e Cultura 

 


