
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO DA UEZO

1. Identificação do proponente - Docente responsável pelo curso

1.1 Nome do Coordenador Principal:                                                                                     Matrícula:

1.2 Telefone:                                                                 E-mail:

1.3 Unidade a qual pertence:

1.4 Nome de Coordenador :                                                                                     Matrícula:

1.5 Nome de Coordenador :                                                                                     Matrícula:

2. Identificação dos objetivos extensionistas

 O conteúdo do curso proposto está previsto na ementa regulamentar do ensino da graduação na UEZO?

(    ) Sim                (    ) Não
Ver Deliberação COEPE 016 2016 – Art. 6º 

3. Identificação da Atividade

3.1 Nome do curso:

3.2 Tipo de Curso:

(   ) Cursos livres (carga horária mínima: 3 h)

(   ) Cursos de Atualização Universitária (carga horária: 180 h)

(   ) Cursos de Aperfeiçoamento (carga horária: 360 h)

(   ) Cursos de Especialização / não Lato sensu (carga horária: 360 h)

(   ) Cursos de Especialização Técnica (carga horária: 360 horas)

(   ) Cursos de Treinamento, reciclagem e outros (carga horária mínima: 3 h)

3.3 Especifique a carga horária para as opções cursos livres, de treinamento, reciclagem e outros:____________

3.4  Previsão de início:      /      /                             Previsão de término:      /      /

3.5 Quantidade de dias na semana e horário das aulas :

3.6 Nº mínimo de alunos:                                Nº máximo de alunos: 

3.7 Local de realização (caso o curso seja oferecido em local externo a UEZO, pôr endereço completo do local)

3.8 Público alvo:

(  ) Ensino médio incompleto  (  ) Ensino médio completo  

(  ) Graduandos  (  ) Graduados  (  ) Pós graduados   (  ) Sem restrição de escolaridade

3.9 Curso Pago?  (  ) SIM       (  ) NÃO

3.10 Descrever o critério adotado para a seleção dos candidatos inscritos (caso a demanda seja maior que a oferta, 

descrever também o critério de desempate)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



4. Conteúdo do Curso de Extensão:

4.1 Descrever a justificativa/motivos para o oferecimento do curso de extensão proposto:

4.2 Descrever o objetivo do curso de extensão proposto:

4.3 Descrever a ementa detalhada do curso de extensão proposto:

4.4  Descrever  as  atividades  a  serem  desenvolvidas  no  curso  proposto,  especificando  a  carga  horária  de  cada
atividade (cronograma das atividades):

4.5 Referências bibliográficas:

4.6 Descreva os critérios de avaliação para o curso proposto

4. Planejamento Físico

4.1 Espaço físico:  

 (   ) Sala de aula                  Número de Salas:

 (   ) Laboratório didático

 (   ) Laboratório de pesquisa 

Quais?

____________________________________________________________________________________________

(    ) Outro: ______________________________

4.2 Equipamentos:

(    ) Data-Show                   Número de equipamentos:

(   ) Computador                   Número de equipamentos:

(   ) Equipamentos laboratoriais; especifique:_______________________________________________________

(    ) Outros: ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – UEZO

Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1.203 – Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ – CEP 23070-200
Tel.: (21) 2333-6990



5. Identificação do Corpo Docente

Nome Instituição Endereço eletrônico do currículo
lattes

Maior Titulação

* Entende-se corpo docente as pessoas que ministrarão as aulas no curso de extensão

6. Identificação da equipe de apoio

Nome Instituição Função durante a atividade

OBS:

Apresentar proposta orçamentária detalhada do curso como previsto na Deliberação COEPE 016 /2016.

Data:     /     /  

                       _________________________________________________

          Assinatura do coordenador principal

_________________________________________________________________________________________________________________
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – UEZO
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