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SUBMISSÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO:

Objetivo: Este manual tem como objetivo auxiliar os coordenadores 
de cursos no desenvolvimento de suas funções relativas à 
submissão de proposta de curso de extensão.

O que são cursos de extensão: São todas as atividades 
pedagógicas de ensino acadêmico, técnico, cultural e artístico, que 
tenha como público a comunidade interna e externa à universidade, 
e que não se caracterizam como cursos regulares do Ensino Básico, 
Graduação e Pós-Graduação (Lato sensu e Stricto sensu).

Modalidades de curso de extensão:

Na submissão de um curso de extensão existem 7 etapas: 

1- Submissão de Proposta;

2- Dados Gerais da Ação;

3- Dados do Curso/Evento;

4- Membros da Equipe da Ação;

5-  Anexar Arquivos;

6- Anexar Fotos;

7- Resumo da Ação.

Abaixo, o detalhamento de cada uma delas.



1. Submeter proposta de curso de extensão:

Basta selecionar as opções destacadas em vermelho na imagem 
abaixo. 

A próxima página será:

Seguindo para a próxima página, clique na opção indicada abaixo:

Selecione então a opção “Curso”, como mostra a imagem acima.



2. Dados Gerais da Ação: 

 Preencha os dados requisitados para seguir com a submissão.

3- Dados do Curso/Evento: Preencha os dados específicos do curso 
e selecione a opção avançar. 



4. Membros da Equipe da Ação:

 Informe os membros e avance para a próxima etapa.

5-  Anexar Arquivos: 

Nesta etapa, será anexado o arquivo da proposta de curso de 
extensão, como mostra a imagem abaixo: 

6- Anexar Fotos: 

Nesta etapa, pode-se ou não anexar fotos.

Selecione avançar para ser direcionado(a) à última etapa da 
submissão de proposta.



7- Resumo da Ação: 

Selecione “submeter à aprovação” para que a proposta seja 
direcionada aos departamentos envolvidos, ou “gravar 
(rascunho)”, caso ainda queira alterar informações. 
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