
                                                            
    

Cidade Universitária “ Zeferino Vaz, 26 de Agosto de 2021 

Ofício Circular EXTECAMP  24/2021 

 

Aos 

Coordenadores de Extensão das Unidades de Ensino e Pesquisa e Colégios Técnicos UNICAMP 
 

 
Assuntos: Prazos para alterações no Catálogo de Cursos e implantação de 
oferecimentos e reoferecimentos para o ínicio 2022 

 

 
Prezados Senhores, 
 

 

A Escola de Extensão elaborará nos próximos meses o Catálogo de Cursos de 

Extensão 2021/22, publicado anualmente, de acordo com a NORMA EXTECAMP  

01/2008 e em conformidade com a Deliberação CEPE-A-23/2020. A data de fechamento 

do sistema informatizado para a elaboração do Catálogo será em 10 de novembro de 

2021, conforme artigo 3º da NE nº 01/2008. 

Nesse sentido informamos que os cursos que não atenderem a Deliberação 

CEPE serão suprimidos do Catálogo de Cursos de Extensão 2021/22, bem como serão 

excluídos os cursos que estão sem reoferecimento desde 2016. 

Além dos cursos citado acima, caso a unidade queira encerrar algum outro 

curso, solicitamos que enviem a solicitação formal assinada pelo professor responsável e 

coordenador de extensão até o dia 10 de novembro de 2021.  

Solicitamos ainda que os processos administrativos referentes aos 

oferecimentos e reoferecimentos de Cursos de Extensão, com previsão de início nos 

primeiros meses de 2022, sejam encaminhados via SIGAD para a EXTECAMP até dia 

10 de dezembro de 2021. Os processos e respectivos cursos que estiverem dentro das 

normas estabelecidas e com as aprovações necessárias terão prioridade de implantação. 

Contando sempre com sua valiosa colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Eduardo Galembeck 

Coordenador da Escola de Extensão 

Diretoria de Extensão 

PROEC UNICAMP 
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