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INTRODUÇÃO

A Universidade de Taubaté, por intermédio da Pró-Reitoria de extensão
(PREX), torna pública a abertura de novas propostas de cursos de extensão com
início previsto para o segundo semestre de 2022, destinado a docentes internos e
externos da Universidade.
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OBJETO

O presente edital tem o objetivo selecionar novas propostas de cursos de
extensão com início previsto no segundo semestre de 2022. Serão aceitas propostas
de todas as áreas de conhecimento, preferencialmente de forma presencial
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DEFINIÇÕES

3.1 Da finalidade das propostas

Serão

aceitas propostas de novos cursos de extensão submetidos

pelos

coordenadores dos cursos à Secretaria dos Cursos de Extensão, que estejam de
acordo com a Deliberação Consep 312/19. Serão avaliados propostas de docentes
internos e externos à Universidade.
3.2 Das inscrições e análises das propostas
I. As inscrições estarão abertas no período de 01/04/2022 a 31/05/2022.
II. As propostas serão previamente catalogadas na PREX, e as que estiverem em
concordância com a deliberação Consep 312/19, serão encaminhadas ao Conselho de
Extensão (CONEX) para avaliação juntamente com a planilha de custos definido pelos
coordenadores dos cursos, caso não seja curso gratuito. Essa planilha será
previamente discutida com a coordenação dos cursos de extensão.
III. O Conselho de Extensão (CONEX) emitirá um parecer em relação às propostas
segundo os seguintes critérios: carga horária, período, dias e horários do curso,
número de vagas, público alvo, tipo de curso, programa do curso, identificação do
proponente, justificativa, objetivos, requisitos para inscrição, critérios de avaliação,
diplomas acadêmicos, currículo e planilha de custos.

IV. O CONEX reunirá na segunda semana de cada mês para análise das propostas
enviadas no mês anterior.
V. Do cronograma
•

Publicação do edital: 04/04/2022

•

Inscrição das propostas 04/04/2022 a 31/05/2022

•

Análise pelo relator: 28/04/2022, 19/05/2022 e 23/06/2022

•

Divulgação das propostas selecionadas: 05/05/2022, 26/05/2022 e 30/06/2022

VI. Dos documentos necessários
Para a submissão serão necessários os seguintes documentos:
•

Proposta de novo curso de extensão (ANEXO I);

•

Cópia eletrônica do currículo lattes dos professores e coordenadores;

•

Cópia eletrônica do certificado (ou diploma) dos professores e coordenadores;
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DISPOSIÇÕES FINAIS

I.

As

propostas

deverão

ser

enviadas

para

o

e-mail

da

PREX

(cursos.prex@gmail.com) até a primeira semana de cada mês para serem divulgadas
a partir do mês seguinte;
II. O setor de Marketing da Unitau desenvolverá as artes para divulgação dos cursos
nas mídias sociais da Universidade, tendo também os professores coordenadores a
responsabilidade de promoverem ampla divulgação de seus cursos.
III. O curso proposto que não obtiver número mínimo de alunos previsto no processo
não terá autorização para ser oferecido.
IV. Casos omissos serão avaliados pelo CONEX e/ou PREX.

Taubaté, 04 de abril de 2022

Profa. Dra. LETICIA MARIA PINTO DA COSTA
Pró-reitora de Extensão

ANEXO I
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
DADOS DO CURSO

Titulo do Curso:

Carga Horária:

Período: _____ semestre

Dias e Horário:
Local de Realização:

No mínimo de alunos por turma/horário:
Público-alvo:

No máximo de alunos:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Reoferta: Sim ( )

Não ( )

Curso: Presencial ( ) Online ( )
Híbrido ( )
EaD ( )
A presente proposta está vinculada a projeto de extensão? ( ) Não
( ) Sim
Qual?___________________________________________________________
Indique a classificação do Curso de Extensão:
Vide Deliberação CONSEP 312/2019
(

) Curso de Iniciação (Objetivo: ser um espaço para difusão e o conhecimento inicial de aspectos

científicos, técnicos ou culturais)
(

) Curso de Extensão (Objetivo: treinamento e qualificação profissional, que deverão provir das

demandas comunitárias, das pesquisas e do ensino desenvolvido.)
(

) Curso de Atualização (Objetivo: oferecer conhecimento sobre as novas técnicas com vistas a

atualizar e aprimorar a atuação profissional)
( ) Curso de Aperfeiçoamento (Aprimorar ou aprofundar habilidades técnicas, científicas artísticas e
culturais em uma área do conhecimento)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em que eixo de Extensão está vinculado a proposta?
( ) Comunicação
( ) Cultura ( ) Direitos Humanos e Justiça
( ) Educação
(

) Meio Ambiente

(

) Saúde

(

)Tecnologia e Produção

(

) Trabalho

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – PROPONENTE
Departamento/Empresa
Coordenador/ Responsável:

Titulação:

Telefone:

E-mail:

Professor (es):

Titulação:

123-

DETALHAMENTO DA PROPOSTA
Justificativa:

A oferta deste curso se justifica.....

Objetivo(s) geral(is) e Objetivo(s) específico(s):

Objetivos gerais:

Objetivos Específicos:

Requisitos para matrícula:

Metodologia:

Contato: tel/cel/e-mail

Conteúdo Programático:

Indicação bibliográfica:

.
Avaliação final e frequência mínimas conforme deliberação CONSEP 312/2019.

Especificações:

Universidade de Taubaté ( )
Parceiro ( )

Material

•

Caso necessite o professor terá que levar seu equipamento.

ORÇAMENTO DO CURSO
Anexar planilha de custo (se for o caso) elaborada pela Unitau
Documentação exigida: curriculum vitaeLattes resumido e cópia da última titulação do
Coordenador do curso e dos docentes apresentados na proposta
A aprovação da Secretaria dos Cursos de Extensão e do CONEX/(datado e assinado) é
requisito determinante para a efetivação do Curso.

_____________________________
Coordenador(a) / Responsável

Data: _____/______/______

FAVOR PREENCHER OS DADOS DA PROPOSTA PARA SER
DISPONIBILIZADA NO SITE:

Nome do Curso
Investimento/Matrícula
Público-alvo
Carga Horária
Data de Início
Data de Término
Dias/Horários
Número de Vagas
Turmas*

Coordenador
Local
Apresentação/Objetivos

