
 
 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 04 de junho de 2014. 

 
 
Ofício Circular EXTECAMP nº 03/2014 
 
 
Aos 
Coordenadores de Extensão das Unidades de Ensino e Pesquisa, Colégios Técnicos e CEL 
UNICAMP 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Comunicamos que no próximo dia 09 de junho de 2014, segunda-feira, no período 

da manhã, a Extecamp disponibilizará nova versão do módulo “Processos” do Sistema de 

Oferecimento de Cursos de Extensão On-Line. Para isso, será necessário que ele fique 

inoperante entre os dias 06 e 08/06/2014. 

 

Informamos que as formas de acesso ao módulo não foram alteradas, podendo ser 

feito através da Área dos Professores ou da Área Administrativa. 

 

 Principais alterações do Oferecimento de Cursos: 

1- novo layout, com preenchimento por assunto, contendo campos com 

autopreenchimento e validações automáticas dependendo da modalidade/tipo de curso 

escolhido; 

 

2- o preenchimento dos dados é feito de forma ordenada, começando pelos dados do 

curso, professores do curso, dados do oferecimento, custos do oferecimento. Para 

cursos múltiplos, há ainda a grade curricular e o custo das disciplinas. 

 

Alterações no Oferecimento e no Reoferecimento de Cursos: 

3- O preenchimento do rol de professores do curso sofre grande alteração. O sistema 

contempla os dados de docentes Unicamp, professores com vínculo e professores sem 

vínculo. Os dados dos docentes Unicamp e professores com vínculo são preenchidos 

com base nas informações da DGRH (para docentes e funcionários Unicamp), 

DAC/CCUEC (para alunos de graduação e pós) e FUNCAMP (para funcionários 

Funcamp). Somente professores sem vínculo deverão preencher cadastro junto à 

Extecamp. A mesma lógica é utilizada para os palestrantes. 

 

4- Planilha de custos: foram incluídos três campos de preenchimento opcional: 

I- aproveitamento de recursos gerados por cursos de extensão. Este item reduz o custo 

do curso. O valor aqui inserido representa sobra financeira de outro curso que será 

utilizada para custear o curso atual. É um valor negativo na planilha (reduz o custo 

total); 
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II- fundo de extensão da Unidade: percentual que poderá ser reservado dentro do curso 

para despesas de Extensão da Unidade. Neste momento este percentual na planilha 

é apenas indicativo porque não há demanda nem padronização de contas junto à 

Funcamp para realizarmos este repasse automaticamente (como é feito com o AIU); 

III- subsídios gerados em conformidade com a Portaria GR 086/1995 (Doação, 

Patrocínio, Captação de Apoio). Refere-se a recursos recebidos para o curso através 

da referida Portaria. É um valor negativo na planilha (reduz o custo total). 

 

5- Grade curricular (somente para cursos múltiplos): além das novas disciplinas propostas, 

poderão ser incluídas como disciplinas de curso múltiplo, as seguintes modalidades: 

disciplinas pertencentes a outro curso, disciplina isolada, e curso de extensão simples. 

Lembrando que o curso deve ser aproveitado no formato existente, com o professor 

responsável vigente. Qualquer alteração em curso ou disciplina que está sendo 

aproveitada deverá ser solicitada no curso de origem. 

 

Com o objetivo de otimizar os recursos de informática (banco de dados), os 

preenchimentos de oferecimentos e reoferecimentos não concluídos no período de 12 

meses (não enviados para a Extecamp), serão eliminados do Sistema. 

 

Informamos ainda que, quando da disponibilização da nova versão, todos os 

oferecimentos e reoferecimentos que ainda estiverem com o status de “Unidade-

Preenchimento”, deverão ser revisados/refeitos. 

 

Disponibilizaremos um tutorial, na Área do Professores e na área Administrativa, 

com informações para ajudar no preenchimento dos formulários. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Prof. Dr. MIGUEL JUAN BACIC 
Diretor Executivo 

EXTECAMP – UNICAMP 
 
 
(original assinado pelo diretor) 
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