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EVENTO DE EXTENSÃO
(Resoluções n.° 034/2017-CEP e 040/2018-CAD)

DEFINIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO
O evento de extensão é uma atividade de curta duração, sem caráter continuado que envolve a
apresentação e/ou desenvolvimento do conhecimento ou produto cultural, social, científico, tecnológico
ou de inovação da UEM e de outros setores da sociedade; e se caracteriza por:
I – Congresso - evento de âmbito regional, nacional ou internacional que reúne participantes de
comunidades científicas ou profissionais, em atividades tais como: mesas-redondas, palestras,
sessões técnicas, sessões dirigidas, conferências, oficinas, comunicações, workshops, minicursos,
rodas de conversa, dentre outros;
II – Seminário - evento científico em áreas de conhecimento especializadas que podem ser realizadas
nas formas de: encontro, simpósio, semanas acadêmicas, jornada, colóquio, fórum e reunião, dentre
outros;
III – Ciclo de debates - atividades sequenciais que visam à discussão de um tema específico;
IV – Exposição - exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc.;
V – Espetáculo - apresentação artística de caráter público;
VI – Evento esportivo - campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva, dentre outros;
VII – Festival - série de atividades culturais (ex. artísticas, esportivas, cientificas, tecnológicas,
populares e outras) realizadas simultaneamente;
VIII – Visita técnica/viagem de estudos – delocamento a instituições, empresas ou lugares com
finalidade acadêmica, exceto aquelas previstas nas atividades curriculares;
IX – Ciclo de palestras – uma ou mais apresentações orais sobre um tema considerado importante ou
pertinente.

CURSO DE EXTENSÃO
(Resoluções n.° 034/2017-CEP e 040/2018-CAD)

DEFINIÇÃO
O curso de extensão é um conjunto articulado de atividades pedagógicas de caráter teórico, teóricoprático e/ou prático, nas modalidades presencial ou à distância, planejado, organizado e avaliado de
modo sistemático, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas, podendo atuar nos seguintes níveis:
 iniciação – tem como objetivo oferecer noções introdutórias em área específica do conhecimento
ao público;
 atualização – tem como objetivo principal atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades ou
técnicas em uma área do conhecimento;
 treinamento e qualificação profissional – tem como objetivo principal treinar e capacitar diferentes
públicos em atividades profissionais específicas.

