ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO:

1. Atividades de extensão são aquelas que envolvem a comunidade externa àInstituição e ligadas a
formação do aluno.
2. Atividades que não estejam ligadas a esta situação, não sejam de pesquisa e necessitem de
registro, após avaliação por membro do NUPEX poderão ser registradas como atividades acadêmicas
complementares. Também terão registro de abertura e fechamento pelo menos anual para emissão
de certificados.
3. Só serão cadastrados no NUPEX documentos assinados por professor responsável, jamais por
aluno ou pessoas externas a Instituição.
4. O cadastro só será validado após verificação e assinatura por professor responsável pela extensão
do NUPEX. Não serão cadastrados documentos de pesquisa como extensão ou outros não
pertinentes.
5. Atividades simultâneas de Extensão e Pesquisa devem ter cada qual, seu cadastro nos respectivos
setores e cumprir os trâmites.
6. Ao final do período determinado (nunca superior a um ano), deverá ser preenchido e cadastrado
no NUPEX, o formulário final de extensão.
7. Atividades de extensão continuadas devem ser reabertas todos períodos (semestralmente) e
emitidos relatórios finais em cada fim de período.
8. Certificados só serão emitidos após entrega do relatório final de extensão devidamente assinado
pelo professor responsável. Somente este pode solicitarcertificado, alunos que desejarem, devem
buscar o professor responsável pela atividade realizada.
9. Ao final da entrega do relatório final o professor responsável deverá encaminhar por e-mail, os
nomes título da atividade de extensão e cargahorária e local para confecção dos certificados e poderá
lança-los em campo próprio no currículo lattes.
10. Visitas técnicas e eventos pagos deverão ter inscrição realizada no site eventos onde
posteriormente a confirmação de presença poderão ser impressos os certificados no site. E isto não
dispensa os registros no NUPEX.
Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas ao Professor responsável pela Extensão do NUPEX.
Atensiosamente,
Professor Marcelo Dias
Coordenador de Extensão do NUPEX

