Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de maio de 2008.

Ofício Circular Extecamp nº 04/2008

Aos Coordenadores de Extensão
UNICAMP

Prezados Senhores,

Em complementação ao Ofício Circular Extecamp nº 03/2008, que trata do
cadastro de professores convidados que ministram aulas nos cursos no âmbito da
Extensão, solicitamos que:

1- Quando houver alteração da distribuição de carga horária e/ou do rol de professores
dos cursos, a Unidade deverá informar através dos formulários nº 5 ou nº 6 (em
anexo e disponíveis no site da Extecamp), juntá-lo ao processo do curso e
encaminhar à Extecamp.
2- Entende-se por professores todos os docentes que ministram aulas no curso
(docentes Unicamp, professores convidados com vínculo e sem vínculo).
3- Observar se a alteração está de acordo com o artigo 1º da Deliberação CONSU A05/2007 e em casos de cursos de especialização, aperfeiçoamento ou atualização
(modalidade extensão), observar também as Deliberações CEPE A-24/1996 e A04/2003 em seu artigo 2º, §2º, referente à titulação mínima exigida.
4- No caso de professor convidado, efetuar ou atualizar o cadastramento no sistema de
cadastro de professores convidados (www.extecamp.unicamp.br/infprof.asp).
5- O cadastramento dos professores convidados é obrigatório (campos: Informações
Pessoais, Informações Acadêmicas e Informações Profissionais) e deve conter todas
as informações ali solicitadas sem abreviaturas. Os pagamentos efetuados pela
Funcamp a esses profissionais estão atrelados a este cadastro.
6- Para pagamentos efetuados para pessoa jurídica, preencher também o campo: Dados
da Empresa Prestadora do Serviço.
7- Toda atividade ministrada em sala de aula será considerada como carga horária do
curso.
8- Os formulários nºs 05 e 06 deverão ser utilizados da seguinte forma:
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- nº 05 - Alteração do Rol de Professores – Cursos Simples (sem disciplinas): será
utilizado para alterações de professores nos cursos simples já aprovados. Todo o
corpo docente deverá constar no novo quadro, apontando quais professores devem
ser incluídos, alterados e os que permanecem sem alteração.
- nº 06 - Alteração do Rol de Professores – Cursos Múltiplos (com disciplinas): será
utilizado para alterações de professores nos cursos múltiplos já aprovados. Todo o
corpo docente deverá constar no primeiro quadro, apontando quais professores
devem ser incluídos, alterados e os que permanecem sem alteração. No segundo
quadro, discriminar apenas as disciplinas que sofreram alteração.
9- O uso dos formulários 05 e 06 será obrigatório a partir de 02/06/2008.

Solicitamos ampla divulgação em sua Unidade.

Atenciosamente,

Prof. Dr. MIGUEL JUAN BACIC
Diretor Executivo
EXTECAMP – UNICAMP
(original assinado pelo diretor)
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