
 
 
 

 

 

 

CHECK LIST - CURSO 
 
CARACTERIZAÇÃO 
Os itens listados se referem aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Extensão na 
avaliação da ação de extensão na modalidade de CURSO no momento do cadastro 
junto ao CENEX. Sendo assim, cada professor pode utilizar essa ferramenta para 
verificação da consistência e adequação da proposta às diretrizes da extensão. 

Considera-se Curso, a ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a 
distância, planejada e organizada de modo sistemático, com critérios de avaliação 
definidos e certificação. 
DIRETRIZES 
(  ) Carga horária mínima de 8 horas 
(  ) Data de início do curso posterior a data da aprovação pela Câmara Departamental, 
Congregação e aprovação pelo CENEX (resoluções 07/95, 10/95 e 01/2011, do Conselho 
Universitário). 
(  ) Apresenta a aprovação pela Câmara Departamental e da Congregação. 
(  ) Indica se o curso é de aperfeiçoamento, atualização, iniciação ou de treinamento e 
qualificação profissional (conceituação exposta no item 3.3 do Manual SIEX). 
(  ) Indica o número de bolsas de Extensão recebidas pelos discentes envolvidos no 
desenvolvimento do Curso por tipo: PBEXT, PROEXT, FUMP, FAPEMIG, Outras 
(bolsa financiada por meio de outros recursos ou outra forma de contraprestação recebida pelos discentes em função 
de sua participação em ações de extensão). 
(  ) Na apresentação descreve as principais informações sobre o Curso (objetivo, público 
alvo, abrangência de sua atuação, resultados esperados, sua integração com o plano de trabalho da Unidade, 
principais estratégias de integração com atividades de ensino e pesquisa). 
(  ) Informa se o Curso é ofertado de forma recorrente. 
(  ) Na justificativa apresenta informações sobre a realidade social que indicam a 
necessidade do Curso (relevância social e acadêmica, a possibilidade de gerar impacto na realidade, 
contribuição para a formação acadêmica e cidadã dos estudantes envolvidos na oferta do curso). 
(  ) No objetivo geral descreve aquilo que se pretende alcançar com o Curso, 
expressando o seu propósito final. 
(  ) Os objetivos específicos traduzem o detalhamento do objetivo geral (a articulação e sua 
realização devem ser passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado). 
(  ) Explicita na metodologia como o Curso será desenvolvido visando ao alcance dos 
objetivos propostos (os procedimentos gerais adotados no seu desenvolvimento, os fundamentos teórico-
metodológicos, as atividades que serão desenvolvidas e suas dinâmicas, os recursos/tecnologias/ instrumentos a 
serem utilizados). 
(  ) Apresenta na metodologia as estratégias que possibilitarão a integração com a 
pesquisa e o ensino. 
(  ) Apresenta na metodologia o fomento da creditação curricular da participação dos 
estudantes envolvidos na oferta do Curso. 
(  ) Apresenta os indicadores para o monitoramento da avaliação do Curso que 
permitirão acompanhar o seu desenvolvimento e seus resultados. 
(  ) Descreve como será realizada a avaliação considerando as fontes de informação, os 
instrumentos, a periodicidade e os sujeitos que participarão desse processo. 
(  ) Descreve a origem do público alvo (interno: comunidade acadêmica / externo: pessoas ou 
segmentos sociais não pertencentes à comunidade acadêmica). 
(  ) Caracteriza o público alvo (descrição do grupo a ser diretamente beneficiado. Localização, vinculação 



 
 
 

 

 

 

institucional, perfil, composição). 
(  ) Indica se o Curso é articulado com políticas públicas, nas esferas federal, estadual 
ou municipal, de maneira formal ou informal. 
(  ) Descreve o conteúdo programático, disciplina, módulo, carga horária, docente, 
ementa e bibliografia no item estrutura curricular. 
(  ) Caracteriza o espaço físico onde serão realizadas as atividades ou que servirão de 
suporte ao Curso. 
(  ) Relaciona os recursos a serem utilizados. 
(  ) Descreve como os alunos do Curso serão avaliados por meio de quais métodos e 
metodologias (a exceção é o curso de aperfeiçoamento). 
(  ) Apresenta informações sobre os períodos de inscrição das turmas ofertadas. 
(  ) Apresenta informações sobre os períodos de realização das turmas ofertadas. 
(  ) Indica se o Curso ofertado é gratuito 
(  ) Apresenta o número de vagas ofertadas para o Curso 
 
Obs. Se o Curso que é reofertado deve ser registrado uma única vez e atualizado a cada oferta, inserindo 
novo período de oferta e os resultados já alcançados 
QUANDO HÁ ESTUDANTES MEMBROS DA EQUIPE 
(  ) Relaciona as atividades programadas para a atuação do(s) estudante(s) envolvidos 
na oferta do Curso (estudos, participação em reuniões, oportunidades de trocas de experiências, eventos e 
outras atividades previstas). 
(  ) Apresenta a participação dos estudantes na organização e avaliação do curso, na 
elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das atividades realizadas. 
(  ) Explicita o plano de acompanhamento e orientação do(s) estudante(s) envolvidos na 
oferta do Curso (reuniões, discussões, acompanhamento e reflexão sobre a prática, indicações de leitura) 
(  ) Descreve a forma de avaliação dos estudantes envolvidos na oferta do Curso (as 
fontes de informação, os instrumentos a serem utilizados, a periodicidade, os sujeitos envolvidos nesse processo) 
EQUIPE DE TRABALHO 
(  ) Apresenta integrantes que recebam bolsas que não sejam de Extensão como 
participantes não bolsistas. 
(  ) Indica se o membro integrante da equipe de trabalho é um docente, técnico 
administrativo, estudante de graduação, estudante de pós-graduação ou uma pessoa 
externa à comunidade acadêmica. 
 


