
 

COORDENÇÃO DE EXTENSÃO CAMPUS 

NITERÓI – COEX CNIT 
OE.COEXCNIT.IFRJ.01/2021 

COEX CNIT 

Orientação Específica para 

Ações de Extensão na 

Modalidade Curso 

Versão 01 

28/09/2021 

Elaborado por: Michelle de Oliveira Abraão 

Aprovado por: José Marcelo Velloso de Oliveira 

 

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 a Resolução CONSUP/IFRJ nº 28/2021 que aprova o 

Regulamento para: Cursos Livres de Extensão. 

Observações: 

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

através das Chamadas Internas Integradas do campus Niterói. 

• 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 SUBMISSÃO E ANÁLISE DE CURSO LIVRE DE EXTENSÃO 

As propostas de cursos livres de extensão devem ser submetidas através do 

Formulário de Proposta de Curso de Extensão disponível em: 

https://pesquisa.ifrj.edu.br/limesurvey/cle-niteroi. O fluxo para submissão de propostas é de caráter 

contínuo e deve obedecer ao prazo de 60 dias de antecedência para o início do cronograma 

proposto. 

▪ A proposta de curso deve estar aprovada pelo 

Núcleo/Departamento/Coordenação/Direção a que o(a) servidor(a) proponente esteja 

vinculado, visando o alinhamento e redução de impactos prejudiciais com as demais 

ações em andamento. 

A análise e aprovação da proposta será realizada por membros da Coordenação de 

Extensão do IFRJ campus Niterói e o parecer final será encaminhado para o e-mail do proponente 

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/niteroi/evento
https://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/survey/index/sid/677187/newtest/Y/lang/pt-BR
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registrado no formulário de submissão, com prazo máximo de 10 dias úteis a contar a partir da data 

de submissão. 

Observação: 

▪ Para realização do curso, 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, a partir do recebimento do Termo de Anuência e 

Autorização para o desenvolvimento de Curso Livre de Extensão no campus. 

Após anuência da COEX/DG, dos acordos e autorizações da DA e ASCOM, o 

proponente estará autorizado a executar a proposta, atendendo aos processos de divulgação, 

inscrição, entre outras etapas previstas no cronograma aprovado. Quaisquer alterações posteriores à 

aprovação devem ser alinhadas previamente com os setores envolvidos. 

 

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

Finalizado o curso, o(a) servidor(a) proponente tem o prazo de 30 dias contados a 

partir da data final da proposta para preencher e enviar o Relatório Final de Atividades CLE” 

disponível em: https://pesquisa.ifrj.edu.br/limesurvey/relatorio-cle-niteroi. 

No preenchimento do Relatório Final o(a) servidor(a) proponente terá acesso à 

planilha a ser preenchida para solicitação de emissão dos certificados, ou de declarações. A planilha 

deve ser preenchida conforme orientações constantes no próprio documento, anexada ao formulário 

do relatório final e enviada para análise e posterior emissão pela COEX, em assinatura conjunta com 

o(a) coordenador(a) do curso, conforme §1º do Art 15 do Regulamento dos Cursos Livres de 

Extensão. 

Observações: 

• O prazo para a emissão dos certificados dos cursos será de sessenta (60) dias corridos 

a partir da data de envio do Relatório Final e da Planilha de Solicitação. 

• Após a emissão, os certificados ficarão disponíveis em: 

https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/curso, para impressão pelo interessado. 

https://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/survey/index/sid/424819/newtest/Y/lang/pt-BR
https://portal.ifrj.edu.br/niteroi/curso
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• Em caso de curso gerenciado por plataformas de recursos digitais, a emissão de 

certificados deve ser previamente estabelecida junto à COEX. 


