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CAPÍTULO I 

DO SETOR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

Art. 1º O Setor de Educação Continuada – SECON compõe a Assessoria de 

Extensão e Pós-graduação – AEX, órgão vinculado à Pró-reitoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão – PROPEX da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

Parágrafo único - O Setor de Educação Continuada terá um Responsável que será 

nomeado por portaria da Reitoria, mediante indicação da Pró-Reitoria de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão (PROPEX). 

 

Art. 2º A Universidade Vale do Rio Doce (Univale) concebe a educação continuada 

como o conjunto de atividades formativas que ultrapassam as ações desenvolvidas 

nos cursos de graduação, sendo que estes se configuram como etapa de construção 

das bases para o desenvolvimento do processo de educação continuada. Assim, a 

participação em projetos de iniciação científica e de extensão, cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu, projetos para internacionalização, entre outras são 

experiências que promovem possibilidades de educação continuada nacional e 

internacional, em instituições parceiras ou na própria universidade. Visando a 

continuidade dos estudos, a educação continuada ocorre também por meio de 

cursos de extensão de oferta livre com o objetivo de contribuir para a atualização de 

conhecimentos e processos de trabalho nas diversas áreas do conhecimento, com 

carga horária diferenciada, tendo em vista a classificação destes enquanto 

atualização, aperfeiçoamento e qualificação, de acordo com as demandas internas e 

externas apresentadas ao setor responsável pela educação continuada. O Setor de 

Educação Continuada (SECON ) é responsável pela organização e oferta dos cursos 

de extensão que são objeto deste Regulamento. 

 

Art. 3º Compete ao Responsável pelo Setor de Educação Continuada: 

I. Coordenar, supervisionar e tomar as providências necessárias para 

proposição e funcionamento dos Cursos de Extensão, conforme estabelece 

as normas gerais institucionais e este Regulamento. 

II. Exercer a coordenação interdisciplinar, visando conciliar os interesses de 

ordem didática e científica dos Cursos de Extensão e destes com seus 

proponentes internos ou externos; 
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III. Acompanhar e revisar os procedimentos acadêmico-administrativos para o 

regular o funcionamento dos cursos de Extensão. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 4º Os Cursos de Extensão são aqueles não regularmente oferecidos nos níveis 

de graduação, e podem ser realizados presencialmente ou a distância. Devem 

privilegiar os princípios da indissociabilidade, interdisciplinaridade e interação 

dialógica com a comunidade, e, nesse sentido, sendo destinados ao público em 

geral, incluídos os integrantes da comunidade acadêmica. 

 

Art. 5º Os Cursos de Extensão são oferecidos com o propósito de divulgar e 

atualizar conhecimentos e processos de trabalho em área específica do saber e 

formar o cidadão para o exercício da cidadania. Compreendem um conjunto 

articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presencial ou à 

distância, planejado e organizado de maneira sistemática.  

§ 1º Os Cursos de Extensão podem ser ofertados por Colegiado de Curso de 

Graduação, bem como por setores acadêmicos e administrativos da Univale e 

profissionais externos, sem vínculo com a instituição. 

§ 2º Os Cursos de Extensão independem da aprovação do Conselho Universitário e 

do NDE dos cursos de graduação. 

 

Art. 6º Os Cursos de Extensão podem ser oferecidos através de convênio firmado 

entre a Univale/FPF e outras instituições.  

 

Art. 7º A classificação dos cursos de extensão estará sujeita a análise da Assessoria 

de Extensão/PROPEX, considerando a descrição abaixo: 

I – Oficinas: configuram-se por serem atividades com caráter prático, de curta 

duração, com carga horária inferior ou igual a 08 horas. 

II- Cursos de Curta duração: objetiva oferecer noções básicas em uma área 

específica do conhecimento, com carga horária mínima de 04 horas e máxima de 30 

horas. 
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III- Cursos de atualização ou treinamento: oferecer treinamento e capacitação em 

atividades profissionais específicas, com carga horária mínima de 30 horas e 

máxima de 179 horas. 

IV- Cursos de aperfeiçoamento: tem como objetivo atualizar e melhorar 

conhecimentos e técnicas de trabalho relativos à sua área de atuação. Tem duração 

mínima de 180 horas e máxima de 359 horas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 

 

Art. 8º As propostas de criação de cursos de Extensão terão origem a partir das 

necessidades vislumbradas pelos Colegiados de cursos de graduação, pela 

Instituição, por membros da comunidade acadêmica, ou por demandas oriundas da 

comunidade externa. 

 

Art. 9º Também serão validadas como curso de extensão, disciplinas isoladas 

cursadas em cursos de graduação e pós-graduação, quando solicitado pelo 

concluinte da disciplina e somente se esta não for computada dentro da carga 

horária de graduação ou pós-graduação. 

Parágrafo único: a disciplina terá a sua classificação como curso, nos termos 

deste regulamento, seguindo o disposto no Art. 7º quanto à abrangência e carga 

horária. 

 

Art. 10 A oferta de Curso de Extensão estará condicionada à existência de 

infraestrutura necessária e condições adequadas de qualificação e dedicação do 

corpo docente. 

 

Art. 11 O Projeto do Curso de Extensão nortear-se-á pelas diretrizes estabelecidas 

pelas normas e políticas institucionais. 

 

Art. 12 A proposição de um novo curso de Extensão dar-se-á pela elaboração de um 

projeto nos moldes disponibilizados pelo Setor de Educação Continuada – SECON e 
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deverá ser protocolado na Assessoria de Extensão – AEX conforme período de 

submissão constante do calendário semestral da AEX. 

Parágrafo Único - Quando a oferta do curso envolver parceria externa, por meio de 

convênio, esta deverá ser ajustada conforme demandas dos setores envolvidos. 

 

Art. 13 O projeto será encaminhado ao Setor de Educação Continuada, que 

realizará o parecer técnico-pedagógico, e, após aprovação, encaminhará para o 

Setor Financeiro. 

 

Art. 14 No final do Curso, o Responsável pelo curso deverá protocolar o Relatório 

Final do Curso de Extensão no Setor de Educação Continuada – SECON/AEX, no 

prazo de 15 dias úteis após o fim do curso. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO RESPONSÁVEL PELO CURSO E DOS PROFESSORES 

Art. 15 Compete ao Responsável pelo Curso de Extensão: 

I. Elaborar o Projeto do Curso de Extensão; 

II. Contatar professores internos e/ou externos que serão convidados para 

ministrar aulas no Curso de Extensão; 

III. Acompanhar o andamento das atividades, nos dias e horários definidos para 

sua realização; 

IV. Preparar a documentação relativa ao Curso de Extensão para fins de 

aprovação e registro; 

V. Comparecer às reuniões convocadas pelo responsável pelo Setor de 

Educação Continuada – SECON/AEX; 

VI. Acompanhar, junto ao Setor de Educação Continuada – SECON/AEX, a 

execução do planejamento de custos do Curso de Extensão sob sua 

responsabilidade; 

VII. Encaminhar documentação necessária para a remuneração dos docentes 

vinculados ao Curso de Extensão; 

VIII. Definir e encaminhar ao Setor de Educação Continuada – SECON/AEX o 

calendário das aulas do Curso de Extensão e qualquer mudança que ocorra 

no mesmo; 
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IX. Encaminhar o relatório final do Curso de Extensão ao Setor de Educação 

Continuada – SECON/AEX. 

 

Art. 16 São atribuições do corpo docente:  

I Elaborar o plano de curso, bem como todo material didático necessário à 

regência de seu conteúdo;  

II Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso;  

III Avaliar o desempenho dos alunos;  

IV Comunicar ao Responsável pelo curso qualquer irregularidade no 

funcionamento do mesmo e solicitar as correções necessárias;  

V Informar ao Responsável a necessidade de materiais, ambientes e/ou 

equipamentos específicos para a realização das aulas; 

VI Desenvolver as atividades inerentes ao curso em consonância com os 

dispositivos regimentais da instituição;  

VII Exercer as demais atividades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA MATRÍCULA NOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 

Art. 17 A matrícula dos alunos selecionados em Cursos de Extensão será realizada 

pela Secretaria Acadêmica, no prazo fixado em edital.  

§ 1º No ato da matrícula inicial, o candidato ou seu representante legal deverá 

apresentar o comprovante de pagamento da primeira mensalidade e toda 

documentação exigida em edital pela Secretaria Acadêmica.  

§ 2º No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o contrato de prestação de 

serviços específico, conforme exigência legal. 

 

Art. 18 O desligamento do aluno do Curso de Extensão poderá ser através de 

cancelamento da matrícula, por: 

I Interesse pessoal do discente (desistência ou cancelamento), mediante 

requerimento expresso e formal; 

II Abandono; 
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III Imposição de sanção disciplinar decorrente de processo administrativo, 

respeitando-se o direito de defesa e o contraditório, ressaltando-se que, neste 

caso, será vedado o reingresso do aluno desligado. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO NOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 

SEÇÃO I 

DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Art. 19 O Projeto do Curso de Extensão deverá prever a forma e os instrumentos de 

avaliação do aproveitamento dos alunos, levando-se em consideração os objetivos 

propostos e o rendimento alcançado pelos alunos. 

 

Art. 20 É obrigatória a frequência em no mínimo 75% nos cursos presenciais. 

§ 1º Não há abono de faltas. 

§ 2º O período de ausência do aluno poderá ser compensado desde que amparado 

pelo Regimento Geral da Univale. 

 

Art. 21 Os Cursos de Extensão, de acordo com as especificidades destes, poderão 

ter normas complementares, desde que aprovadas pela Reitoria.  

 

 

SEÇÃO II 

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 

Art. 22 O monitoramento do Curso de Extensão deverá ser realizado pelo 

responsável pelo mesmo, numa ação conjunta do SECON/AEX e a CPA. 

 

Art. 23 Ao final do Curso de Extensão a CPA realizará a avaliação geral do Curso, 

onde aspectos como a atuação do(s) professor(es), infraestrutura institucional e 

qualidade das informações apresentadas serão avaliados pelos alunos e 

professores. 
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Art. 24 O relatório produzido a partir dos dados coletados servirá como instrumento 

de autorregulação dos Cursos subsequentes. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES 

 

Art. 25 Serão expedidos certificados aos concluintes do Curso de Extensão cuja 

situação acadêmica e financeira esteja regularizada junto a Instituição. 

§ 1º O certificado emitido pela AEX será digital e encaminhado para o e-mail do 

aluno cadastrado na Secretaria Acadêmica. 

§ 2º Será cobrada taxa de emissão da segunda via do certificado de Curso de 

Extensão, conforme valores definidos pela Instituição. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 26 As disposições deste Regulamento aplicam-se a todos os Cursos de 

Extensão que venham a ser oferecidos pela Univale. 

 

Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão, ouvido o SECON/AEX. 

 

Art. 28 Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI). 

 

Governador Valadares, 11 de maio de 2020. 

 

 

Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

Universidade Vale do Rio Doce (Univale) 


