Orientação para propor atividades de extensão
As propostas podem ser tramitadas de diversas formas, conforme especificidades, pela Diretoria de Pesquisa e Extensão – APEX (com
exceção da Atividade Simultânea e Eventos), mas segue orientação geral:
Serviços
TécnicoEspecializados

Atividades
Comunitárias

Editais de
Financiamento

Cursos de
Extensão

(consultorias,
prestação de
serviços etc)

Projetos
Individuais

Convênios

Tramitar na
Comissão de
Extensão da
FCA

Tramitar nas
Comissões de
Extensão,
Congregação,
PG e Câmara

Atividade
Simultânea

Contrato/
Convênios

Prestação de
Serviços

Com entidade parceira
ou hospedeira?
Não

Seguir
procedimentos
do Edital
Prazo: seguir o
do Edital e se
informar sobre
eventuais
prazos internos
da Unidade

Prazo
estimado:
25 dias*

Prazo
estimado: 2
meses*

Sim

Prestação de
serviço como
pessoa física
por
solicitação de
determinada
entidade.
Trâmite pelo
RH da
Unidade

Serviço não
frequente,
prestado por
um equipe, para
uma
determinada
empresa.
Tramitar nas
Comissões de
Extensão,
Congregação,
PG e Câmara

Serviços bem
definidos,
prestados com
regularidade,
para entidades
diferentes.
Tramitar nas
Comissões de
Extensão, PG,
CONEX e
CONSU

Tramitar Curso
de Extensão
(instâncias
Comissão de
Extensão,
Congregação,
CONEX, CEPE).
Se a
modalidade for
difusão, não
tramita no
CONEX e CEPE.

Tramitar
Curso de
Extensão +
Convênio
(Trâmite do
Curso +
Trâmite
Convênios/
Contratos)

Prazo
estimado: 2
meses*

Prazo estimado:
2 meses*

Prazo
estimado: 2
meses*

Prazo
estimado: 3
meses*

Prazo
estimado: 3
meses*

* Desde que o projeto seja submetido 15 dias antes da Reunião das Comissões Permanentes

Eventos de
Extensão

Inserir proposta no
sistema Controle de
Eventos (http://
prod01.fca.unicamp.br/
ceven/)
Prazo: 20 dias de
antecedência à data de
início do evento
Para eventos acadêmicos é
possível disponibilizar link
para inscrição e cobrar taxa de
inscrição, cujo valor deve ser
utilizado exclusivamente para
a organização do evento (taxa
de 6,5% de administração). É
necessário enviar formulário
FUNCAMP com 15 dias de
antecedência e o recurso fica
sob responsabilidade de um
servidor.

