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A partir deste ano, a UFRRJ terá sua própria Es-
cola de Extensão, uma iniciativa da Pró-Reitoria de 
Extensão (Proext), que tem como principal objetivo 
oferecer cursos à comunidade, ampliando a troca de 
saberes dentro da Universidade, além de levar co-
nhecimento do que se produz internamente ao pú-
blico externo, fora do ambiente acadêmico. A Escola 
promete facilitar e ampliar o acesso de todos aos 
cursos de extensão oferecidos pela UFRRJ, nas mais 
variadas áreas.

A ideia da criação do projeto surgiu em 2019, ba-
seada no modelo da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) que já desenvolve uma escola de 
extensão nesses moldes há anos. A Escola vai per-
mitir que a Universidade Rural gerencie com mais 
facilidade seus cursos, garantindo que todos sejam 
devidamente registrados. 

Uma ferramenta para toda a Universidade

A administradora Sandra Marchiori, servidora 
técnica da UFRRJ, é a diretora do projeto que será 
dividido em três núcleos: o núcleo de Design Grá-
fico, que conta com três profissionais; o de Regis-
tro Acadêmico e o de Ensino On-line, que ainda não 
possuem número definido de profissionais.  

Todos os trâmites para a criação da Escola já fo-
ram aprovados dentro da instituição e foram criados 
o regulamento de funcionamento e o regulamen-
to administrativo, aprovados pelos órgãos compe-
tentes dentro da Universidade. Além disso, foi feita 
uma primeira simulação dos cursos, utilizando todo 
o registro através do SIGAA (Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas), no módulo de 
extensão. 

Com toda a parte burocrática realizada, a Escola 
agora será disponibilizada como uma ferramenta 
para todos da comunidade. O primeiro passo será o 
lançamento de um edital de chamada pública para 
os servidores e técnicos administrativos, para que 

eles possam oferecer cursos através da Escola de 
Extensão. 

O pró-reitor de Extensão, professor Roberto Le-
lis, explicou os benefícios que a iniciativa vai trazer 
para a Universidade. “Nós teremos uma organiza-
ção e um registro dessas ações para poder ampliar 
o número de cursos, vamos poder atender a pesso-
as da comunidade externa. A ideia é que, no futuro, 
possamos oferecer não apenas os cursos presen-
ciais, mas também semi-presenciais e a distância”, 
explicou Lelis.

Cursos ofertados terão 30 horas   

Os cursos vão acontecer em vários locais es-
palhados pela Universidade. O setor que propor a 
atividade vai sugerir onde quer que ela aconteça. 
Os cursos que podem ser registrados na Escola de 
Extensão são os de carga horária igual ou superior 
a 30 horas. Cursos com menos de 30 horas vão ser 
considerados oficinas e não serão oferecidos pela 
Escola.  

 Para ler a matéria completa acesse: https://bit.
ly/2UHWkFy.

A Pró-reitoria de Extensão se inspirou no modelo da Uni-
camp para criar a Escola de Extensão da UFRRJ
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Orientações e atendimento da Proext durante a 
Pandemia do novo Coronavírus 

O Brasil se encontra em uma situação total-
mente atípica, desde a segunda semana do mês 
de março, devido a Pandemia do novo Corona-
vírus. No primeiro momento a Administração 
Central da UFRRJ decidiu suspender por duas se-
manas, as atividades do acadêmicas e diminuir as  
atividades administrativas nos câmpus da univer-
sidade. No dia 23 março, a UFRRJ se pronunciou 
mais uma vez e comunicou a suspensão de suas 
atividades por tempo indeterminado. Essa medi-
da foi tomada para segurança e saúde dos alu-
nos, dos  professores e dos servidores da UFRRJ. 

É por este motivo que a Proext decidiu adiar 
atividades e processos seletivos em andamento. 
São eles:

Pré-Enem

– Divulgação dos resultados da seleção do 
Preparatório do Enem (Pré-Enem) foram adiadas;

– As matrículas do Pré-Enem foram adiadas. O 
novo cronograma será divulgado em breve pela 
equipe do Preparatório;

– Assim como as matrículas, a seleção de bol-
sistas do Pré-Enem também foi adiada com data 
ainda a definir.

Residência em Libras

– O processo seletivo da Residência em Li-
bras (editais nº07/2020 e nº13/2020), também 
foi suspenso.

Centro de Arte e Cultura (CAC)

– Inscrições para oficinas do CAC já foram 
adiadas com data da volta ainda a definir;

– A seleção de bolsistas do CAC também foi 
adiada. A equipe do CAC vai se reunir para defi-
nir as novas datas do edital. 

Mais:

– Eventos e agendamentos nos auditórios 
Gustavo Dutra (Gustavão), Hilton Salles e Pro-
fessor Gusmão (Salão Azul) foram suspensos por 
tempo indeterminado;

– Foi suspenso, por tempo indeterminado, 
atendimento presencial ao público. O atendi-
mento será realizado remotamente, por meio do 
SIPAC e/ou e-mail dos respectivos setores. 

Lembramos que esses são os canais eficazes 
de comunicação com o público interno e exter-
no, e estão sendo estabelecidos como medida 
de redução da circulação de pessoas nas depen-
dências da UFRRJ e restrição do contato entre 
servidores e público. 

Para conferir a nota completa sobre as orien-
tações da Proext durante este período de sus-
pensão acesse: https://bit.ly/2QSBwKk.

UFRRJ está mantendo seus canais de comu-
nicação atualizados com todas as informações 
necessárias sobre a Pandemia, para conferir 
acesse: https://bit.ly/2WTeNBH. 


