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1 DEFINIÇÕES 

 

A ação de extensão definida como CURSO é a “ação pedagógica de caráter teórico e prático, 
presencial ou a distância, planejado para atender às necessidades da sociedade, visando o desenvolvimento, a 
atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, com critérios de avaliação definidos. (FORPROEXT, 2015). 

Acesse Resolução 28/2021 CONSUP que aprova o Regulamento para: Cursos Livres de Extensão 

A ação de extensão definida como EVENTO é a "ação que implica na apresentação e/ou exibição 
pública, livre ou com clientela específica, com o envolvimento da comunidade externa, do conhecimento ou 
produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela 
instituição”. (FORPROEXT, 2015) 

Acesse: Classificação (tipos) de Eventos e definições (FORPROEX, 2007) 

Observações: 

• Ações com menos de 8 horas devem ser classificadas como “evento”. 

• Prestação de serviço realizada como curso deverá ser registrada como curso. 

• Cursos de extensão, aqui definidos, não são aqueles regidos no âmbito regulamentar de ensino 
médio técnico, graduação e pós-graduação do IFRJ. 

• Outras definições e processos devem ser verificadas nos regulamentos próprios das ações. 

 

2 CADASTRO DE CURSO/EVENTO DE EXTENSÃO SEM FOMENTO 

 

O servidor proponente deverá baixar e preencher o formulário “MODELO Proposta Evento de 
Extensão” disponível em: https://drive.google.com/coex-proposta-evento, em caso de evento. Ou, baixar e 
preencher o formulário “MODELO Proposta de Curso Livre de Extensão” disponível em: 
https://drive.google.com/coex-proposta-CLE, em caso de curso. 

Após o preenchimento, a proposta deve ser encaminhada para a Coordenação de Extensão 
através do e-mail: coex.cnit@ifrj.edu.br, com antecedência mínima de 60 dias em caso de curso. Para os eventos 
de extensão, o formulário deve ser anexado à chamada interna integrada quando de sua abertura semestral.  

▪ A proposta de curso/evento deve estar aprovada pelo 
Núcleo/Departamento/Coordenação/Direção a que o(a) servidor(a) proponente esteja vinculado. 

Em seguida, o(a) servidor(a) proponente deverá aguardar orientações da COEX, via e-mail e/ou 
através de reunião, para execução do cronograma.  

▪ Para realização do curso/evento, as solicitações de infraestrutura e divulgação deverão ser 
acordadas com os setores da Direção Administrativa – DA e com a Assessoria de Comunicação – 
ASCOM do Campus. 

Após orientações da COEX, acordos e autorizações da DA e ASCOM, o proponente poderá 
atualizar e/ou executar a proposta (atendendo aos processos de divulgação e inscrição descritos na proposta). 

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Niter%C3%B3i/resolucao_no_28-2021_consup_regulamento_cursos_de_extensao.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Niter%C3%B3i/forproex_-_2007_definicoes_e_classificacoes_de_eventos.pdf
https://docs.google.com/document/d/11dHx7uCQeg3ooZ_5EsoYr7C8qnZ7_utYbY850YDRE1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RZ0lPcNJkAc9UbWW49G3_O29YE6Glk6WjXPCGPUsWus/edit?usp=sharing
file:///E:/IFRJ/2019/PROCEDIMENTOS/coex.cnit@ifrj.edu.br
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Finalizado o curso/evento, o servidor proponente deve baixar e preencher o formulário “Modelo 
Relatório Final CLE” disponível em: https://drive.google.com/drive/coex-relatorio-CLE, em caso de curso livre de 
extensão. Ou, baixar e preencher o formulário “MODELO Relatório Final Evento” disponível em: 
https://drive.google.com/coex-relatório-evento, em caso de evento. 

Após o preenchimento, o relatório deverá ser encaminhado para a Coordenação de Extensão 
através do e-mail: coex.cnit@ifrj.edu.br, até 30 dias após finalização da atividade.  

 

3 EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

 

O servidor proponente deverá solicitar a emissão de certificados, ou de declarações, para a 
Coordenação de Extensão via e-mail: coex.cnit@ifrj.edu.br, através do Formulário de Solicitação de Certificados da 
referida modalidade (evento ou curso), disponível em: https://drive.google.com/coex-certificado. 

Observações: 

• Em caso de curso, o conteúdo programático (indicar os tópicos dos assuntos ministrados), a carga 

horária total e professores envolvidos (podem ser informados os títulos e as datas das aulas 
ministradas, caso haja esses dados) deverão ser anexados ao e-mail de solicitação de emissão dos 
certificados. 

• O prazo para a emissão dos certificados dos cursos será de sessenta (60) dias corridos a partir da 
data de entrega do relatório final e os certificados ficarão disponíveis em: 
https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/curso, para impressão pelo interessado. 

• Em caso de curso/evento gerenciado por plataformas de recursos digitais, a emissão de 
certificados deve ser previamente estabelecida junto à COEX. 

• Em caso de evento, após 20 dias contados a partir do recebimento da solicitação, os certificados 
ficarão disponíveis em: https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/evento, para impressão pelo interessado. 

https://docs.google.com/document/d/15B08N2FU6D6mrTgFlprOs0hvQ7JGMOAEGxRgMFU2yj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/102OFWeoZU-McFdeGc3gjH4mYi6mdl60X0br30ytZ1Z8/edit?usp=sharing
file:///E:/IFRJ/2019/PROCEDIMENTOS/coex.cnit@ifrj.edu.br
file:///E:/IFRJ/2019/PROCEDIMENTOS/coex.cnit@ifrj.edu.br
https://drive.google.com/drive/folders/1GX-nUl7q1VI9KKkVgZK2HoSfB796CaEI
https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/curso
https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/evento

