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Comunicado n° 03/2021 - CAEX 

Aos Comitês Setoriais de Extensão e Pareceristas. 

A Resolução n° 57/19 - CEPE, em seus artigos 27 e 35, normatiza a aprovação 
automática de propostas e relatórios de cursos e eventos vinculados a projetos ou programas 
de extensão. 

Contudo, para fins de uma adequada certificação e agilidade na emissão desta, entende-
se que se faz necessária a conferência de alguns aspectos da proposta, conforme listados 
abaixo. Tais aspectos futuramente serão implementados no SIGA como critérios automáticos, 
quando não será mais necessária essa conferência pelos pareceristas. 

Diante do exposto, o Comitê Assessor de Extensão, por decisão no dia 23 de março de 
2021 (ata 619), sugere que todas e todos pareceristas dos Comitês Setoriais de Extensão se 
atentem à conferência dos aspectos nas propostas e relatórios de cursos, eventos e prestação 
de serviço extensionista vinculados a projetos ou programas de extensão. 

 
São esses aspectos: 

- Carga horária do curso (deve ser entre 8h e 179h); 

- Carga horária de ministrantes de curso: conferir se, em caso de a soma das cargas 
horárias das e/ou dos ministrantes exceder a carga horária total do curso, há justificativa para 
tal, explicitada na metodologia da proposta (Artigo 31); 

- Carga horária do certificado e o estabelecido na proposta: a carga horária total do 
curso ou evento ou prestação de serviço é determinada pelo somatório das cargas horárias das 
atividades que compõem o certificado dos participantes; 

- Conferir as atividades elencadas para compor o certificado dos participantes na aba 
“atividades”, para curso ou evento: não devem compor o certificado dos participantes 
atividades como preparação, coordenação, divulgação, avaliação. 

Constando algum erro, orienta-se que a ou o parecerista coloque a proposta ou 
relatório em diligência, apontando a informação errada e que deverá ser corrigida.  

Qualquer dúvida, estamos a disposição pelo email coex@ufpr.br. 

         Curitiba, 24 de março de 2021. 

  Secretaria do Comitê Assessor de Extensão. 
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