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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 048                          DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

REGULAMENTA OS CURSOS 

DE EXTENSÃO NO ÂMBITO 

DA UEZO 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 54ª Reunião Ordinária realizada em 

26 de novembro de 2013, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação. 

 

 

Art. 1º – Fica aprovada a Regulamentação dos Cursos de Extensão na UEZO. 

 

Parágrafo único – a regulamentação constitui o anexo único desta Deliberação. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013. 

 

 

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA 

Reitor 
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CAPÍTULO I 

 

Da Coordenação de Extensão 
 

Artigo 1º - A Coordenação de Extensão da UEZO é órgão complementar do Centro 

Universitário Estadual  da Zona Oeste, subordinado à Pró-reitoria de Extensão.   

 

Artigo 2º – Os cursos de extensão serão oferecidos pela Coordenação de Extensão da 

UEZO (COEXT) e reger-se-ão por esta Deliberação Interna, dentro dos limites do  

Estatuto e Regimento Geral do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Objetivos 
 

Artigo 3º - A Coordenação de Extensão tem o objetivo de estimular o oferecimento de 

cursos de extensão pela UEZO, ampliando assim a efetividade da transferência de 

conhecimentos disponíveis na Universidade para a Comunidade externa, 

preferencialmente. 

 

Artigo 4º - Para a consecução desse objetivo a Coordenação de Extensão deverá: 

 

I - Coordenar amplamente todo o conjunto dos cursos de extensão do UEZO, 

incumbindo-se da operacionalização dos cursos implantados; 

 

II - supervisionar e acompanhar os processos de divulgação e realização de cursos de 

extensão; 

 

III - organizar e promover o oferecimento de cursos de extensão uni e pluridisciplinares; 

 

IV - instalar, organizar, manter e administrar um sistema de informações sobre os cursos 

de extensão, publicando seu catálogo; 

 

V - propor para aprovação das instâncias competentes as normas operacionais para o 

oferecimento de cursos de extensão, inclusive no que concerne à fixação de taxas; 

 

VI - receber, analisar e consolidar informações relativas aos recursos captados através 

do oferecimento de cursos de extensão. 

 

VII - coordenar a administração da parte que lhe couber dos recursos captados através 

do oferecimento de cursos de extensão; sendo repassado até 10% do valor arrecadado 

pelo curso pela PROADIF à PROEXT. 
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VIII - buscar a ampliação do alcance de seus cursos, em particular, prevendo condições 

de acesso para candidatos que não possam pagar as taxas eventualmente fixadas, de 

acordo com a legislação vigente, mantendo um percentual de 10% das vagas oferecidas 

quando for solicitado a COEXT. 

 

Artigo 5º - A denominação "Curso de Extensão" é usada na presente Deliberação 

significando toda atividade de ensino acadêmico, técnico, cultural ou artístico, não 

capitulada no âmbito regulamentar de ensino de graduação e da pós-graduação "stricto 

sensu" do UEZO. 

 

Artigo 6º - Incluem-se na definição prescrita no caput, entre outros, os cursos 

designados como: 

 

I - Cursos de Extensão com uma carga horária total de, no mínimo 3 horas-aula; 

 

II - Cursos de Atualização Universitária, destinados a graduados em cursos superiores, 

tendo por objetivo atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de trabalho. Estes 

cursos terão uma carga mínima de 180 horas-aula; 

 

III - Cursos de Aperfeiçoamento, a qualquer título, destinados a graduados de cursos 

superiores, tendo por objetivo, atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de 

trabalho. Estes cursos terão uma carga mínima de 360 horas-aula; 

 

IV - Cursos de Especialização Técnica, destinados a graduados de cursos técnicos do 

segundo grau ou nível médio, tendo por objetivo preparar especialistas em setores 

restritos das atividades profissionais. Estes cursos terão uma carga mínima de 360 

horas-aula; 

 

V - Cursos de Treinamento, reciclagem e outros que venham a ser criados através da 

COEXT. 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Organização e Administração 
 

Artigo 7º - Anualmente, a Coordenação de Extensão deverá apresentar Relatório de 

suas atividades a Pró- Reitoria de Extensão. 

 

Artigo 8º - O Coordenador da COEXT será nomeado pelo Reitor da UEZO 

 

Artigo 9º - Os cursos de Extensão da UEZO serão oferecidos exclusivamente através da 

COEXT, por levantamento de propostas dos Colegiados, das Unidades, dos 
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departamentos, dos servidores da UEZO – docentes e técnico-administrativos, dos 

discentes e da comunidade. 

 

Artigo 10º Os Cursos de Extensão oferecidos deverão ser propostos à PROEXT, através 

de cadastramento efetuado em formulário próprio, disponibilizado pela 

COEXT/PROEXT. 

 

Artigo 11º - Ao término de cada Curso de Extensão, caberá ao coordenador do curso de 

extensão oferecido, encaminhar a COEXT/PROEXT, o relatório final do curso, em 

formulário próprio, incluindo a relação dos inscritos, frequência e aproveitamento, para 

a devida emissão dos certificados. 

 

Artigo 12º - Caberá a COEXT/PROEXT analisar os relatórios finais de curso e emitir 

os certificados referentes aos mesmos. Esses certificados deverão ser emitidos 

exclusivamente pela Pró-reitoria de Extensão, assinados pela Coordenação de extensão 

ou Pró-reitor de Extensão e pelo Coordenador do curso de extensão. 

 

Artigo 13º – O docente ou técnico administrativo que participar de Cursos de extensão 

como atividade exercida para além da sua carga horária regular poderá receber 

remuneração por essas atividades até o limite de 50% sobre o salário bruto mensal. 

 

Artigo 14º – O corpo docente dos cursos de extensão poderá ser formado por servidores 

da UEZO, docentes ou técnico-administrativos, por pesquisadores, especialistas, e 

discente da UEZO. 

 

Parágrafo Único - Poderão também ministrar disciplinas em cursos de extensão 

professores convidados, visitantes ou colaboradores com reconhecida experiência na 

área, desde que um docente do quadro da UEZO assuma a responsabilidade acadêmica 

pela disciplina ministrada. O coordenador do curso de extensão deverá obrigatoriamente 

ser professor do UEZO em efetivo exercício. 

 

Artigo 15º Servidores não docentes e alunos do UEZO, bem como profissionais 

externos à Universidade com competência comprovada na área do curso a ser oferecido, 

devem ser cadastrados na COEXT, e posterior aprovação pelo COEPE. 

 

Artigo 16º Para os Cursos de Extensão, na modalidade Aperfeiçoamento, será exigida a 

titulação mínima em grau de mestre ao seu coordenador e de especialista aos demais 

membros da equipe. 
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Artigo 17º As propostas de oferecimento de cursos de extensão deverão ser apreciadas 

pela COEXT mediante parecer de um relator vinculado à grande área de conhecimento 

a qual pertence o curso a ser oferecido, indicado pela COEXT, ressaltando sempre a 

pertinência da proposta. 

 

Artigo 18º - A responsabilidade da gerência financeira dos Cursos de Extensão, quando 

pertinente, ficará a cargo da PROADIF. 

 

Artigo 19º - Caberá à Pró-reitoria de Extensão disciplinar o disposto na presente 

Deliberação e resolver casos omissos. 

 


