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OFÍCIO CIRCULAR PR-3/DEPEXT Nº 002/2020           

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. 

Para: Todos os componentes organizacionais.  

Assunto: Novos Procedimentos para Aprovação de Cursos Novos e Eventos de Extensão.  

 

Caro(a)s colegas extensionistas,  

temos atuado no sentido de adaptar nossos procedimentos internos para atender, da melhor 

forma possível, às demandas que temos recebido. Desse modo, nossa equipe do DEPEXT tem 

trabalhado remotamente, no âmbito da PR-3, nas questões que envolvem, sobretudo, 

mudança de rotina para o registro e consideração de atividades de extensão que possam ser 

realizadas de modo on-line.  

Agradecemos, de antemão, pela compreensão e pedimos sua atenção para os novos 

procedimentos para aprovação de cursos novos e eventos neste período de suspensão das 

atividades presenciais, deflagrado em 16/03/2020, de acordo com o disposto na DELIBERAÇÃO 

Nº 035/2009.   

CURSOS NOVOS E EVENTOS EXCLUSIVAMENTE ON-LINE:  

1) Serão encaminhados para a Comissão de Avaliação da Extensão APENAS os cursos e 

eventos que aconteçam EXCLUSIVAMENTE on-line.  

2) Se for de seu interesse cadastrar uma proposta de curso novo exclusivamente on-line, 

a indicação de que as atividades serão realizadas de modo remoto deve ser feita no 

campo “metodologia”, junto ao nome da plataforma a ser utilizada para as atividades 

e com o link de acesso.  

3) Para que sua proposta seja encaminhada à Comissão de Avaliação da Extensão, o 

documento gerado pelo SIEXT (não precisa estar assinado) deve ser encaminhado ao 

e-mail do DEPEXT (sr3depext@gmail.com), junto a um e-mail de anuência da Unidade 

(Direção e/ou Núcleo de Extensão).  

4) Após o retorno das atividades presenciais, a documentação do SIEXT assinada deve ser 

entregue ao DEPEXT.   
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CURSOS NOVOS E EVENTOS PRESENCIAIS:  

1) O SIEXT não está fechado para o cadastro de propostas que não sejam exclusivamente 

on-line. Nesses casos, os cursos e eventos aguardarão o retorno das atividades 

presenciais para serem encaminhados para avaliação. 

CURSOS NOVOS CADASTRADOS ANTES DE 16/03/2020: 

1) Se for de seu interesse que o curso planejado ocorra exclusivamente on-line e, desse 

modo, seja encaminhado para aprovação na CPEC e CSEPE, pedimos para que nos 

envie um e-mail (sr3depext@gmail.com) contendo as seguintes informações: 

a) justificativa para realização do curso no período de suspensão de atividades;  

b) se a turma cadastrada será/foi realizada totalmente on-line;  

c) se a avaliação será/foi realizada totalmente on-line;  

d) plataforma de realização das atividades e link.  

     

Contamos com sua compreensão e esperamos que você e sua família estejam bem e com 

saúde.  

Atenciosamente, 

 

 

ERIC SANTOS LIMA 

Serviço de Apoio Administrativo a Cursos, Eventos e Publicações de Extensão 

Matrícula: 38022-0 / ID Funcional: 4466046-4 

 
 

 

 

 

POLIANA COELI COSTA ARANTES 
Coordenadora de Cursos, Eventos e Publicações de Extensão 

Matrícula: 37.540-2 / ID Funcional: 4462954-0 
 

 
HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JÚNIOR 

Diretor do Departamento de Extensão - PR3-UERJ 

Matrícula: 38944-5 / ID Funcional: 5073246-3   
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