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PASSOS PARA CURSO DE EXTENSÃO ( ** ) 
(Abertura de Curso, Relatório Final, Novas Turmas) 

 
 
 
 
A - ABERTURA DE CURSO DE EXTENSÃO: 
 
1 – Preencher o formulário da CPGP de “Requerimento de Curso de Extensão” que se 
encontra no Site da Coppe; www.coppe.ufrj.br (Área Acadêmica, Pós-graduação e 
Pesquisa, FRM); 
 
2 – Com o formulário acima citado, devidamente preenchido, datado e assinado, ir ao 
SECOM/COPPE (sala G-100 com Rose ou Ailton) para abrir processo;  
 
3 – Anexar: 
 

a) O formulário da CPGP de “Cadastramento de Curso Lato Sensu no Sigma” (*) 
que se encontra no Site da Coppe: www.coppe.ufrj.br (Área Acadêmica, Pós-
graduação e Pesquisa, FRM); 

b) Os formulários e documentos indicados pela PR5 que estão no site: 
www.pr5.ufrj.br , Cursos, Como Cadastrar seu Curso (modelo de proposta para 
curso de extensão); 

c) Declaração de concordância dos(s) coordenador(es) do Programa e do Diretor de 
outras unidades, responsável pelo servidor docente e técnico–administrativo 
liberando-o para atividades do curso; 

 
4 – Enviar para análise na CPGP. (sala G-108) 
 
5 – Aguardar aprovação na CPGP e posterior cadastro dos dados básicos de abertura de 
curso de extensão no SIGMA (pela CPGP). 
 
6 – Após aprovação na CPGP o processo retornará ao Programa para o Coordenador 
do Curso de Extensão completar e/ou corrigir o cadastro no SIGMA 
(www.sigma.ufrj.br ). 
 
7 – Aguardar autorização do curso pela PR5. 
 
8 – Enviar os dados para PR5 ( De acordo com o site www.pr5.ufrj.br) 
 
9 – Guarda/Arquivamento do processo no Programa responsável pelo curso de extensão 
ou na secretaria do próprio Curso de Extensão. 
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B – NOVAS TURMAS DE CURSO DE EXTENSÃO: 
 
1 – Preencher o formulário da CPGP de “Requerimento de Nova Turma de Curso de 
Extensão” que se encontra no Site da Coppe: www.coppe.ufrj.br (Área Acadêmica, Pós-
graduação e Pesquisa, FRM); 
 
2 – Com o formulário acima citado, devidamente preenchido, datado e assinado, ir ao 
SECOM/COPPE (sala G-100 com Rose ou Ailton) para abrir um processo; 
 
3 –Anexar: 
 

a) Documentos necessários para abertura de nova turma de curso de Extensão; 
b) Declaração de concordância dos(s) coordenador(es) do Programa e do Diretor 

das outras unidades, responsável pelo servidor docente e técnico–
administrativo liberando-o para atividades do curso; 

 
4 – Enviar para analise na CPGP; (sala G108) 
 
5 – Após aprovado na CPGP ele retornará ao Programa responsável pelo curso de 
Extensão para o Coordenado enviar os dados para PR5. 
 
6 – Guarda/Arquivamento do Processo no Programa responsável pelo curso de 
Extensão. 
 
C – RELATÓRIO FINAL DE CURSO: 
 
1 –  O Relatório Final para emissão dos certificados dos concluintes é enviado à PR5 
pelo Coordenador do Curso de Extensão pelo e-mail: cursoext@pr5.ufrj.br , conforme 
site da PR5: www.pr5.ufrj.br ,cursos, certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) -Se encontra no site da COPPE www.coppe.ufrj.br 
(**) –Deverá ser informado a classificação do curso de extensão nos requerimentos para CPGP ( 
iniciação, atualização, aperfeiçoamento e treinamento e qualidade profissional) 
 


