Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 05 de junho de 2013.
Ofício Circular EXTECAMP nº 03/2013
Aos
Coordenadores de Extensão das Unidades de Ensino e Pesquisa
UNICAMP
Prezados Senhores,

Alguns procedimentos processuais, referentes aos cursos de extensão, têm apresentado
dificuldades de entendimento. Buscando resolver esse problema, estamos detalhando abaixo
alguns procedimentos, para os quais solicitamos sua atenção:
1.

Após o cadastramento de reoferecimentos de cursos, se houver necessidade de alterações
nos períodos de inscrição e oferecimento, ou horário, solicitamos que o pedido, assinado pelo
professor responsável ou coordenador de extensão com a devida justificativa, seja juntado ao
processo do curso, e então encaminhado à Extecamp;

2.

Para que sejam realizadas as solicitações de alteração do rol de professores e a inclusão de
palestrantes, os respectivos formulários deverão ser anexados ao processo do curso com as
assinaturas ali solicitadas;

3.

Os alunos dos cursos de especialização podem solicitar carteira estudantil. Caso o curso
queira pagar as carteiras para os alunos, isto deverá ser informado no momento da efetuação
do reoferecimento do curso, ou seja, antes do início das inscrições, para que o processamento
junto à DAC seja realizado dentro do tempo necessário;

4.

Todo processo/documento deverá ser encaminhado com despacho e assinatura;

5.

Toda inserção e/ou alteração de nota e frequência deverá ser feita através de documento
juntado ao processo do curso, assinado pelo professor responsável e/ou coordenador de
extensão;

6.

Para a Extecamp horas concomitantes são aquelas ministradas em conjunto entre dois ou
mais professores na mesma disciplina, resultando que a soma das horas aulas ministradas
pelo conjunto exceda a carga horária da disciplina. Assim, quando do preenchimento da grade
curricular, em cada disciplina deverá ser descrita primeiramente a atribuição da carga horária
principal e em segundo lugar as horas aula concomitantes;

7.

A liberação dos recursos financeiros do curso está atrelada ao envio correto desta
documentação (ficha de inscrição e documentos dos alunos), assim sendo a conferência
dessas informações é importante para evitar demoras nesse processo, que ocorre após o
pagamento da 1ª parcela.

Atenciosamente,
Prof. Dr. MIGUEL JUAN BACIC
Diretor Executivo
EXTECAMP – UNICAMP

(original assinado pelo diretor)

