Defina a
modalidade
Difusão cultural,
tecnológica ou científica,
especialização ou outra
modalidade? observe a
carga horária e as normas
vigentes da Extecamp, e
defina o tipo de curso ideal

Utilize o
formulário
Já no site, crie um novo
oferecimento. Ali você
deverá preencher todas as
informações de seu curso

Quase lá!
Cheque as informações
adicionadas. Imprima as
versões da Extecamp e
entregue-as à secretaria
de extensão de sua
unidade

Aprovação
Caso o curso seja
aprovado, a Extecamp
fará a divulgação em sua
página. Converse com a
Assessoria de
Comunicação e peça
auxílio para ampliar a
divulgação

Valores e
regras
Atenção! Nem todas as
taxas Funcamp e Unicamp
estão contempladas no
formulário Extecamp.
Verifique essa informação
na sua unidade. Ao
calcular os custos do seu
curso. Atente-se também
para as deliberações
CONSU-A-005/2007 e
CEPE 004/2003, elas
tratam de CH dos docents
externos à Unicamp e da
titulação mínima para
cursos de especialização

Cursos de
Extensão

como propor? Um
passo-a-passo
Entre no site
da Extecamp
Se é a primeira vez que
entra para propor um
curso, peça seu usuário e
senha à secretaria de
extensão da sua unidade.
Aproveite para ler o
tutorial da Extecamp para
a proposição de cursos

Informe os
custos
No formulário, as taxas
internas da Unicamp e
Funcamp serão
adicionadas ao valor total
de seu curso. Crie sua
planilha de gastos à parte,
pois no site você colocará
somente seu valor final
total

Reuniões
Agora que seu curso está
proposto, deverá passar
pelo seu departamento,
seguido da comissão de
extensão e congregação

Oferecimento
Para que o curso ocorra, o
número mínimo de alunos
que você definiu, deverá
se matricular. Coloque a
data de pagamento com
alguns dias de
antecedência ao início do
curso, assim fica mais fácil
de saber se o curso terá
um número mínimo de
participantes antes de
iniciar

É só começar!
Conseguiu todos os insciritos? Agora é só
agendar o local do curso e dar início às
atividades. Vai ter coffee break? Verifique
na sua unidade quais equipamentos e
materiais de cozinha podem ser
emprestados

