
Relatório do grupo de trabalho para análise das questões envolvidas na
realização de cursos pagos de extensão

O presente relatório apresenta os resultados do Grupo de Trabalho criado pela Resolução
CTA No 01/2016  do  Conselho  Técnico  Administrativo  da  EACH,  cuja  constituição
objetivou a discussão acerca de oferecimento, por parte de docentes da EACH-USP, de
cursos de extensão que envolvam o pagamento de matrículas, taxas e/ou mensalidades, por
parte de discentes e/ou contratantes, e a remuneração de professores(as), como parte dessa
oferta.

I – Definição dos Cursos de Extensão

A Pró-Reitoria  de  Cultura  e  Extensão Universitária  é  responsável  pelo  oferecimento  e
gerenciamento de cursos de extensão universitária  nas suas mais diversas modalidades,
seguindo a regulamentação específica. Esses cursos, normatizados pela Resolução CoCEx
7425,  de  08/11/20171 (Anexo  1  deste  Relatório),  e  sumarizados  no  sítio
http://prceu.usp.br/cursos/, são classificados do seguinte modo:

A. Educação Continuada e Pós-Graduação

Cursos que envolvem prática ou aprendizagem pós-formação acadêmica. Do ponto de vista
profissional,  é  o  conjunto  de  esforços  necessários  ao  profissional  para  acompanhar  as
mudanças da sua área de atuação.

 Especialização:  O Curso de Especialização é uma modalidade de pós-graduação

lato  sensu,  com duração  mínima  de  360 horas.  Deve  ser  constituído  como um
sistema organizado de uma ou mais disciplinas, que visa a qualificar profissionais
em  campo  determinado  de  conhecimento.  De  natureza  técnico-profissional,
possibilita aos interessados aprofundar seus conhecimentos e competências em uma
determinada área, aprofundando o ensino de graduação já concluído.

 Aperfeiçoamento:  Com  carga-horária  mínima  de  180  horas,  o  Curso  de

Aperfeiçoamento é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, ministrado
somente a alunos graduados, com o objetivo de ampliar conhecimentos em campos
específicos da atividade profissional.

1 http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-no-7425-de-08-de-novembro-de-2017

                    Rua. Arlindo Béttio, 1.000  Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP  | 03828000 | www.each.usp.br



 Atualização: Visa difundir o progresso do conhecimento em determinadas áreas ou

disciplinas. Com carga horária mínima de 30 horas, é destinado aos interessados em
rever e aprimorar suas atividades profissionais, além de interagir com profissionais
da  área.  São destinados  a  quem deseja  ampliar  conhecimentos  em sua  área  de
interesse  ou  conhecer  novas  áreas  de  atuação,  melhorando  sua  capacitação
profissional.

 B. Formação Profissional

Atividades que visam qualificar, desenvolver ou aperfeiçoar habilidades próprias de uma
profissão, diferindo das atividades de “Educação Continuada” pelo caráter eminentemente
prático desenvolvido em seus projetos de formação através do treinamento em serviço.

 Prática Profissionalizante: A Prática Profissionalizante visa aprimorar o exercício

da atividade profissional. Destinados aos profissionais da saúde, que visam ampliar
seus conhecimentos  em determinada área, em sistema de reciclagem, para obter
aprimoramento específico e definido, destinado e aplicado em trabalho profissional
de caráter pessoal ou em atividade institucional de natureza universitária.

 Programa  de  Atualização:  O  Programa  de  Atualização  visa  desenvolver  no

participante um conhecimento ou uma técnica em determinada área ou disciplina,
destinando-se ao público em geral, sem exigência de escolaridade mínima.

 Residência: A Residência tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento

científico  e  proficiência  técnica  por  meio  de  treinamento  em  serviço.  As
Residências em Área Profissional da Saúde criadas a partir da promulgação da Lei
n°  11.129  de  2005,  são  modalidades  de  pós-graduação  lato  sensu,  com  carga
horária mínima de 5.760 horas, orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e
abrangem  as  profissões  da  área  da  saúde,  a  saber:  Biomedicina,  Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina Veterinária,  Nutrição,  Odontologia,  Psicologia,  Serviço Social,  Terapia
Ocupacional, e Física Médica.

 Difusão: O Curso de Difusão, que tem carga horária mínima de 4 horas, é uma

atividade  de  divulgação  artística,  cultural,  científica,  técnica,  tecnológica  ou
desportiva e se destina ao público em geral, sem exigência de escolaridade mínima.
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II – Descrição das Atividades e Propostas do Grupo de Trabalho

As atividades realizadas por este Grupo de Trabalho envolveram:

a) Revisão da regulamentação geral da USP; 

b) Revisão de regulamentações específicas definidas em algumas unidades, a fim de
subsidiar a proposição de regramento específico na EACH;

c) Consultas e reuniões com a Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PRCEU);

d) Consultas  e  reuniões  com a  Fundação  de  Apoio  à  Universidade  de  São  Paulo
(FUSP).

Cumpre destacar que este Grupo de trabalho portou-se como assessor aos Colegiados que
se relacionam com o tema (CTA e CCEx), e evitou, durante suas atividades, emitir juízos
de valor, ou se portar de forma deliberativa. O propósito desse relatório final é levantar
diversas  questões  relacionadas  ao  tema,  elencando  possíveis  encaminhamentos  para
posterior decisão das instâncias envolvidas.

São apresentados, abaixo, os itens discutidos, acerca das atividades pagas e remuneradas –
doravante denominadas “cursos pagos,” para fins de simplificação. Na sequência,  esses
itens serão detalhados e discutidos.

1. Critérios para a aprovação de propostas, na EACH-USP;

2. Infraestrutura física da EACH-USP;

3. Envolvimento de funcionários e bolsistas discentes da EACH-USP;

4. Benefícios à EACH-USP – percentual e destinação de saldos remanescentes;

5. Transparência;

6. Administração dos cursos - processo FUSP versus controle interno;

7. Comunicação e clareza das regras aos proponentes;

8. Outras questões relacionadas:

8.1 Critérios adicionais (EACH-USP) à outorga do diploma;

8.2 Regularização da situação docente junto à CERT.
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1. Critérios para a aprovação de propostas, na EACH-USP.

A oferta de cursos pagos tem um regramento específico da Universidade de São Paulo,
através da Resolução CoCEx 7425, de 08/11/2017 (Anexo 1) e do Regimento de Cultura e
Extensão Universitária da Universidade de São Paulo2, que especificam a documentação
necessária, percentuais mínimos de participação de quadro docente interno, percentual de
vagas com isenção, entre outros.  

Não  obstante,  é  possível  à  Escola  estabelecer  critérios  próprios  para  a  avaliação  das
propostas apresentadas. Duas questões principais emergiram dos debates realizados dentro
do Grupo de Trabalho:

a) Cabe  à  EACH  estabelecer  critérios  específicos,  da  unidade,  para  aprovação  das
propostas? 

b) Cabe à EACH definir critérios para a aprovação de novas edições de um mesmo curso
ou de novos cursos do mesmo coordenador? 

Durante  os  trabalhos,  tivemos  acesso  à  Deliberação  FDRP 01/2015  (alterada  pela
Deliberação FDRP nº 03/2015)3, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP,
que trata do tema do oferecimento dos cursos de especialização dentro da unidade, a
qual encontra-se no Anexo 2. No nosso entender, o texto daquela deliberação atende
grande parte das questões acima, com as adaptações necessárias dadas as diferenças
entre  as  duas  unidades  (a  EACH não tem departamentos;  estamos  em processo de
implantação de estruturas intermediárias; nem todos os docentes são credenciados em
programas de pós-graduação). 

Entre os pontos da Deliberação, destacam-se:

i) A possibilidade de cada docente propor, no máximo, 2 cursos simultâneos como
coordenador ou vice-coordenador – desconsiderando-se sobreposições no caso
de reedições de um mesmo curso;

ii) Requisitos mínimos de engajamento com a unidade para a proposição da 1ª
edição de um curso (atribuição didática nos dois últimos semestres, com média
mínima de oito horas semanais);

iii) Requisitos adicionais para o oferecimento de um 2º curso (incluindo reedições),
com o cumprimento de pelo menos um dos itens a seguir: participação em pelo
menos um colegiado (salvo na hipótese de não ter obtido êxito nas últimas três

2 http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5940-de-26-de-julho-de-2011
3 http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Deliberação_Esp_LatoSensu_Consolidada.pdf
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tentativas  de  integrá-los);  cumprimento  dos  requisitos  para  credenciamento
como  orientador  pleno  em  programa  de  pós-graduação;  coordenação  de
projetos gratuitos de cultura e extensão;

iv) Critérios de resolução de sobreposição de propostas de cursos em uma mesma
área temática;

v) Critérios  de  planejamento  financeiro  que  incluem  percentuais  mínimos  de
inadimplência e superávit, assunto ao qual voltaremos no item 4;

vi) Prerrogativa da Congregação de analisar propostas de cursos que prevejam uso
das instalações internas, quanto ao mérito da viabilidade diante das limitações
de espaço físico e de servidores (incluindo a alteração do período da oferta do
curso para outro mais conveniente à unidade);

vii)  Requisitos de transparência.

Além dos pontos acima ajustados às particularidades da EACH, recomendaríamos a
inclusão de critérios adicionais para aprovação de propostas, em especial: 

viii)  Aderência das áreas de atuação do proponente ao curso;

ix) Necessidade de encerramento formal e aprovação de contas de cursos anteriores,
salvo propostas que impliquem em sobreposição temporária (caso de reedição).

No Anexo 3 deste relatório, apresentamos uma proposta de portaria que contemplaria
os pontos acima.

Por fim, algumas outras questões levantadas referem-se às formas de encaminhamento aos
pareceristas para análise das propostas e se deve haver um roteiro que seja comum a todas
estas avaliações. No entender do Grupo de Trabalho, eventuais pareceristas devem ser de
área  de  atuação  aderente  à  do  curso  sob  análise.  Não  houve  consenso  no  Grupo  de
Trabalho sobre o número necessário de pareceristas por projeto, o que mereceria discussão
no âmbito da Comissão de Cultura e Extensão Universitária ou CTA da EACH. 

Como exemplo administrativo para a questão do roteiro comum às análises, o Anexo 4
contém o Formulário para Apresentação de Parecer sobre Propostas de Curso de Extensão
e Atividade de Formação Profissional adotado pela FDRP/USP, o qual inclui uma Lista de
Verificação (Check List) que pode servir de modelo para nossa Escola.
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2. Infraestrutura física da EACH-USP.

A oferta  de  cursos  pagos,  principalmente  no  caso  de  cursos  de  difusão,  atualização  e
especialização,  demanda  espaço  físico  (salas  de  aula,  anfiteatros,  auditórios  etc.)  e
equipamentos (computadores, data shows, equipamentos de ginástica etc.), o que causa um
impacto na infraestrutura física da EACH-USP. Isso é agravado pelo fato de grande parte
desses cursos ter oferta noturna, que é o período com a maior carga de atividades em nossa
unidade. Como consequência disso, é possível antever situações em que não seja viável
atender todas as demandas por essa infraestrutura de forma simultânea. 

Dessa  forma,  o  Grupo  de  Trabalho  elencou  as  seguintes  questões,  que  precisam  ser
discutidas:

a) Como compatibilizar a demanda de espaço e infraestrutura pelos cursos pagos com a
rotina acadêmica da Escola? 

b) Como atribuir espaços em caso de duas ou mais propostas concorrentes pelos espaços
disponíveis?

c) Como evitar ônus para a unidade com limpeza, materiais de escritório, reagentes de
laboratório etc, com a realização dos cursos em suas instalações?

d) Como evitar ônus para a unidade decorrente de danos a equipamentos e instalações
decorrentes dos cursos pagos?

Não está em discussão que as demandas das atividades-fim da Escola têm precedência
sobre  os  cursos  pagos.  Desta  maneira,  pela  ordem,  atividades  de  graduação,  pós-
graduação,  extensão  e  eventos  de  natureza  gratuita  devem  ter  prioridade  no
agendamento.  Também  não  há  discussão  de  que  proponentes  podem  realizar  as
atividades  de  seus  cursos  em  instalações  fora  da  EACH,  uma  vez  previstas  e
justificadas em suas caracterizações acadêmicas e financeiras.

No  que  se  refere  aos  aspectos  desta  questão,  um  primeiro  passo  é  fazer  um
levantamento  do  histórico  de  ocupação,  que  possa  informar  se  há  salas  e/ou
laboratórios disponíveis, bem como horários (matutino, vespertino, noturno) e períodos
do ano em que haja  menor demanda para atividades-fim.  Por exemplo,  o Anexo 5
apresenta  um  quadro  resumo  de  salas  de  aulas  disponíveis  no  Edifício  I1,  no  2º
semestre/2016  e  1º  semestre/2017.  Esse  levantamento  foi  realizado  com  base  na
planilha de agendamentos das salas, fornecida pelo Serviço de Graduação. Em cada dia
da semana e  período (matutino/vespertino/noturno),  foram consideradas  como salas
disponíveis aquelas sem agendamento de atividades durante todo o período (8:00 às
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12:00 para matutino,  14:00 às 16:00 para vespertino, 19:00 às 22:45 para noturno).
Foram consideradas as 21 salas do 1º e 2º andares, excluindo-se da análise as salas de
pós-graduação (3º andar), devido a seu baixo número e alta demanda pelos programas.

Com  relação  ao  oferecimento  de  cursos  aos  sábados,  alguns  fatores  devem  ser
considerados:

 A EACH  fica  aberta  das  7h  às  13h,  e  após  esse  horário  não  há  qualquer

infraestrutura disponível;

 O restaurante universitário da EACH não abre aos sábados;

 Conforme previsto em contrato,  a lanchonete somente funciona a  pedido da

administração da EACH.

A despeito dessas limitações, caso o CTA aprove futuramente a realização de atividades
após as 13h dos sábados, este Grupo de Trabalho recomenda que sejam consideradas as
tratativas  administrativas  com  a  prefeitura  do  campus,  bem  como  as  questões  de
segurança, limpeza/organização das salas e disponibilidade de funcionários.

Gerencialmente,  vislumbramos  dois  encaminhamentos  alternativos  possíveis  para  a
cessão de espaços:

i) A unidade define um número prévio de salas/laboratórios disponíveis para esse tipo
de atividade; um edital é publicado com critérios claramente definidos; as propostas
são julgadas e classificadas; ou

ii) O(s) proponente(s) ou CCEx devem apresentar evidências da disponibilidade dos
espaços  previstos,  dentro  das  datas  e  horários  de  suas  propostas,  ou  prever  a
locação de espaços externos à unidade, caso não haja disponibilidade interna (note-
se que o parágrafo 4o do artigo 5o da Resolução CoCEx 7425/2017 exige que cursos
ministrados fora da unidade sejam justificados); os indicadores de disponibilidades
poderiam ser incluídos em um check-list. 

Com  relação  a  potenciais  disputas  de  duas  ou  mais  propostas,  sugere-se  o
estabelecimento de critérios de classificação, que poderiam ser baseados nos seguintes
quesitos:  (i)  aderência  às  áreas  acadêmicas  da  Escola;  (ii)  aderência  às  áreas  de
competência dos proponentes; (iii) contrapartidas do curso à Escola, sejam financeiras
ou de infraestrutura; (iv) oportunidades de extensão gratuitas derivadas do projeto; (v)
oportunidades de pesquisa derivadas do projeto; (vi) indicadores de sucesso em edições
anteriores.
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Em relação aos custos de materiais de consumo, insumos e materiais de laboratório,
serviços  e  materiais  de limpeza  e  outros,  consideramos  adequado que as  propostas
prevejam, em sua caracterização financeira, tais despesas. 

Outra  preocupação  é  com  relação  a  danos  de  equipamentos,  particularmente
microcomputadores, projetores e, principalmente,  equipamentos de laboratório (dado
seu alto custo). Para cursos que usam tais recursos, recomenda-se que o coordenador
assine um termo de responsabilidade sobre os equipamentos.  Para mitigar  riscos de
prejuízo, pode-se considerar a obrigatoriedade da previsão, no orçamento da proposta,
de compra de equipamentos  sobressalentes  em quantidade  proporcional  ao total  de
unidades  a  serem  utilizadas  e  ao  tempo  de  duração  do  curso  (para  o  caso  de
equipamentos de menor custo). 

Dada a pouca experiência da Escola com cursos pagos e a possibilidade de requisições
de  estruturas  específicas  como  laboratórios  de  informática,  microscopia,  ginásio  e
outras,  este  Grupo  de  Trabalho  recomenda  que  tais  propostas  sejam  analisadas,
inicialmente, caso a caso pela CCEx e pelo CTA. Não obstante, caberia ao coordenador
da proposta apresentar evidências da disponibilidade desses espaços demandados na
proposta.  Futuramente,  com o acúmulo  de  experiências,  tais  situações  poderão  ser
regulamentadas com mais clareza. 

Complementarmente, este Grupo de Trabalho fez uma consulta à Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária  sobre a  possibilidade  de  cobrança  de aluguel  pela  ocupação do
espaço físico da unidade. A resposta foi negativa, dada a natureza pública dos espaços da
USP, além do fato de que, mesmo quando envolve convênio com empresas e entidades
externas, o diploma é expedido pela Universidade de São Paulo. 

Um passo posterior, após à definição das regras, é a unidade decidir remanejar, criar ou
reformar  espaços  para  esses  cursos,  dentro  das  prerrogativas  com  que  a  Comissão
Assessora do Espaço Físico e o próprio CTA têm tratado o planejamento da ocupação da
Escola. 
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3. Envolvimento de funcionários e bolsistas discentes da EACH-USP.

A oferta  de  cursos  pagos  demanda,  em muitos  casos,  apoio  dos  funcionários  técnico-
administrativos da EACH-USP, em pontos como, por exemplo, abertura e encerramento de
salas  de  aula,  anfiteatros  e  auditórios,  limpeza,  apoio  audiovisual  etc.  Além disso,  há
possibilidade  de  demandas  administrativas  (p.ex.  atendimento  de  alunos  e  professores,
preparação de materiais, compras, controle financeiro, auxílio em prestações de contas e
relatórios etc.) e outras de natureza técnica mais específica (p.ex. técnicos de laboratórios e
educadores). 

Nas reuniões e discussões com os membros do Grupo de Trabalho, levantaram-se algumas
questões que podem ser  respondidas de forma direta,  após consulta  à legislação e aos
órgãos centrais:

a) A participação dos funcionários técnico-administrativos pode ser remunerada por um
curso pago?

b) Na impossibilidade de remuneração direta  a funcionários técnico-administrativos,  é
possível alguma forma de compensação em eventual participação dos mesmos fora de
seus horários de expediente?

O parágrafo 2º do artigo 5o da Resolução CoCEx 7425/2017 prevê que “a participação
de servidores técnicos e administrativos está sujeita às exigências e restrições de seu
regime jurídico de trabalho.”

Durante a semana, no horário normal de trabalho do funcionário, este poderia atuar no
atendimento do curso (p.ex. técnico de audiovisual pode se disponibilizar a atender um
chamado eventual  do docente).  Aos sábados, fora dos dias normais de trabalho do
funcionário, há regras mais rigorosas. Se o curso for gerenciado internamente, neste
caso  a  hora  extraordinária  deverá  ser  prevista  conforme  o  Acordo  Coletivo  dos
Funcionários Técnicos Administrivos, assinado em 30/03/20174. 

 

Uma possibilidade prevista nas normas vigentes da Universidade de São Paulo é a
compensação  de  horário  por  meio  de  banco  de  horas,  observando-se  o  Acordo
Coletivo  supramencionado,  que  prevê  um teto  duas  horas  diárias  de  acréscimo  à
jornada  prevista  na  CLT.  Há  que  se  observar  que  esta  compensação  depende  da
anuência dos superiores. 

4 http://www.usp.br/imprensa/wp-content/uploads/Acordo-Coletivo-2017-2018.pdf
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c) É possível contratar monitores para atuar nos cursos? 

É possível a contratação de monitores para as atividades estritamente acadêmicas dos
cursos, como monitoria, atendimento ao aluno em conteúdos, auxílio em preparação
de materiais  etc.  Os monitores  não podem se envolver  em atividades  estritamente
administrativas, como serviços de secretaria, emissão de boletos, controle financeiro
etc.  Os  recursos  envolvidos  devem  estar  previstos  no  planejamento  financeiro  da
proposta. 

A Deliberação FDRP 01/2015 (Anexo 2) prevê que os monitores de seus cursos devem
ser preferencialmente vinculados à graduação ou pós-graduação daquela unidade, e
que os valores mensais sejam limitados à remuneração inicial do professor doutor I em
RTC.

d) É possível contratar estagiários para atuar nos cursos? 

Em  teoria,  seria  possível  a  contratação  de  estagiários  para  atividades  diversas,
incluindo tarefas administrativas específicas. No entanto, há que se considerar que os
estagiários  não  possuem  acesso  aos  sistemas  corporativos,  o  que  pode  limitar
severamente sua atuação. 

Outras questões necessitam de maior reflexão e eventual normatização pela Escola: 

e) Como os cursos podem alocar recursos para suas necessidades administrativas? 

É  notório  que  cursos  de  extensão  têm  demandas  administrativas  específicas,
especialmente (mas não só) no atendimento de alunos. Também é fato que o quadro de
pessoal da EACH é bastante reduzido, tornando pouco provável que os cursos possam
contar  exclusivamente  com  os  funcionários  para  todas  as  suas  necessidades
administrativas.  

Existe a possibilidade de contratação de pessoal através de convênios com Fundações.
Concomitantemente,  deve-se  considerar  a  necessidade  de  alocação  de  espaço  de
atendimento do público. Há que se considerar, no entanto, potenciais riscos de passivos
trabalhistas  para  a  Universidade  decorrentes  de  vínculo  empregatício.  Para  dirimir
essas questões, os membros deste Grupo de Trabalho manterão contatos com outras
unidades  e  levantarão,  junto  à  Procuradoria  Geral  da  USP,  pareceres  a  consultas
correlatas ao tema.
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Havendo viabilidade de alocação de espaços, que potencialmente abrigariam mesas de
trabalho  e  um  balcão  de  atendimento,  recomenda-se  estudos  específicos  a  serem
realizados pela Comissão do Espaço Físico, sob demanda do CTA. 

f) Como lidar com situações em que haja necessidade de pessoal técnico especializado?

Nem todos os cursos demandarão apenas salas de aula padrão (mesa, cadeira, projetor e
lousa). Dada a natureza interdisciplinar da EACH, podem surgir propostas com o uso
de espaço e infraestrutura de laboratórios (p.ex. informática, ginásio, microscopia etc.).
Nos casos em que o corpo técnico  não tiver disponibilidade para atendimento dessas
necessidades, caberá ao CTA definir se será ou não viável a aprovação do curso e, em
caso  afirmativo,  se  será  aceitável  a  permissão  de  utilização  de  pessoal  externo  à
unidade,  dadas  as  implicações  de  responsabilidades  com  segurança  do  trabalho,
equipamentos  e  insumos.  Em qualquer  situação,  a  responsabilidade  por  danos  aos
equipamentos e instalações recairia sobre o coordenador. 

Como mencionado no item (e),  as  questões  relacionadas  a riscos  trabalhistas  serão
objeto de verificação junto a outras unidades e à Procuradoria Geral da USP.

Este Grupo recomenda que os proponentes sejam orientados a prever a utilização dos
laboratórios didáticos durante a semana (2a a 6a sexta-feiras), nos horários regulares de
funcionamento  dos  laboratórios  (matutino,  vespertino,  noturno),  respeitadas,
naturalmente, as prioridades dos agendamentos para atividades de ensino. Tal política
viabilizaria a possibilidade de contar com o suporte dos técnicos especializados de cada
laboratório e assim evitar a necessidade de contratações de terceiros.
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4. Benefícios à EACH-USP – percentual e destinação de saldos remanescentes.

O percentual das receitas dos cursos destinado à EACH-USP já tinha sido objeto de longas
discussões, no âmbito da CCEx-EACH, comissão da qual participam vários membros do
Grupo de  Trabalho.  Para  dirimir  dúvidas  a  esse  respeito,  membros  desse  GRUPO DE
TRABALHO  reuniram-se  com  funcionários  técnicos  da  Pró-Reitoria  de  Cultura  e
Extensão Universitária (PRCEU), onde obtiveram a orientação a seguir.

A Resolução nº  7290,  de 14 de dezembro de  20165,  apresentada  no Anexo 6,  fixou e
homogeneizou as seguintes taxas aplicadas ao total das receitas brutas auferidas: 

i) 5% aos órgãos centrais, direcionando esse valor ao Fundo Único de Promoção à
Pesquisa, à Educação, à Cultura e à Extensão Universitária da Universidade de
São Paulo (FUPPECEU-USP); e

ii) 5% à unidade (EACH-USP).

Em adição aos percentuais acima, no caso dos projetos gerenciados em convênio com a
FUSP, a taxa administrativa corresponderá a 15% das receitas.

Na reunião com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o Grupo de Trabalho
levantou a seguinte questão:

a) A CCEx-EACH  pode  demandar  uma  taxa  maior  para  a  unidade,  dentro  do
orçamento  do  curso  (por  exemplo,  bolsas  ou  outras  aplicações  internas  de
recursos)?

A resposta  para esta  questão foi  que não,  pois  a  resolução vigente  desde  2016
protege o proponente. Os 5% são tudo que o proponente deve deixar forçosamente
à unidade, além de 5% à Reitoria. A CCEx ou CTA não podem barrar ou devolver
uma proposta de curso pago, através de uma justificativa que peça mais recursos à
unidade. Contudo, o proponente pode, por decisão pessoal, destinar mais recursos à
unidade pela destinação de equipamentos e mobiliários, melhorias de salas de aulas
e laboratórios, através do orçamento, mas a comissão não tem poder de influência
sobre isso. 

Outro  debate  realizado  foi  a  destinação  dos  saldos  excedentes  (quando  houver),  no
encerramento do projeto. Não houve consenso sobre essa questão, e algumas alternativas
foram aventadas:

5 http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7290-de-14-de-dezembro-de-2016
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i) Todo o saldo remanescente destina-se à Unidade;

ii) O saldo remanescente é de uso discricionário dos proponentes, dado um prazo
máximo que atenda requisitos administrativos;

iii) Modelo híbrido, em que um percentual destina-se à Unidade e o restante de
uso dos proponentes.

A  Deliberação FDRP 01/2015 (Anexo 2) oferece uma abordagem peculiar,  pela
qual os cursos são obrigados a prever um superávit  mínimo de 15%, do qual a
metade  destina-se  à  unidade  e  a  outra  metade  pode  ser  de  indicação  do
coordenador, desde que previsto na proposta. Isso implicaria em uma taxa adicional
de 7,5% (mínimo) para a unidade, o que deve ser avaliado juridicamente face à
Resolução nº 7290/2016.

O último ponto discutido pertinente aos benefícios recebidos pela EACH foi relacionado à
distribuição interna dos recursos. As seguintes questões foram formuladas:

b) Como se dá a distribuição dos recursos oriundos dos cursos de extensão dentro da
EACH-USP? Há algum tipo  de  vinculação  (ou  seja,  distribuição  entre  direção,
CCEx e outras instâncias)? 

c) A partir  de  determinada  distribuição  dos  recursos  financeiros,  como  se  dá  o
processo de decisão de sua aplicação? Por exemplo, caso um certo percentual seja
destinado à CCEx, o dispêndio desses recursos segue algum tipo de regramento?

Não foi encontrado, nos documentos analisados, nenhum regramento relacionado a
essas duas questões acima.
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5. Transparência.

A oferta de cursos pagos é tema que provoca debates na Universidade de São Paulo. Desse
modo, um tema de discussão no Grupo de Trabalho refere-se à transparência relacionada à
sua realização dentro da EACH. As seguintes perguntas merecem resposta:

a) Cumpre divulgar as propostas de cursos pagos à comunidade da unidade? Se sim,
para quem, de qual forma, e com qual riqueza de dados e informações? Em qual
etapa a proposta deve ser divulgada – logo após a submissão, apenas quando for
aprovada pela CCEx-EACH ou em etapa posterior? Quem é o responsável por isso?

b) Caso a proposta de curso pago seja aprovada, o que precisará ser divulgado, e com
qual  frequência?  Para  quem,  de  qual  forma  e  com  qual  riqueza  de  dados  e
informações? Quem é o responsável por isso? 

c) A unidade (EACH-USP) terá acesso aos dados da prestação de contas, no caso de
cursos com convênio com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo? Ou
isso se aterá ao coordenador do curso?

O Grupo de Trabalho sugere que existam pelo menos 3 momentos em que os cursos
devam apresentar informações à comunidade: 

i) Na apresentação das  propostas,  quando devem ser  apresentados o nome do
curso, seus proponentes, áreas de relação com as atividades da Escola, equipe
envolvida, possíveis benefícios advindos da sua realização; 

ii) Quando  da  aprovação,  com  detalhamento  do  cronograma  de  realização,
recursos  de  infraestrutura  e  pessoal  utilizados,  número  de  matriculados  e
equipe administrativa e de coordenação envolvidos;

iii)  Quando do encerramento do projeto, com detalhamento do número de pessoas
atendidas,  avaliação  geral,  benefícios  gerados,  inclusive  em   termos  de
infraestrutura,  oportunidades  de extensão e  pesquisa (quando houver),  além
dos recursos financeiros e eventuais saldos remanescentes existentes. 

O artigo  9º  da  Resolução  FDRP 03/2015  prevê  que  “Os  cursos  de  especialização
aprovados  (...)  e  todas  as  suas  informações  acadêmicas  e  financeiras  devem estar
relacionados no site da Unidade”.

Como instâncias de visibilidade destas informações, o Grupo de Trabalho recomenda
que as mesmas sejam publicadas no sítio eletrônico da Escola, com detalhamento das
informações acadêmicas e financeiras.
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6. Administração dos cursos - processo FUSP versus controle interno.

Há 02 (duas) maneiras de se gerenciar administrativamente os cursos pagos, a saber:

 Por meio da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP);

 Por meio da própria unidade.

Outras  unidades  contam  com  uma  terceira  maneira,  por  meio  de  fundações  de  apoio
próprias.

A Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo tem larga experiência na gestão desse
tipo de convênio (dá-se o apoio apenas na gestão financeira); isto é, o processo por meio da
fundação já está formatado. O coordenador da proposta é responsável, e arca com todo e
qualquer eventual  problema, como, por exemplo,  a não prestação de contas, em tempo
hábil, e a problemas relacionados à destinação dos recursos financeiros gerados pelo curso.
O  encerramento  formal  do  processo  fica  também  sob  a  responsabilidade  das  áreas
administrativas  da  Unidade,  que,  caso  não  recebam  toda  a  documentação  pertinente,
mantêm o processo pendente.

O processo por meio da própria unidade, no caso a EACH-USP, pode ser realizado. Os
principais pontos do processo interno são os seguintes:

a) Aplica-se o teto de remuneração do docente da Universidade de São Paulo;

b) O  controle  financeiro  é  gerido  internamente  pelos  setores  administrativos  e
financeiros da unidade, demandando, eventualmente, carga adicional de trabalho;

c) Não há a retenção adicional de 15% da receita total  para a FUSP, o que ocorre
quando o convênio é feito com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo.
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7. Comunicação e clareza das regras aos proponentes.

Dada a complexidade da oferta de cursos pagos, no quesito formal, coloca-se a discussão
acerca da necessidade de confecção dos seguintes documentos, que guardam relação entre
si:

a) Manual de organização e métodos acerca dos cursos pagos, que contemple, dentro
da unidade, informações acerca das instâncias envolvidas, processos necessários,
trâmites e aprovações necessários a uma proposta de curso pago, com identificação
de responsáveis, atividades e prazos da unidade e da Universidade de São Paulo;

b) Tutorial ao usuário, no qual se coloque, de modo claro e objetivo, o que ele deve
fazer para que sua proposta siga a forma, o conteúdo e o trâmite necessários para
sua aprovação.

Mais uma vez, lembramos que o Formulário para Apresentação de Parecer sobre Propostas
de  Curso  de  Extensão  e  Atividade  de  Formação  Profissional  adotado  pela  FDRP/USP
(Anexo  4),  representa  boa  prática  para  a  checagem  do  atendimento  dos  critérios
estabelecidos.
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8. Outras questões relacionadas:

8.1. Critérios adicionais (EACH-USP) à outorga do diploma.

A outorga do diploma tem um regramento específico da Universidade de São Paulo. A
partir disso, o Grupo de Trabalho levantou a seguinte questão básica: cumpre à EACH-
USP  estabelecer  critérios  adicionais  à  oferta  de  cursos  pagos,  em  nossa  unidade
(necessidade de apresentação de trabalho de conclusão a banca, média geral e específica
por disciplina etc.)?

Dado que todos os membros que se manifestaram a respeito entenderam que o regramento
da Universidade de São Paulo é suficiente, não se levou essa questão adiante.

8.2. Regularização da situação docente junto à CERT.

Os docentes  participantes  do  curso  (coordenadores  e  ministrantes)  devem observar  os
critérios  do  regime  de  trabalho  e  do  estatuto  do  docente,  no  que  diz  respeito  à  carga
horária,  ao  credenciamento  e  à  autorização  de  trabalho  simultâneo.  Cabe  a  seguinte
pergunta:

 Quem fará os controles de carga horária, credenciamento, autorização de trabalho

simultâneo, vencimento de credenciamento e renovação e participação em mais de
um curso, simultaneamente?

O  Grupo  de  Trabalho  recomenda  que  a  ATAD  ou  a  ATAF  mantenham  registros
atualizados  das  informações  pertinentes  de  todos  os  docentes  que  coordenem  ou
participem  dos  cursos  de  extensão  pagos.  Tais  registros  deveriam  ser  facilmente
disponibilizados no caso de solicitação dos colegiados (Congregação, CTA, CCEx e
Direção), especialmente para situações de autorização de novos cursos ou reedições,
bem como identificação de casos que não atendam à legislação.
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Em síntese, o conteúdo deste relatório sistematiza o que foi levantado, reunido e analisado
pelo Grupo de Trabalho Cursos Pagos, submetendo-o à apreciação e reflexão dos órgãos
colegiados da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo para
discussão e deliberação sobre os próximos encaminhamentos.

São Paulo, 02 de dezembro de 2017.

Participaram da elaboração deste relatório os seguintes membros do Grupo de Trabalho
(em ordem alfabética):

Ana Amélia Benedito Silva

André Fontan Kohler

Homero Fonseca Filho

Josmar Andrade

Marcelo de Souza Lauretto

Marisa Cantadore Casa

Nilva Fatima de Souza
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Anexo 1: Resolução CoCEx 7425, de 08 de novembro de 2017

Anexo 2: Deliberação FDRP/USP 01, de 26 de fevereiro de 2015

Anexo 3: Proposta de Portaria para regulamentação de cursos pagos oferecidos pela
EACH

Anexo 4: Formulário para Apresentação de Parecer sobre Propostas de Curso de
Extensão e Atividade de Formação Profissional da FDRP/USP 

Anexo 5: Quadro de disponibilidades de salas no Edifício I1 – 2º Sem/2016 e 1º
Sem/2017

Anexo 6: Resolução USP 7290, de 14 de dezembro de 2016
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D.O.E.: 09/11/2017

RESOLUÇÃO CoCEx Nº 7425, DE 08 DE
NOVEMBRO DE 2017
(Revoga as Resoluções CoCEx 6667/2013, 6668/2013, 7029/2014 e 7231/2016)

Regulamenta e estabelece normas sobre os Cursos de Extensão Universitária da Universidade de São
Paulo e dá outras providências.

O Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, de acordo com o
deliberado pelo Conselho de Cultura e Extensão Universitária em sessões de 01 de dezembro de 2016 e
de 05 de outubro de 2017 e pela Comissão de Legislação e Recursos, em reunião de 16 de agosto de
2017, e considerando:

- o disposto no Regimento de Cultura e Extensão Universitária e a necessidade de regulamentação
específica, 
- a necessidade de ampliar o atendimento à expressiva e crescente demanda por conhecimento,
tornando possível sua aquisição por amplos segmentos da sociedade; 
- a Educação a Distância como um meio relevante para a consecução dos objetivos da extensão
universitária, mantendo o padrão de qualidade e de excelência da Universidade; 
- a importância de tornar mais acessível o conhecimento da Universidade para o aperfeiçoamento de
professores e demais profissionais do ensino; 
- a possibilidade e oportunidade de integração às redes nacionais e internacionais dedicadas à Educação
a Distância; baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CURSOS DE EXTENSÃO

Artigo 1º – A supervisão dos cursos de Extensão, no âmbito da Unidade ou Órgão, caberá à Comissão
de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) ou Órgão equivalente, observando-se o disposto no artigo 20
do Regimento de Cultura e Extensão Universitária.

Artigo 2º – O processo de criação de curso nas Unidades, após a aprovação pelo Conselho de
Departamento, deverá ser encaminhado à CCEx, instruído com os seguintes elementos:

I – impressão do formulário-padrão devidamente cadastrado no Sistema USP de Cultura e Extensão –
Apolo; 
II – projeto; 
III – nome do Coordenador e, quando for o caso, do Vice-Coordenador; 
IV – nome dos professores externos à Unidade Responsável e especialistas convidados.

Artigo 3º – Nos Museus, Institutos Especializados e demais Órgãos, o processo de criação de curso a
que se refere o artigo 2º deve ser submetido à aprovação do Conselho Deliberativo ou de Comissão por
ele criada com essa finalidade.

Artigo 4º – O procedimento de criação de curso deve ser adotado a cada nova edição, podendo ser
dispensada a apresentação do projeto caso não haja alteração nele, a juízo da CCEx ou Órgão colegiado
equivalente da Unidade.

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7231-de-14-de-julho-de-2016
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-no-7029-de-08-de-dezembro-de-2014
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-6668-de-19-de-dezembro-de-2013
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§ 1º – Será considerada nova edição de um curso cada nova oferta de vagas com abertura de inscrições. 
§ 2º – A cada reedição de um curso de especialização deve ser apresentada justificativa informando se
houve ou não alteração em relação à edição anterior. 
§ 3º – Os projetos de atividades de educação continuada na modalidade de especialização, observando-
se o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 do Regimento de Cultura e Extensão Universitária e artigo 15
da presente Resolução, devem dar entrada na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária com, no
mínimo, quatro meses de antecedência do início, devidamente cadastrados no Sistema USP de Cultura e
Extensão – Apolo, preenchidos no formulário padrão aprovado pelo CoCEx. 
§ 4º – Os projetos de educação continuada nas modalidades aperfeiçoamento e atualização e curso de
difusão deverão ser aprovados pela CCEx ou Órgão Equivalente da Unidade, antes de seu início,
devidamente cadastrados no Sistema USP de Cultura e Extensão – Apolo, preenchidos no formulário
padrão aprovado pelo CoCEx.

Artigo 5º – O projeto de curso de extensão deve ser instruído com as seguintes informações, além de
outros requisitos que vierem a ser exigidos em normas do CoCEx, da CCEx ou Órgão colegiado
equivalente:

I – objetivo, justificativa e público alvo; 
II – número de vagas, critério de seleção e política de isenção; 
III – requisitos e procedimento de inscrição; 
IV – programa completo, com ementas e referência bibliográfica atualizada; 
V – carga horária e duração do curso; 
VI – frequência mínima exigida; 
VII – critérios de aprovação; 
VIII – nomes e atribuições de cada docente da Universidade de São Paulo; 
IX – currículos lattes dos docentes externos à Universidade e especialistas convidados; 
X – nomes dos monitores participantes; 
XI – nomes dos servidores técnicos e administrativos participantes, quando sua qualificação assim o
recomendar, devidamente autorizados pelo superior hierárquico; 
XII – formulário da Caracterização Financeira aprovado pelo CoCEx, devidamente preenchido; 
XIII – outras informações pertinentes.

§ 1º – Os monitores descritos no item X deste artigo devem seguir a regulamentação prevista no § 2º do
art 208 do Regimento Geral e disposições universitárias pertinentes. 
§ 2º – A participação de servidores técnicos e administrativos está sujeita às exigências e restrições de
seu regime jurídico de trabalho. 
§ 3º – Quando o curso envolver a participação de ministrantes em exercício na Universidade de São
Paulo, de outros departamentos ou unidades, deverá constar, no processo, a anuência de suas chefias
imediatas. 
§ 4º – Quando o curso for oferecido fora da USP, deverá constar, no processo, justificativa
circunstanciada. 
§ 5º – Para a carga horária referida no inciso V, quando possuir horas de estudo superiores a 25% (vinte
e cinco por cento) da carga horária total, deverá ser apresentada justificativa circunstanciada.

Artigo 6º – O processo de criação de curso de extensão universitária, na modalidade de especialização,
devidamente instruído com os documentos previstos nos artigos 2º e 5º, após aprovação da CCEx ou
Órgão colegiado equivalente, será encaminhado à Câmara de Cursos de Extensão do CoCEx para
análise.

Parágrafo único – Observados o mérito da matéria e as normas em vigor, a Câmara de Cursos de
Extensão poderá deliberar pela aprovação do curso, sua devolução à unidade para adequações, ou,
quando julgar necessário, proposição de encaminhamento ao CoCEx para deliberação.

http://www.leginf.usp.br/?post_type=resolucao&p=12843#a208
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Artigo 7º – Os cursos de extensão universitária oferecidos na modalidade pedagógica de ensino a
distância devem atender adicionalmente às normas previstas no Título II – “Da Educação a Distância nos
Cursos de Extensão”, da presente Resolução.

Artigo 8º – Os cursos de extensão universitária não poderão ser iniciados sem as devidas aprovações.

Artigo 9º – A Unidade Responsável, observando-se os termos do §2º artigo 38 do Regimento de Cultura
e Extensão Universitária, definirá o calendário do curso, bem como regulamentará e procederá à
inscrição, seleção e matrícula.

Artigo 10 – Para os Cursos de Especialização, o processo de avaliação dos alunos deve incluir,
obrigatoriamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de
conclusão de curso, orientado por um docente ou especialista com titulação mínima de mestre, sendo
facultativo para as demais modalidades.

§ 1º – Os critérios de aprovação serão definidos pelas Unidades ou Órgãos, obedecidas as seguintes
diretrizes:

I – no curso de especialização: a – ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em
cada uma das disciplinas e atividades; b- obter nota igual ou superior a 7 (sete) em cada uma das
disciplinas ou atividades, numa escala de 0 a 10 (zero a dez); c- apresentar monografia individual
devendo obter nota igual ou superior a 7 (sete), numa escala de 0 a 10 (zero a dez), em avaliação
realizada por 
banca examinadora composta por, no mínimo, 2 (dois) avaliadores com titulação mínima de mestre,
sendo, pelo menos um deles docente da Universidade de São Paulo; 
II – No curso de aperfeiçoamento: a – ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento)
em cada uma das disciplinas e atividades; b – obter nota igual ou superior a 7 (sete) em cada uma das
disciplinas ou atividades, numa escala de 0 a 10 (zero a dez); 
III – Nos cursos de atualização e difusão: a – os alunos poderão receber conceito final aprovado ou
reprovado, sendo facultado à Unidade ou Órgão lhes atribuir uma nota; b – a frequência mínima não
deve ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma das disciplinas e atividades.

§ 2º – São motivos para abono de faltas: 
I – doenças infectocontagiosas: de acordo com a legislação em vigor, se o aluno contrair doença
infectocontagiosa, devidamente comprovada, tem direito ao abono de faltas, devendo apresentar o
atestado médico até uma semana depois de diagnosticada a doença. O aluno não fica dispensado de
prestar provas e exames ou de entregar os trabalhos solicitados; 
II – licença maternidade: o coordenador deverá dispor de meios para que a aluna tenha subsídios
necessários para ser submetida às avaliações e tenha condições de concluir o curso, de acordo com a
legislação vigente. 
§ 3º – A critério do docente responsável pela disciplina e do coordenador, poderá constar no projeto do
curso a possibilidade do aluno reprovado realizar atividades de recuperação, devendo ser alcançada
nota mínima de 7 (sete), e tais atividades concluídas dentro do prazo de vigência do curso. 
§ 4º – O aluno reprovado em disciplina ou que não entregar a monografia ou trabalho de conclusão
dentro do período de vigência do curso está impedido de receber o certificado de conclusão, observados
os requisitos de cada modalidade de curso.

Artigo 11 – Serão conferidos Certificados de conclusão de Cursos de Extensão Universitária, conforme
modelo aprovado pela Universidade, obedecidos os critérios de frequência e avaliação estabelecidos na
presente Resolução, nos termos da alínea “b” do item 5 do parágrafo único do art 74 do Estatuto da
Universidade de São Paulo.

§ 1º – No Certificado constará o nome da Universidade de São Paulo e, no verso, poderá constar o nome
da Instituição corresponsável, ou das Instituições corresponsáveis, observando o seguinte:

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-3461-de-7-de-outubro-de-1988#a74
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1 – nos cursos de Especialização e de Aperfeiçoamento, os Certificados serão assinados pelo Pró-Reitor
de Cultura e Extensão Universitária e pelo Diretor da Unidade Responsável; e 
2 – nos cursos de Atualização e de Difusão, os Certificados serão assinados pelo Diretor e pelo
Presidente da CCEx ou Órgão equivalente, da Unidade Responsável.

§ 2º – Serão expedidos Certificados pela Secretaria Geral, para a modalidade de Especialização, após
solicitação da Comissão de Cultura e Extensão ou Órgão equivalente da Unidade. 
§ 3º – Os certificados de conclusão de cursos nas modalidades de aperfeiçoamento, atualização e
difusão serão obtidos pelos interessados, em formato digital, no Sistema USP de Cultura e Extensão –
Apolo. 
§ 4º – Compete à Comissão de Cultura e Extensão Universitária ou Órgão equivalente da Unidade
Responsável a verificação e atualização das informações no Sistema USP de Cultura e Extensão –
Apolo, antes de solicitar a emissão dos certificados. 
§ 5º – Poderão ser conferidos pela CCEx, ou Órgão equivalente da Unidade Responsável, atestados aos
docentes e especialistas que tiverem participação nos cursos.

Artigo 12 – Para fins de expedição dos Certificados, ao final do curso, o Coordenador deverá instruir o
processo com a relação das frequências e, quando for o caso, notas e conceitos.

Artigo 13 – No período de até 120 (cento e vinte) dias após o término de cada edição do curso, o
Coordenador deverá encaminhar à aprovação do CoCEx o relatório final, contendo o formulário de
avaliação dos participantes, lista de alunos isentos e os relatórios acadêmico e financeiro, quando for o
caso, aprovado pela CCEx ou Órgão equivalente da Unidade Responsável.

§ 1º – Caso o relatório final não seja aprovado pelo CoCEx, o docente responsável terá um prazo de 60
(sessenta) dias para o que se fizer necessário e apresentação de novo relatório. 
§ 2º – A falta de apresentação ou não aprovação de relatório final nos prazos determinados constitui
irregularidade que implica a proibição de novas edições de cursos, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

Artigo 14 – As Unidades, Órgãos de Integração e demais Órgãos que a seu critério, tendo em vista as
características e os objetivos de cada curso de extensão universitária, optarem pela cobrança de taxas
(seleção, inscrição e custeio), deverão discriminar no projeto a forma de isenção contemplando, pelo
menos, dez por cento das vagas preenchidas, com isenção total.

§ 1º – As Unidades, Órgãos de Integração e demais Órgãos deverão garantir ampla divulgação dos
critérios de isenção. 
§ 2º – As Unidades, Órgãos de Integração e demais Órgãos deverão prever critérios de desempate para
definir o preenchimento das vagas isentas quando o número de candidatos exceder o número dessas
vagas. 
§ 3º – O Coordenador, após o término do curso, deverá entregar na CCEx ou Órgão equivalente a lista
de alunos isentos com a assinatura de ambos, aluno e coordenador, justificando e comprovando a razão
do eventual não preenchimento das vagas isentas.

Artigo 15 – Os cursos de extensão universitária poderão contar com a participação de Instituições
externas à Universidade de São Paulo, desde que devidamente justificada, observando-se o artigo 38 do
Regimento de Cultura e Extensão Universitária.

§ 1º – Nessa hipótese, o projeto deve ser instruído também com a minuta de convênio ou contrato,
devidamente aprovada pelos Órgãos competentes. 
§ 2º – O convênio poderá ser firmado com vigência máxima de 5 (cinco) anos e poderão ser propostas
novas edições vinculadas ao convênio inicial, desde que o término da edição do curso esteja dentro do
prazo de vigência do convênio. 
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§ 3º – Caso sejam realizadas alterações na proposta inicial deverão ser estabelecidos Termos Aditivos ao
Convênio.

Artigo 16 – Não é permitido o aproveitamento de créditos para nenhuma modalidade de cursos de
extensão universitária.

Artigo 17 – Os cursos de extensão universitária que envolvam experimentação científica com o uso de
animais, interação com seres humanos ou que possam oferecer risco ao meio ambiente, devem conter
em seus processos a aprovação do respectivo Comitê de Ética.

TÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NOS CURSOS DE EXTENSÃO

Artigo 18 – Define-se como Educação a Distância (EaD) a forma de ensino baseada no estudo ativo
independente, que possibilita ao estudante a escolha de horários, duração e local de estudo, combinando
a veiculação do ensino com material didático de autoinstrução, dispensando ou reduzindo a exigência de
presença, observados os requisitos específicos da modalidade do curso.

Parágrafo único – Compreendem-se no âmbito desta Resolução os cursos que se utilizem de qualquer
tecnologia e modelo de EaD. Para ser reconhecido como alternativa instrucional válida, um Curso de
EaD deve ser programado, interativo e aferidor da qualidade da aprendizagem propiciada. Essas
características devem ser comprovadas para julgamento e aprovação pelas instâncias competentes da
Universidade de São Paulo.

Artigo 19 – O projeto de Curso de EaD deverá ser aprovado pelo Conselho do Departamento e pela
Comissão de Cultura e Extensão Universitária, ou Órgão equivalente da Unidade, observando-se o
disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 20 do Regimento de Cultura e Extensão Universitária.

§ 1º – Após aprovação no âmbito da Unidade ou Órgão equivalente da Unidade apenas o projeto do
curso de especialização deverá ser submetido à Câmara de Cursos de Extensão do Conselho de Cultura
e Extensão Universitária para análise nos termos do artigo 6º da presente Resolução. 
§ 2º – As propostas de cursos de especialização, na modalidade EaD, deverão ser submetidas
formalmente à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária com pelo menos 4 (quatro) meses de
antecedência e com todo seu detalhamento devidamente preenchido no formulário padrão do Sistema
USP de Cultura e Extensão – Apolo, aprovado pelo CoCEx. 
§ 3º – A participação de outras entidades no projeto do curso deve ser disciplinada em instrumento
específico de convênio ou contrato observando-se o artigo 38 do Regimento de Cultura e Extensão
Universitária e o artigo 15 da presente Resolução.

Artigo 20 – Os cursos de extensão universitária, na modalidade especialização EaD não poderão ser
iniciados sem a devida aprovação.

Artigo 21 – Os cursos de EaD devem seguir as normas vigentes na Universidade de São Paulo para os
Cursos de Extensão Universitária, contendo em seu projeto propostas técnica e financeira, devidamente
fundamentadas, nos termos dos artigos 22 e 23 da presente Resolução.

Artigo 22 – A proposta técnica do projeto do curso deve:

I – justificar a opção pelo ensino a distância no projeto proposto; 
II – indicar e justificar a carga horária do curso e sua divisão entre ensino a distância e ensino presencial,
considerando que a relação não presencial entre o ensino e a aprendizagem deve ser compensada de
forma inteligente, criativa, motivadora e auto instrutiva; 
III – definir para os cursos de Especialização o processo de avaliação dos alunos, que deve incluir,
obrigatoriamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de



12/2/2017 RESOLUÇÃO CoCEx Nº 7425, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 | Normas USP

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-no-7425-de-08-de-novembro-de-2017 6/11

conclusão de curso. A banca para a defesa presencial deverá ser composta por, no mínimo, 2 (dois)
avaliadores com titulação mínima de mestre, sendo, pelo menos, um docente da Universidade de São
Paulo ou da Instituição por ela credenciada para este fim por meio de convênio específico, seguindo as
diretrizes definidas pelo CoCEx; sendo facultativo para as demais modalidades; 
IV – descrever o programa do curso e a orientação dos alunos, no que diz respeito a:

a) tecnologia aplicada para a realização do curso; 
b) conteúdo programático, subdividido em unidades discriminadas, contendo bibliografia de referência
nas áreas temáticas, bem como anexos, amostras do material e outros elementos que possam
esclarecer a proposta e os objetivos; 
c) a especificação e justificativa da sistemática de comunicação interativa adotada, indicando a
periodicidade dos contatos, a infraestrutura necessária aos docentes e alunos (computador, correio,
telefone e afins); 
d) os recursos de instrução: impressos (apostilas, livros, manuais e afins); audiovisuais (vídeos, filmes e
afins); outros (mídias de armazenamento de dados e afins), indicando os materiais especialmente
desenvolvidos para o curso; 
e) a sistemática de estudo prevista para o estudante e sua respectiva orientação, considerando-se que a
autoinstrução será a base do curso; 
f) descrever o sistema de acompanhamento, controle e supervisão do rendimento de cada aluno; 
g) a sistemática de avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes, especificando formato,
periodicidade e critério;

V – apresentar a sistemática de avaliação do projeto do curso e de sua realização; 
VI – apresentar outras informações pertinentes.

§ 1º – A participação de servidores técnicos e administrativos está sujeita às exigências e restrições de
seu regime jurídico de trabalho observados, especialmente, sua jornada de trabalho semanal e seus
horários de trabalho junto a Universidade de São Paulo, não podendo haver sobreposições. 
§ 2º – Quando o curso envolver a participação de ministrantes em exercício na Universidade de São
Paulo, de outros departamentos ou unidades, deverá constar, no processo, a anuência de suas chefias
imediatas.

Artigo 23 – A proposta financeira do projeto deve ser instruída com o formulário de caracterização
financeira aprovado pelo CoCEx, devidamente preenchido no Sistema USP de Cultura e Extensão –
Apolo.

Artigo 24 – A análise do projeto do curso na modalidade de Educação a Distância deverá considerar os
itens dos artigos 22 e 23 da presente Resolução, bem como clareza, concisão, objetividade e adequação
da fundamentação de sua proposta.

Artigo 25 – As iniciativas de EaD deverão respeitar os direitos de propriedade intelectual, previstos na
legislação vigente e nas normas da Universidade de São Paulo.

TÍTULO III 
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

Artigo 26 – O Curso de Especialização é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, que visa
formar profissionais qualificados para atender à demanda em campo determinado de conhecimento.

Parágrafo único – Incluem-se na categoria de Curso de Especialização aqueles cuja equivalência se
ajuste aos termos do Título II desta Resolução.

Artigo 27 – O Curso de Especialização terá, no mínimo, trezentas e sessenta horas, não computados o
tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, o tempo de atividades extraclasse e o
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reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de
curso.

§ 1º – O Curso de Especialização será ministrado somente para alunos graduados. 
§ 2º – Poderão ser admitidos alunos formados em cursos sequenciais, na modalidade de formação
específica, que concedam diploma de graduação. 
§ 3º – A monografia ou trabalho de conclusão de curso terá carga horária mínima de quarenta horas e,
caso seja superior a cem horas, deverá ser apresentada justificativa circunstanciada. 
§ 4º – O Curso de Especialização poderá ser ministrado na modalidade presencial ou a distância,
devendo neste último caso obedecer, adicionalmente, às determinações do Título II da presente
Resolução.

Artigo 28 – O Curso de Especialização deve ser organizado em forma de Projeto, observado o artigo 5º,
sob a responsabilidade de um Coordenador e de um Vice-Coordenador, docentes da Universidade de
São Paulo, em exercício, que deverão possuir experiência comprovada na área específica do curso e
titulação mínima de doutor.

§ 1º – A titulação mínima para os demais ministrantes é o grau de mestre. A CCEx da Unidade
Responsável poderá justificar e aprovar, em caráter excepcional, a participação de ministrante não
portador de título de mestre, se sua experiência e qualificação forem julgadas suficientes para o referido
curso, desde que o número de ministrantes nestas condições não ultrapasse um terço do total de
docentes do curso. 
§ 2º – O Curso de Especialização não permite trancamento dado o caráter pontual, ou seja, não prevê,
necessariamente, a existência de interações com outros cursos contemporâneos ou futuros, tanto em
termos acadêmicos quanto financeiros.

Artigo 29 – O Curso de Especialização poderá contar com a colaboração de docentes de mais de uma
Unidade ou Órgão da Universidade de São Paulo e com especialistas não pertencentes ao seu quadro
docente. 
§ 1º – Pelo menos cinquenta por cento da carga horária do curso deverá ser ministrada por docentes da
Universidade de São Paulo. 
§ 2º – A participação de especialistas não pertencentes ao quadro docente da Universidade deve ser
restrita aos casos especiais, devendo ser apresentada justificativa circunstanciada. 
§ 3º – Excepcionalmente, a Unidade ou Órgão responsável pelo curso, poderá encaminhar, previamente,
solicitação ao Conselho de Cultura e Extensão Universitária para que o CoCEx delibere sobre a
possibilidade de o Curso de Especialização ser ministrado, em sua carga horária total, por menos de
50% (cinquenta por cento) de docentes USP. 
§ 4º – A solicitação de que trata o parágrafo anterior deverá ser instruída com currículo dos ministrantes,
de forma a comprovar sua competência técnico-científica, e ser aprovada por maioria absoluta da
Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Unidade Responsável, ou Conselho Deliberativo do
Órgão, e pela Câmara de Cursos de Extensão para ser, posteriormente, submetida ao CoCEx. 
§ 5º – Para cumprimento da exigência prevista no §1º do presente artigo, serão computados também os
docentes aposentados da Universidade de São Paulo.

TÍTULO IV 
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

Artigo 30 – O Curso de Aperfeiçoamento é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, que visa
aprofundar conhecimentos em campo determinado.

Artigo 31 – O Curso de Aperfeiçoamento terá, no mínimo, cento e oitenta horas de duração.

§ 1º – O Curso de Aperfeiçoamento será ministrado somente para alunos graduados. 
§ 2º – Poderão ser admitidos alunos formados em cursos sequenciais, na modalidade de formação
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específica, que concedam diploma de graduação. 
§ 3º – O Curso de Aperfeiçoamento poderá ser ministrado na modalidade presencial ou à distância,
devendo neste último caso obedecer, adicionalmente, no que couber, às determinações do Título II da
presente Resolução.

Artigo 32 – O Curso de Aperfeiçoamento deve ser organizado em forma de Projeto, observado o artigo
5º, sob a responsabilidade de um Coordenador e de um Vice-Coordenador, docentes da Universidade de
São Paulo, em exercício, que deverão possuir experiência comprovada na área específica do curso e
titulação mínima de doutor.

Artigo 33 – O Curso de Aperfeiçoamento poderá contar com a colaboração de docentes de mais de uma
Unidade ou Órgão da Universidade de São Paulo e com especialistas não pertencentes ao seu quadro
docente.

§ 1º – Pelo menos cinquenta por cento da carga horária do curso deverá ser ministrada por docentes da
Universidade de São Paulo. 
§ 2º – A participação de especialistas não pertencentes ao quadro docente da Universidade deve ser
restrita aos casos especiais, devendo ser apresentada justificativa circunstanciada. 
§ 3º – Excepcionalmente, a Unidade ou Órgão Responsável pelo curso, poderá encaminhar,
previamente, solicitação ao Conselho de Cultura e Extensão Universitária para que o CoCEx delibere
sobre a possibilidade de o curso de aperfeiçoamento ser ministrado, em sua carga horária total, por
menos de 50% (cinquenta por cento) de docentes USP. 
§ 4º – A solicitação, de que trata o parágrafo anterior, deverá ser instruída com currículo dos ministrantes
de forma a comprovar sua competência técnico-científica, e ser aprovada por maioria absoluta da
Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Unidade responsável, ou Conselho Deliberativo do
Órgão, e pela Câmara de Cursos de Extensão para ser, posteriormente, submetida ao CoCEx. 
§ 5º – Para cumprimento da exigência prevista no §1º do presente artigo, serão computados também os
docentes aposentados da Universidade de São Paulo.

TÍTULO V 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO

Artigo 34 – O Curso de Atualização visa difundir o progresso do conhecimento em determinadas áreas
ou disciplinas.

Artigo 35 – O Curso de Atualização terá, no mínimo, trinta horas de duração.

§ 1º – O Curso de Atualização será ministrado para alunos, com titulação mínima de graduação. 
§ 2º – Poderão ser admitidos alunos formados em cursos sequenciais, na modalidade de formação
específica, que concedam diploma de graduação. 
§ 3º – O Curso de Atualização poderá ser ministrado na modalidade presencial ou à distância, devendo
neste último caso obedecer, adicionalmente, no que couber, às determinações do Título II da presente
Resolução.

Artigo 36 – O Curso de Atualização deve ser organizado em forma de Projeto, observado o que dispõe o
artigo 5º, sob responsabilidade de um Coordenador pertencente ao quadro docente, em exercício, da
Universidade de São Paulo.

Artigo 37 – O Curso de Atualização poderá contar com a colaboração de docentes de mais de uma
Unidade ou Órgão da Universidade de São Paulo e com especialistas não pertencentes ao seu quadro
docente.

§ 1º – Pelo menos cinquenta por cento da carga horária do curso deverá ser ministrada por docentes da
Universidade de São Paulo. 
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§ 2º – A participação de especialistas não pertencentes ao quadro docente da Universidade deve ser
restrita aos casos especiais, devendo ser apresentada justificativa circunstanciada. 
§ 3º- Excepcionalmente, a critério da CCEx ou Órgão equivalente da Unidade, o curso de atualização
poderá ter mais de 50% (cinquenta por cento) da carga horária ministrada por especialistas externos à
Universidade de São Paulo, devidamente justificada. 
§ 4º – Para cumprimento da exigência prevista no §1º do presente artigo, serão computados também os
docentes aposentados da Universidade de São Paulo.

TÍTULO VI 
DO CURSO DE DIFUSÃO

Artigo 38 – O Curso de Difusão visa divulgar conhecimentos e técnicas à comunidade.

Artigo 39 – O Curso de Difusão terá carga mínima de quatro horas.

§ 1º – Para curso de Difusão com carga horária superior a trinta horas, deverá ser apresentada
justificativa circunstanciada para sua carga horária. 
§ 2º – O Curso de Difusão se destina ao público em geral, ficando a cargo do coordenador o
estabelecimento de pré-requisitos mínimos. 
§ 3º – O Curso de Difusão poderá ser ministrado na modalidade presencial ou à distância, devendo neste
último caso obedecer, adicionalmente, no que couber, às determinações do Título II da presente
Resolução.

Artigo 40 – O Curso de Difusão deve ser organizado em forma de Projeto, observado o que dispõe o
artigo 5º, sob responsabilidade de um Coordenador pertencente ao quadro docente, em exercício, da
Universidade de São Paulo.

Artigo 41 – O Curso de Difusão poderá contar com a colaboração de docentes de mais de uma Unidade
ou Órgão da Universidade de São Paulo e com especialistas não pertencentes ao seu quadro docente.

§ 1º – Pelo menos cinquenta por cento da carga horária do curso deverá ser ministrada por docentes da
Universidade de São Paulo. 
§ 2º – A participação de especialistas não pertencentes ao quadro docente da Universidade deve ser
restrita aos casos especiais, devendo ser apresentada justificativa circunstanciada. 
§ 3º- Excepcionalmente, a critério da CCEx ou Órgão equivalente da Unidade, o Curso de Difusão
poderá ter mais de 50% (cinquenta por cento) da carga horária ministrada por especialistas externos à
Universidade de São Paulo, devidamente justificada. 
§ 4º – Para cumprimento da exigência prevista no §1º do presente artigo, serão computados também os
docentes aposentados da Universidade de São Paulo.

Artigo 42 – Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo CoCEx.

Artigo 43 – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial as Resoluções CoCEx nºs 6667/2013, 6668/2013, 7029/2014 e 7231/2016.

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 08 de novembro de 2017.

MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO 
Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária

IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO 
Secretário Geral

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-6667-de-19-de-dezembro-de-2013-2
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-6668-de-19-de-dezembro-de-2013
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-no-7029-de-08-de-dezembro-de-2014
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7231-de-14-de-julho-de-2016
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Visualizar Texto Original 

DELIBERAÇÃO FDRP 01, de 26 de fevereiro de 2015. 

 

Dispõe sobre os Cursos de Especialização da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

com ou sem convênio com instituição externa. 

 

 

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista a aprovação pela Congregação, em sessão extraordinária realizada em 20 

de fevereiro de 2015, considerando: 

 

1. a necessidade de se garantir o padrão de qualidade de todas as suas atividades 

acadêmicas; 

2. a necessidade de evitar conflitos de interesses institucionais e pessoais em relação 

a cursos de especialização; 

3. a necessidade de se compatibilizar as atividades de cultura e extensão com as 

atividades de graduação, pós-graduação e de pesquisa; e 

4. a importância de se disciplinar o uso do espaço e da imagem da FDRP por 

membros da comunidade acadêmica e por terceiros, incluindo Fundações de Apoio 

e Institutos de Pesquisa, baixa a seguinte 
 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

Art. 1º - Cada docente, independente do regime do trabalho, poderá ser coordenador ou 

vice-coordenador de, no máximo, dois cursos de especialização. Para tanto, deve-se 

verificar o efetivo cumprimento da Deliberação FDRP nº 02/2013 pelo docente e pelo 

Departamento ao qual este estiver vinculado. Não se contará como curso adicional a 

hipótese de sobreposição temporária de atividades por reedição do mesmo curso de 

especialização, sendo que tal sobreposição temporária está limitada à reedição de um 

curso e pelo período máximo de 6 meses. 

§ 1º - Para assumir a coordenação ou vice-coordenação de um curso de 

especialização, o docente deverá comprovar, no momento da apresentação da 

proposta do curso, ter lecionado, no mínimo, nos dois últimos semestres letivos, 

em média 08 horas aulas semanais, ou 06 horas aulas semanais se o docente tiver 

em ambos os semestres, ao menos, 02 orientações acadêmicas em consonância 

com a Portaria GR Nº 3150/99 e a Deliberação FDRP nº 02/2013. 

http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Del-01-2015-Especialização_LatoSensu_TEXTO_ORIGINAL.pdf
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§ 2º - Para o oferecimento do segundo curso, o docente deverá comprovar, no 

momento da apresentação da proposta do curso, que atende, respectivamente, um 

dos requisitos a seguir: 

a) participação efetiva em, pelo menos um colegiado, além do Conselho de 

Departamento e salvo na hipótese em que o docente tenha apresentado 

interesse em colaborar, mas não tenha obtido êxito nas últimas três 

tentativas de integrá-lo; 

b) cumprir, no triênio, os requisitos para credenciamento como orientador 

pleno no Programa de Pós Graduação da FDRP;  

c) ter coordenado ao menos uma atividade de extensão universitária, não 

remunerada, registrada na CCEX.  

§ 3º - Considera-se participação efetiva o comparecimento ou a ausência 

justificada em pelo menos 80% das reuniões ordinárias do colegiado por ano.  

 § 4º - As disposições deste artigo não se aplicam ao docente que estiver em 

RDIDP administrativo. 

Art. 2º - Em caso de dois ou mais docentes oferecerem cursos de especialização na 

mesma área, os cursos deverão apresentar diferenciais metodológicos ou temáticos, que 

permitam a identificação própria do curso.  

§ 1º - Em casos de dois ou mais docentes com projetos de cursos de especialização 

em áreas sobrepostas, terá preferência o docente concursado para aquela área. Se 

persistir o conflito, terá preferência o docente cujo regime de trabalho for o 

RDIDP. Se tal conflito ainda se mantiver, terá preferência a proposta precedente. 

§ 2º - Cabe aos Departamentos envolvidos harmonizar as propostas, em especial 

de modo a evitar repetições quanto à denominação e à temática do curso, devendo 

a Comissão de Cultura e Extensão da Unidade agir em caso de conflito entre 

decisões departamentais. 

Art. 3º - Os docentes coordenadores e vice-coordenadores estão impedidos de decidir ou 

participar de processos administrativos de aprovação de seus próprios cursos de 

especialização seja na qualidade de membros de colegiados, seja como presidente de 

órgãos internos. 

Art. 4º - O procedimento para a autorização do curso de especialização deverá se iniciar 

no Departamento da FDRP responsável pela disciplina correspondente à temática central 

do curso ou, na hipótese de cursos de especialização interdisciplinar, no Departamento da 

FDRP do docente que propõe o curso. 

Parágrafo único - Qualquer alteração de coordenação deverá ser submetida à 

Comissão de Cultura e Extensão da Unidade. Caso aprovada, o Departamento de 

origem da proposta e dos coordenadores do curso de especialização deverá ser 

informado.  
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Art. 5º - Os monitores dos cursos de especialização devem ser preferencialmente 

vinculados à graduação ou à pós-graduação da FDRP/USP, os quais receberão os valores 

mensais previstos na planilha financeira de cada curso e no limite da remuneração inicial 

do professor doutor I em RTC.  

Parágrafo único - Os monitores poderão realizar apenas atividades materiais, 

mantendo-se indelegável o poder decisório da coordenação. 

Art. 6º - A caracterização financeira do curso deve prever, no mínimo, 10% do 

faturamento global como redução de receita por inadimplência e 15% de superávit. 

Parágrafo único - O coordenador pode prever até 50% do superávit com gastos 

para aquisição de obras, apoio à organização de eventos, apoio à participação em 

eventos científicos, pagamento de diárias para pesquisa ou evento na área temática 

do curso, sendo os 50% restantes direcionados à Unidade. 

Art. 7º - Os cursos de especialização realizados com instituição externa deverão 

apresentar prestação de contas e, caso solicitado pela Unidade, apresentar as notas fiscais 

de todos os gastos. 

Art. 8º - Em nenhuma hipótese, o uso das instalações para atividades de especialização 

paga, com ou sem convênio, poderá prejudicar as atividades ordinárias de ensino, 

pesquisa e extensão da graduação ou da pós-graduação. 

Art. 9º - Os cursos de especialização aprovados pela FDRP e todas as suas informações 

acadêmicas e financeiras devem estar relacionados no site da Unidade.  

Art. 10 - Art. 10 – Caberá à Congregação a análise e aprovação de todos os cursos de 

especialização propostos pela Unidade, exceto os que forem firmados com instituição 

externa, quanto ao mérito da viabilidade diante das limitações de espaço físico e de 

servidores da FDRP.  

Parágrafo único: a Congregação pode, na mesma apreciação, alterar o período 

de oferta do curso para outro que seja mais conveniente, frente às limitações de 

espaço físico e de servidores.. 

Art. 11 - Art. 11 - Compete ao CTA a aprovação de todo e qualquer convênio de curso de 

especialização da FDRP com instituição externa, devendo ser noticiada pelo Diretor na 

Congregação. 

Parágrafo único: as entidades externas conveniadas submetem-se à Lei de 

Acesso à Informação em relação aos valores arrecadados por conta da gestão de 

curso realizado com o selo da FDRP.  
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Art. 12 - Os casos omissos nesta Deliberação serão solucionados pela Comissão de 

Cultura e Extensão Universitária.  

Art. 13 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Umberto Celli Junior 

Diretor 

 



ANEXO 3
(Proposta de regulamentação de cursos de extensão pagos)

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a aprovação pela CONGREGAÇÃO/CTA?, 
em sessão ordinária realizada em XX de XXXXX de XXXX, considerando:

1. A necessidade de garantir o padrão de qualidade de todas as suas 
atividades acadêmicas;

2. A necessidade de evitar conflitos de interesses institucionais e pessoais 
em relação a cursos de extensão;

3. A necessidade de se compatibilizar as atividades de cultura e extensão 
com as atividades de graduação, pós-graduação e de pesquisa; e 

4. A importância de se disciplinar o uso do espaço e da imagem da EACH 
por membros da comunidade acadêmica e por terceiros, incluindo 
Fundações de Apoio e Institutos de Pesquisa;

baixa a seguinte 

DELIBERAÇÃO:

Art 1º: Cada docente, independentemente do regime de trabalho, poderá ser 
coordenador ou vice-coordenador de, no máximo, dois cursos simultâneos de 
especialização. Não se contará como curso adicional a hipótese de sobreposição 
temporária de atividades por reedição do mesmo curso de especialização, sendo 
que tal sobreposição temporária está limitada à reedição de um cursos e pelo 
período máximo de 6 meses.

§ 1º - Para assumir a coordenação ou vice-coordenação de um curso de 
especialização, o docente deverá ter cumprido a carga didática mínima nos 
dois últimos semestres, em conformidade com o artigo 52 da Resolução 
7271/2016 ou regulamentação posterior que vier a substituí-la.

§ 2º - Para o oferecimento do segundo curso, o docente deverá atender ao 
menos dois dos requisitos a seguir no último triênio (biênio?):

a) Participação efetiva em pelo menos um colegiado (Congregação, CTA 
e Comissões estatutárias) e salvo na hipótese em que o docente tenha 
apresentado interesse em colaborar, mas não tenha obtido êxito nas 
últimas três tentativas de integrá-lo; considera-se participação efetiva 



o comparecimento ou a ausência justificada em pelo menos 80% das 
reuniões ordinárias do colegiado por ano;

b) Participação como orientador pleno em um dos programas de pós-
graduação da EACH no último triênio;

c) Ter coordenado ao menos uma atividade de extensão universitária não 
remunerada, registrada na CCEx;

d) Ter coordenado ao menos um projeto de pesquisa com financiamento.

§ 3º - As disposições deste artigo não se aplicam ao docente que estiver em 
RDIDP administrativo.

Art 2º: Para a aprovação de propostas de curso de extensão remuneradas, deverá
ser observada a aderência da área de formação, pesquisa ou docência dos 
proponentes ao curso proposto. Em situações nas quais tal aderência não puder 
ser imediatamente inferida a partir dos currículos dos proponentes, caberá a 
esses apresentarem tais evidências.

Art 3º: Novas propostas de cursos por um mesmo docente que já tenha 
oferecido cursos anteriores (incluindo edições prévias de um mesmo curso) 
somente serão aprovadas se tais cursos anteriores tiverem seus relatórios e 
prestações de contas aprovados, exceto em caso de cursos em andamento ou que
estejam dentro dos prazos para entrega de relatórios e prestação de contas.

Art 4º: Em caso de dois ou mais docentes oferecerem cursos de especialização 
na mesma área, os cursos deverão apresentar diferenciais metodológicos ou 
temáticos, que permitam a identificação própria do curso.

Parágrafo único - Em casos de dois ou mais docentes com projetos de cursos 
de especialização em áreas sobrepostas, terá preferência o docente 
concursado para aquela área. Se persistir o conflito, terá preferência o 
docente cujo regime de trabalho for o RDIDP. Se tal conflito se mantiver, 
terá preferência a proposta precedente.

Art 5º: Os docentes coordenadores e vice-coordenadores estão impedidos de 
decidir ou participar de processos administrativos de aprovação de seus próprios
cursos de especialização, seja na qualidade de membros de colegiados, seja 
como presidentes de órgãos internos.

Art 6º: A caracterização financeira do curso deve prever, no mínimo, 10% do 
faturamento global como redução de receita por inadimplência e 15% de 
superávit.



Parágrafo único – O coordenador e vice-coordenador poderão utilizar até X
% do superávit com gastos para aquisição de obras, equipamentos, insumos, 
apoio à organização de eventos, apoio à participação em eventos científicos 
pagamento de passagens e diárias para pesquisa, no prazo de até ZZ meses 
após o encerramento do curso, sendo os Y% restantes direcionados à 
Unidade. (VERIFICAR SE ESSE ARTIGO NÃO CONFLITA COM AS 
NOVAS NORMAS)

Art 7º: As propostas de cursos com cobrança de taxas (seleção, inscrição e 
custeio) deverão discriminar no projeto a forma de isenção contemplando, pelo 
menos, dez por cento das vagas preenchidas, com isenção total.

Art 8º: Para cursos com previsão de uso das instalações da EACH, a 
caracterização financeira deverá prever, como itens de despesa, a aquisição de 
materiais de limpeza, insumos, materiais de consumo para escritório e outros 
eventualmente necessários para as atividades previstas no curso. (COMO 
MENSURAR?)

Art 9º: Em nenhuma hipótese, o uso das instalações da EACH para cursos 
pagos, com ou sem convênio, poderá prejudicar as atividades ordinários de 
ensino, pesquisa e extensão da graduação ou da pós-graduação.

Art 10º: Os cursos pagos aprovados pela EACH e todas as suas informações 
acadêmicas e financeiras devem estar relacionados no site da Unidade.

Art 11º: Os casos omissos nesta Deliberação serão solucionados pela Comissão 
de Cultura e Extensão Universitária.
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A Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Há pedido de diligência/esclarecimento pelo(a) parecerista do Departamento?

2 Se houver pedido de diligência/esclarecimento do Departamento, foi esclarecido?

3

Verifica-se participação pelos docentes propontes (coordenador e vice-coordenador) do 

processo administrativo de aprovação de seus próprios cursos, como membros ou 

presidência? (Deliberação FDRP)

4
Há aprovação do Departamento da FDRP responsável pela disciplina correspondente à 

temática central do curso? (Deliberação FDRP)

5
Caso haja oferta de segundo curso, a coordenação e vice-coordenação atendem ao §2º, 

Art.1º, Deliberação FDRP nº 1,de 26.02.2015? (§4º - não se aplica a docentes RDIDP)

6 Há proposta de criação ou outro curso sendo oferecido na mesma área? (Deliberação FDRP)

7
Caso haja, foram apresentados diferenciais metodológicos ou temáticos, que permitam a 

identificação própria do curso? (Deliberação FDRP)

8
Os diferenciais metodológicos ou temáticos apresentados permitem identificação própria do 

curso?  (Deliberação FDRP)

9 É reedição? (PRCEU)

10
Se for reedição do curso, foi apresentada justificativa informando se houve ou não alteração 

em relação à edição anterior? (PRCEU)

11
A data prevista de início do curso possui antecedência de, no mínimo, 4 meses para dar 

entrada na PRCEU? (PRCEU)

B Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Há Minuta de Convênio? (PRCEU)

2
As informações constantes da Minuta de Convênio são compatíveis com a Minuta-Padrão 

de Convênios  para formalização de convênio entre USP e instituições de apoio? (PRCEU)

3
As informações constantes da Minuta de Convênio são compatíveis com as infomações da 

Caracterização Acadêmica e Financeira? (PRCEU)

4 Existe justificativa para o Convênio? (PRCEU)

5 A minuta de convênio está adequada? (PRCEU)

Formulário para Apresentação de Parecer sobre Propostas de Curso de Extensão e Atividade de Formação 

Profissional

O presente Formulário visa orientar a análise dos cursos propostos observando as informações que a Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), a Assessoria de Convênios (se for o caso) e a Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária (PRCEU e Deliberação FDRP) consideram relevantes para sua análise final.

Evidentemente, a parecerista ou o parecerista têm a liberdade de acrescentar outros pontos que sejam relevantes para o 

aprimoramento desta análise da Comissão de Cultura e Extensão Universitária.                                                                                                                                                                     

Lembramos que o Conselho de Departamento, a Congregação e o Departamento Financeiro, bem como seus respectivos 

membros, como instâncias de avaliação dos cursos também podem usar esse formulário como referência para a análise, 

que além dos aspectos formais, abrange a análise de mérito, conteúdo, juízo de conveniência e oportunidade e viabilidade.

Itens a Serem Verificados

Convênio

Número do Processo: _______________________________________________________________

Documentação da Fundação para o Convênio

marcelo
Typewriter
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Habilitação Jurídica da Fundação: 
Dentro 

da 

Validade

Fora da 

Validade
Não se Aplica

1 Ato Constitutivo da Instituição Parceira (Estatuto da Fundação);

2
Documento que comprove poder de representação do responsável pela assinatura (ata da 

eleição da reuniao que elegeu o representante da fundação);

3 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)

Regularidade Fiscal da Fundação:
Dentro 

da 

Validade

Fora da 

Validade
Não se Aplica

1
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União; 

2 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

3 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

4 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE (para Fundações de Apoio); 

5 CADIN Estadual.

C Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Se for curso de Especialização, a proposta possui vice-coordenação? (PRCEU)

2
O nome da coordenação e da vice-coordenação (quando for o caso) estão explicitados? 

(PRCEU)

3
Há Prestação de Contas em atraso de outros cursos/atividades realizados pelos docentes 

responsáveis (coordenador e vice-coordenador) proponentes? (PRCEU)

4
Estão comprovados pela coordenação e vice-coordenação os requisitos exigidos no §1º, 

Art.1º, Deliberação FDRP nº 01/2015? (§4º - não se aplica a docentes RDIDP)

5
A coordenação e vice-coordenação atendem ao §1º, Art.1º, Deliberação FDRP nº 01/2015? 

(§4º - não se aplica a docentes RDIDP)

6
É o oferecimento do segundo curso? (Deliberação FDRP) (§4º - não se aplica a docentes 

RDIDP)

7

Para oferta de segundo curso, estão comprovados pela coordenação e vice-coordenação os 

requisitos exigidos no ao §2º, Art.1º, Deliberação FDRP nº 01/2015? (§4º - não se aplica a 

docentes RDIDP)

8
Para oferta de segundo curso, a coordenação e vice-coordenação atendem ao §2º, Art.1º, 

Deliberação FDRP nº 01/2015? (§4º - não se aplica a docentes RDIDP)

9
A coordenação, se remunerada e se possuir regime RDIDP, encontra-se com credenciamento 

CERT vigente? (PRCEU)

10
Foi informada a responsabilidade (coordenação/vice-coordenação) dos docentes nomeados 

para coordenação? (PRCEU)

11 Foi informada a carga horária semanal de coordenação? (PRCEU)

12
A coordenação/vice-coordenação informaram se possuem vínculo empregatício com outra 

instituição pública?  (PRCEU)

13
Se possuírem vínculo empregatício com outra instituição pública, informaram o nome da 

instituição? (PRCEU)

D Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Os ministrantes estão todos nominados corretamente? (PRCEU)

2
Foi explicitada a forma de atuação dos docentes (professor USP/especialista externo)? 

(PRCEU)

3
Foi informada a carga horária a ser ministrada por cada docente (USP e especialista externo) 

em cada disciplina? (PRCEU)

4
Consta do processo autorização para participação de docente de outro 

Departamentos/Unidade da USP? (PRCEU)

5
A autorização para participação docente é documento oficial emitido pelo Sistema Apolo? 

(PRCEU)

6
Há inconsistência na documentação de autorização para participação de docente de outro 

Departamentos/Unidade (foi assinado pelo próprio docente)? (PRCEU)

Corpo Docente

Coordenação
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7
Se houver docentes USP em regime RDIDP, e se remunerados, encontram-se com 

credenciamento CERT vigente? (PRCEU)

8 Há docentes especialistas sem a titulação mínima de doutor?

9
Se houver docentes especialistas sem titulação mínima de doutor, possuem 

experiência/qualificação suficientes para o curso?

10
Há cumprimento da proporção de pelo menos 50% da carga horária do curso ministrada por 

docentes USP? (PRCEU)

11
Se houver em sua carga horária total, menos de 50% de docentes USP, há  justificativa? 

(PRCEU)

12
Se houver em sua carga horária total, menos de 50% de docentes USP, a justificativa está 

adequada? (PRCEU)

E Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Os ministrantes estão todos nominados corretamente? (PRCEU)

2 Se houver especialistas externos, há justificativa? (PRCEU)

3
Na proposta foi informado o endereço eletrônico (URL) ou encaminhado arquivo do 

currículo lattes de cada especialista externo?  (PRCEU)

4
Os currículos dos ministrantes externos estão, preferencialmente, no pradrão Lattes? 

(PRCEU)

5 Especialistas externos possuem titulação mínima de mestre? (PRCEU)

6 Os especialistas externos possuem cadastro nos Sistemas USP? (PRCEU)

7 A justificativa de especialistas externos está coerente com a proposta do curso? (PRCEU)

8
Os currículos dos especialistas externos comprovam sua competência técnico-jurídica? 

(PRCEU)

F Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Informou a área temática do curso?

2 Informou a natureza do curso?

3 Informou a linha de extensão do curso?

4 Informou a grande área (humanas/biológicas/exatas) do curso?

5 Informou a forma(presencial/EAD) do curso?

6 Informou o público alvo do curso?

7 O público alvo está condizente com o objetivo do curso?

8 Informou o objetivo do curso?

9 O objetivo do curso está claro?

10 Há justificativa para o curso?

11 A justificativa do curso está coerente?

12 Informou a duração do curso (semanas/meses/anos)? 

13 Informou a data de início e término do curso?

14 Informou o prazo máximo de término do curso?

15 Informou se o curso é pago ou gratuito?

16 Informou o número de vagas oferecidas e o número mínimo de participantes?

 Corpo Docente - Especialistas Externos

Projeto

Consta do Projeto as seguintes informações (PRCEU)?
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17 Informou o local (Endereço, Cidade) de realização do curso?

18 Se o curso for realizado fora da USP, a proposta contém justificativa?

19 Há Edital/Calendário/Cronograma para o processo seletivo?

20 Informou o período (início e término) da inscrição presencial?

21 Informou o local (caso seja presencial)?

22 Informou o horário para inscrição presencial?

23 Informou se permitirá inscrição online?

24 Informou o endereço eletrônico (URL) para inscrição online ?

25 Informou o período (início e término) para inscrição online?

26 Informou o horário para inscrição online?

27 Informou procedimento e documentação necessária para inscrição?

28 Informou se há pré-requisitos mínimos para a inscrição?

29 Informou número máximo de inscrições válidas (caso não haja limite, não preencher)

30 Informou os critérios de seleção e classificação (prova, análise curricular, entrevista)?

31 Caso haja prova, foi informada bibliografia de referência?

32 Informou os critérios de desempate (idade/nota mínima na prova/currículo/entrevista)?

33 O número de vagas e os critérios de seleção para ingresso no curso estão claros?

34
O critério de seleção é objetivo, está coerente com o público alvo definido, bem como define 

critérios de desempate?

35 Carga horária total do curso

36 A carga horária é compatível com a modalidade do curso?

37 Carga horária para cada disciplina

38
Foi especificado se a carga horária total da disciplina é somente para aulas presencias?  Ou 

se parte da carga horária será utilizada para aulas práticas ou de campo/seminários?

39 Período (data de início e término) de cada disciplina

40 O período de atuação dos ministrantes é compatível com o prazo da disciplina?

41 Temas das aulas da disciplina

42 Calendário das aulas (previsibilidade de 6 meses)

43 Dia e horário da semana das aulas

44 Carga horária dos docentes (USP e externo) em cada disciplina

45
A carga horária total da disciplina corresponde à carga horária distribuída para os  

respectivos docentes das disciplinas?

46
A soma da carga horária informada para cada disciplina coorresponde a carga horária total 

do curso?

47 Ementa

48 Conteúdo Programático

Foram explicitados os critério, requisitos e procedimentos de inscrição para ingresso no curso (PRCEU):

Informou para cada disciplina (PRCEU):

Informou no Programa do Curso:
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49 Bibliografia básica e complementar

50 Informou se haverá oferecimento de disciplinas optativas? (PRCEU)

51
Caso haja oferecimento de disciplinas opativas foram prestadas também as informações das 

alíneas 40 a 47? (PRCEU)

52 Há carga horária para monografia? (PRCEU)

53
A referência bibliográfica das disciplinas do Programa do curso é adequada e atualizada? 

(PRCEU)

54 Foi informada data de aprovação da Caracterização Acadêmica pela coordenação?

55
Foi inserido no processo o formulário-padrão do sistema Apolo de caracterização acadêmica 

aprovado pelo CoCEx? (PRCEU)

56
O formulário-padrão de Caracterização Acadêmica do sistema Apolo está devidamente 

preenchido, datado e assinado pelo Chefe de Departamento?

57
O formulário-padrão de Caracterização Acadêmica do sistema Apolo está devidamente 

preenchido, data e assinado pela coordenação do Curso?

G Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Informou formato, peridiocidade, métodos e critérios de avaliação?

2 Informou frequência mínima exigida (nº de dias e horas)?

3 Informou nota mínima exigida e conceito final?

4
Informou se os procedimentos para elaboração, orientação e avaliação das Monografias 

seguirão a Deliberação FDRP nº 01/2013?

5
Caso o desenvolvimento das Monografias não siga o regulamento previsto na Deliberação 

FDRP n.01/2013, foram especificados os novos regulamentos?

6
As sistemáticas de avaliação estabelecidas para medir o rendimento acadêmico dos 

estudantes para cada disciplina e monografia estão adequados? (PRCEU)

H Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Telefone

2 Contato - Nome

3 Endereço eletrônico na internet (URL)

4 E-mail

5
Se houver convênio com instituição de apoio, os dados fornecidos (H1, H2, H3, H4) são da 

convenente?

6 O endereço eletrônico é página oficial da universidade? (Deliberação FDRP)

7
O endereço eletrônico e as informações a serem disponibilizadas para divulgação sobre o 

curso garantem grau de transparência e acesso a informação adequados?  (Deliberação 

FDRP)

I Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Se a proposta for paga, foi definida política de isenção? (PRCEU)

2
Informou o público objeto das vagas com isenção total 

(docentes/alunos/funcionários/terceira idade/outros)?

3 Informou o número de vagas com isenção total?

Foram explicitados na política de isenção (PRCEU):

Sistemática de Avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes

Foram estabelecidos sistemáticas de avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes para cada disciplina? (PRCEU) 

Divulgação (Transparência)

Foram informados os dados para a obtenção de informações sobre o curso, durante sua divulgação (PRCEU):

Política de Isenção
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4
Atende as porcentagens da Resolução CoCEx nº 6667/2013 (pelo menos 10% das vagas com 

ISENÇÃO TOTAL de taxas)?

5 Informou período de inscrição (início e término) para concorrer as vagas com isenção total? 

6 Informou horário de inscrição para concorrer a isenção total?

7
Informou os procedimentos e documentação necessária para inscrição concorrendo  as vagas 

com isenção total?

8 Informou pré-requisitos mínimos para a inscrição concorrendo as vagas com isenção total?

9
Informou os critérios de desempate (nota mínima na 

prova/currículo/entrevista/socioeconomico)?

10
Informou os responsáveis pela análise (coordenação/comissão julgadora/assistentes 

sociais)?

11
A política de isenção é objetiva, está coerente com o público alvo definido, define critérios de 

desempate, bem como critérios complementares, de maneira a atender (no mínimo) os 10% 

de vagas com isenção total? (PRCEU)

J Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1
Atende as porcentagens da Resolução CoCEx nº 6667/2013 (no mínimo 10% das vagas com 

isenção total)? (PRCEU)

2
A caracterização financeira foi preenchida de acordo com a quantidade de vagas aprovadas 

na caracterização acadêmica (número total de vagas e vagas com isenção total)? PRCEU

3
Atende às taxas  taxa de promoção da pesquisa, ensino, cultura e extensão conforme 

disposto pela Resolução 7290, de 14.12.2016? 

4
Foram vinculados os nomes dos monitores, ministrantes e/ou coordenação aos respectivos 

valores de pagamentos previstos?

5
Há pagamento de passagens e/ou diária/ajuda de custo para ministrantes residentes em 

Ribeirão Preto?

6
O pagamento previsto para pagamento do monitor respeita a disposição da Deliberação 

FDRP?

7 Para a contratação de estagiário, está previsto o pagamento de vale transporte?

8
Prevê o pagamento dos custos diários para utilização de espaços e equipamentos da FDRP? 

(FDRP)

9 Prevê a compra de livros previstos na Bibliografia do Curso?  (FDRP)

10 Os custos previstos preveem todo o período de realização do curso? (PRCEU)

11 Os custos previstos estão adequados para todo o período de realização do curso? (PRCEU)

12 Prevê 15% de superávit? (Deliberação FDRP)

13 Foi informada a destinação e o uso do superávit previsto pelo curso? (Deliberação FDRP)

14
Estão explicitados e claros a destinação e o uso do superávit previsto pelo curso? 

(Deliberação FDRP)

15
A destinação e uso do superávit previsto para o curso respeita o parágrafo único, artigo 6º, 

da Deliberação FDRP nº 1,de 26.02.2015?

16 Há parecer do Departamento Financeiro da Unidade? (PRCEU)

17
Foi inserido no processo o formulário-padrão de Caracterização Financeira do sistema Apolo 

aprovado pelo CoCEx? (PRCEU)

K Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1
Se houver monitor, informou o nome, nº USP e em qual(is) disciplina atuará como monitor? 

(PRCEU)

2 Se houver monitor, está regularmente matriculado? (PRCEU)

3 Se houver servidor não docente, existe autorização da chefia imediata? (PRCEU)

Caracterização Financeira

Apoio
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4
Se houver a participação do servidor, são respeitadas as exigências e restrições de seu regime 

jurídico de trabalho (jornada de trabalho, horários)? (PRCEU)

L Check-List Sim Não
Não se 

aplica

1 Há justificativa para a opção pelo ensino a distância ? (PRCEU)

2 A justificativa da opção em EAD está condizente? (PRCEU)

3
Indicação e justificativa da carga horária do curso e sua divisão entre ensino a distância e 

ensino presencial (PRCEU)

4 A divisão da carga horária, entre Educação a Distância e Presencial estão claras? (PRCEU)

5
Processo de avaliação dos alunos, que deve incluir, obrigatoriamente, uma avaliação 

presencial pela USP ou por Instituição credenciada/convênio (PRCEU)

6 Tecnologia aplicada (PRCEU)

7 A tecnologia a ser aplicada em EAD é pertinente? (PRCEU)

8

Programa de conteúdo, subdividido em unidades discriminadas, contendo bibliografia de 

referência nas áreas temáticas e de EaD, bem como anexos, amostras do material e outros 

elementos que possam esclarecer a proposta e os objetivos (PRCEU)

9

Especificação e justificativa da sistemática de comunicação interativa adotada, indicando a 

periodicidade dos contatos, a infraestrutura necessária aos docentes e alunos (computador, 

correio, telefone e afins) (PRCEU)

10

Recursos de instrução: impressos (apostilas, livros, manuais e afins); audiovisuais (vídeos, 

filmes e afins); outros (mídias de armazenamento de dados e afins), indicando os materiais 

especialmente desenvolvidos para o curso (PRCEU)

11

Sistemática de estudo prevista para o estudante e sua respectiva orientação, considerando-se 

que a auto-instrução será a base do curso e descrever o sistema de acompanhamento, 

controle e supervisão do rendimento de cada aluno (PRCEU)

12
Sistemática de avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes, especificando formato, 

periodicidade e critério. (PRCEU)

13 A Sistemática de avaliação do rendimento dos estudantes são objetivos e claros? (PRCEU)

14 Atende as exigências do MEC? (PRCEU)

1

2

3

4

5

Atividade oferecida na forma de Ensino à Distância (EAD)

Quando a atividade for oferecida na forma EAD, observar ainda os itens abaixo

Há na proposta técnica do projeto do curso:

_______________________________________

Carimbo e Assinatura

Outras informações pertinentes para avaliação do projeto do curso e de sua realização:

O coordenador e ministrantes das disciplinas apresentam conhecimento específico que justifique sua participação na 

proposta?

O programa, a ementa, bibliografia e carga horária das disciplinas são compatíveis com o objetivo do curso?

A distribuição dos itens orçamentários é compatível com a proposta do curso?

Avaliações, destaques e observações adicionais em relação à proposta.

Devolvam-se os autos à coordenação do curso para providências, conforme apontamentos desse formulário necessários para análise e 

presseguimento da proposta.

Ribeirão Preto,  ____/_____/________.

Qual a importância do curso?



Anexo 5: 
Quadro resumo de salas disponíveis no Edifício I1, 

no 2º semestre/2016 e 1º semestre/2017

2º semestre/2016

Dia da semana
Salas disponíveis

matutin
o

vespertin
o

noturn
o

2a feira 2 9 4
3a feira 1 7 5
4a feira 0 6 3
5a feira 0 3 3
6a feira 1 11 6

1º semestre/2017

Dia da semana
Salas disponíveis

matutin
o

vespertin
o

noturn
o

2a feira 0 3 4
3a feira 0 3 3
4a feira 0 4 2
5a feira 0 15 3
6a feira 1 12 6

Observações:

a) Levantamento realizado com base na planilha de agendamentos das 21 salas 
localizadas no Edifício I1, preparada pela Seção de Graduação

b) Em cada dia da semana e período (matutino/vespertino/noturno), foram consideradas 
como salas disponíveis aquelas sem agendamento de atividades durante todo o 
período do dia (8:00 às 12:00 para matutino, 14:00 às 16:00 para vespertino, 19:00 às 
22:45 para noturno)



D.O.E.: 15/12/2016

RESOLUÇÃO Nº 7290, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2016.
(Revoga as Resoluções 4543/1998, 5427/2007 e 5456/2008)

Exposição de Motivos

Magnífico Reitor,

1. Submetemos à consideração de Vossa Magnificência a inclusa proposição de Resolução que altera a
sistemática de cobrança da taxa de promoção da pesquisa, ensino, cultura e extensão da Universidade,
tendo em vista a revogação da Resolução 3.533, de 1989. 
2. Um dos objetivos da proposição é consolidar em um único texto as disposições que tratam do
chamado “overhead” da Universidade sobre a captação de recursos externos à fonte orçamentária
regular, de modo que a disciplina respectiva seja mais organizada e coesa. 
3. Essa consolidação terá o benefício de facilitar o conhecimento e aplicação da norma pelos seus
destinatários na Universidade, reduzindo os questionamentos e induzindo a ampliação do recolhimento
pelas Unidades. 
4. Nesse sentido, está sendo proposta, com base em entendimentos da área administrativa da
Universidade, a unificação do percentual e da base de cálculo, em termos genéricos, de 10 (dez por
cento) sobre o valor auferido com a atividade. 
5. No caso dos convênios e contratos em que a USP figura como contratada, são discriminadas desde
logo as hipóteses mais frequentes de isenção, com base na experiência de aplicação da Resolução n.
4.543, de 1998. Assim os convênios com objeto exclusivo de pagamento de bolsas a estudantes ou as
doações sem encargos, bem como aqueles em que haja vedação legal, estão automaticamente
dispensados do encargo. 
6. São essas as razões que nos levam a submeter a inclusa proposição a vossa apreciação.

Respeitosamente 
Adalberto Américo Fischmann 
Comissão de Orçamento e Patrimônio 
Presidente

Dispõe sobre taxa de promoção da pesquisa, ensino, cultura e extensão na Universidade e critérios de
isenção.

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do art 42, inciso IX, do Estatuto, e de acordo com a
deliberação da Comissão de Orçamento e Patrimônio, em sessão de 29 de novembro de 2016, pela
Comissão de Legislação e Recursos, em sessão de 30 de novembro de 2016 e pelo Conselho
Universitário, em sessão de 06 de dezembro de 2016, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo 1º – Os valores pagos por fontes externas à Universidade ou a seus docentes, a título de
convênios ou contratos em que a USP figura como contratada, cursos de extensão ou assessoria,
sofrerão incidência da taxa de promoção da pesquisa, ensino, cultura e extensão.

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-5427-de-12-de-dezembro-de-2007
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-4543-de-20-de-marco-de-1998-2
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5456-de-18-de-junho-de-2008
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-3461-de-7-de-outubro-de-1988#a42
marcelo
Typewriter
Anexo 6



Artigo 2º – Sobre os convênios ou contratos em que a USP figure como contratada, regularmente
firmados, nos termos da regulamentação própria da Universidade, a taxa será calculada à razão de 10%
(dez por cento) sobre o valor do projeto, excluindo-se da base de cálculo os valores das bolsas pagas a
estudantes e dos bens e equipamentos que venham a ser incorporados ao patrimônio da Universidade.

§ 1º- Serão isentos de taxa os convênios ou contratos que tiverem por objeto exclusivo:

I- a outorga de bolsas a estudantes; 
II- doações sem encargos para a Universidade; 
III- atividades e programas assistenciais.

§ 2º- Também serão isentos de taxa os convênios ou contratos firmados sob legislação que vede a
respectiva cobrança.

§ 3º- Em caráter excepcional, poderão ser isentos de taxa, por deliberação do Reitor, ouvida a Comissão
de Orçamento e Patrimônio, os convênios ou contratos:

I- firmados com qualquer outro órgão, de natureza pública ou privada, que tenha entre os seus objetivos
o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia
e da inovação; 
II- que tenham por objeto meros repasses de recursos para fins exclusivos da própria Universidade;

§ 4º- Na hipótese do § 3º, o pedido de isenção deve ser formulado pelo Diretor da Unidade ao Reitor da
USP, acompanhado de justificativa circunstanciada que ateste a excepcionalidade do pleito, bem como a
isenção concedida pela Unidade das taxas que lhes cabe receber.

§ 5º- A decisão de isenção deverá ser motivada, no caso concreto, considerando os interesses da
Universidade e a proporcionalidade dos benefícios recíprocos.

Artigo 3º – Sobre os cursos de extensão, regularmente oferecidos, nos termos da regulamentação
própria, a taxa será calculada à razão de 10% (dez por cento) sobre a receita bruta arrecadada no curso.

Parágrafo único – No caso de cursos em que a cobrança se limite ao custeio de despesas módicas com
o processo de seleção, mantido o caráter gratuito, não incidirá a taxa prevista no caput.

Artigo 4º – Sobre as atividades de assessoria realizadas por docentes em RDIDP credenciados, a taxa
será calculada à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço declarado pelo docente.

Artigo 5º – Os valores arrecadados na forma dos artigos 2º a 4º deverão ser repartidos entre a Reitoria e
a Unidade, em partes iguais.

Parágrafo único – A parcela dos valores que couber à Reitoria deverá ser recolhida ao Fundo Único de
Promoção à Pesquisa, à Educação, à Cultura e à Extensão Universitária da Universidade de São Paulo
(FUPPECEU-USP).

Artigo 6º – A CODAGE expedirá as instruções administrativas necessárias a efetivar as disposições
desta Resolução.

Artigo 7º – Ficam revogadas as resoluções nºs 4543, de 20 de março de 1998; 5427, de 12 de
dezembro de 2007 e 5456, de 18 de junho de 2008.

Artigo 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de vigência do Estatuto do Docente, editado pela
Resolução 7271 de 23 de novembro de 2016.

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-4543-de-20-de-marco-de-1998-2
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5456-de-18-de-junho-de-2008
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-5427-de-12-de-dezembro-de-2007
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7271-23-de-novembro-de-2016


Reitoria da Universidade de São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

MARCO ANTONIO ZAGO 
Reitor

IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO 
Secretário Geral


