
Resolução  02  / 05 

Estabelece normas específicas para a oferta de 

Cursos de extensão na FO - UFMG 

A Egrégia Congregação da Faculdade de Odontologia da UFMG, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando a necessidade 

de aprimorar os mecanismos que fortaleçam a integração de suas atividades de extensão com a política de extensão da UFMG e o plano 

de trabalho institucional da Unidade, e buscando assegurar que os cursos de extensão comprometam-se a: 

 Apresentar relevância acadêmica e compromisso social; 

 Contribuir para a implementação e desenvolvimento do projeto político pedagógico da unidade; 

 Estimular o crescimento técnico, científico e cultural da comunidade da FO; 

 Garantir oportunidades de acesso, envolvimento e participação de toda a comunidade da FO - UFMG nas atividades por elas 

geradas; 

RESOLVE: 

I – DO CONCEITO 

Art.1
o
 Os cursos de extensão promovidos no âmbito da Faculdade de Odontologia da UFMG reger-se-ão pelas normas integrantes desta 

resolução e pelas resoluções 07/95 e 10/95 do Conselho Universitário da UFMG. 

§ Único - Os cursos de extensão de que trata o caput deste artigo poderão ser relacionados com a área específica da Odontologia ou 

relacionados às demandas da comunidade da Faculdade de Odontologia. 

II – DO PÚBLICO ALVO 

Art.2
o 
Os cursos de extensão da FO-UFMG poderão ser destinados à comunidade odontológica, aos profissionais de áreas correlatas e à 

comunidade em geral. 

§ 1
o 

A apresentação do diploma de graduação ou documento equivalente, constitui-se pré-requisito obrigatório para a matrícula nos 

cursos de Aperfeiçoamento da FO –UFMG. 

§ 2
o
 Cada curso de extensão deverá definir na sua proposta e material de divulgação os pré-requisitos para inscrição e matrícula. 

III – DAS BOLSAS 

Art. 3º Os cursos de extensão deverão conceder bolsas integrais para servidores da UFMG e alunos carentes conforme resolução 

07/2004 do Conselho Universitário da UFMG.  

§ 1º O CENEX receberá e encaminhará aos coordenadores dos cursos as solicitações de bolsa.  

§ 2º A previsão do número de bolsas e os critérios para sua distribuição deverão constar da proposta, regulamento e material de 

divulgação do curso. 

IV – DA DEFINIÇÃO 

Art.4
o
 Para efeito desta resolução conceitua-se como curso de extensão os cursos de Aperfeiçoamento, Atualização, Iniciação e 

Treinamento Profissional. 

Art.5
o
 Os cursos de Aperfeiçoamento têm como objetivo principal completar ou aprofundar habilidades técnicas ou domínio de uma 

área específica do conhecimento. 

§ 1
o
 Os cursos de Aperfeiçoamento podem ser de caráter eventual ou permanente, com carga horária mínima de 180 horas, 

constituindo-se em conjunto estruturado de disciplinas ou atividades correlatas. 

§ 2
o
 Os cursos de aperfeiçoamento poderão ser organizados em módulos de, no mínimo 30 horas/aula sendo que cada módulo 

poderá, por proposta do ofertante e concordância das instâncias de aprovação da FO e da Câmara de Extensão, ser certificado como 

curso de Atualização. 

Art.6
o
 Os cursos de Atualização têm como objetivo reciclar e ampliar conhecimentos, habilidades ou técnicas, numa área restrita do 

conhecimento. 

§ 1
o
 Os cursos de Atualização são de caráter eventual, com duração mínima de 30 horas podendo ser desenvolvidos sob a forma de 

módulos ou ciclo de conferências. 

§ 2
o 

Os cursos de Atualização poderão ser organizados em módulos de, no mínimo 4 horas/aula sendo que cada módulo poderá, por 

proposta do ofertante e concordância do CENEX - FO, ser certificado como curso de Iniciação. 



Art.7
o
 Os cursos de Iniciação têm como objetivo principal dar noções introdutórias de uma área específica do conhecimento. 

§ Único Os cursos de Iniciação são de caráter eventual, com duração entre 04 e 29 horas. 

Art.8
o
 Os cursos de Treinamento Profissional têm como objetivo principal treinar e capacitar em atividades profissionais específicas. 

§ Único Os cursos de Treinamento Profissional podem ter caráter eventual ou permanente, com carga horária mínima de 180 horas.  

V – DA PROPOSIÇÃO 

Art.9
o
 Os cursos de Aperfeiçoamento deverão ser propostos pelos departamentos, isoladamente ou em associação, observado o domínio 

das áreas de conhecimento de sua (s) competência (s) acadêmica(s). 

§ Único Os cursos de Aperfeiçoamento de que trata o caput deste artigo poderão ser propostos por associações de departamentos e 

setores da FO-UFMG com outras unidades e órgãos suplementares da UFMG, ou com outras instituições ou órgãos não 

pertencentes à UFMG.  

Art.10
o
 Os demais cursos de extensão poderão ser propostos pelos departamentos ou órgãos colegiados da FO –UFMG, isoladamente 

ou em associação entre si ou com outras instituições ou órgãos não pertencentes à UFMG, ou por iniciativa independente de membros 

docentes, funcionários técnico-administrativos e discentes. 

§ Único Os cursos de extensão de iniciativa independente de membros docentes, funcionários técnico-administrativos e discentes 

deverão ser propostos via CENEX – FO. 

Art.11
o
 Todas as propostas de curso de extensão da FO-UFMG deverão ser apresentadas ao CENEX-FO, em formulário próprio, para 

análise de mérito, aprovação e registro. 

VI – DA TRAMITAÇÃO 

Art.12
o
 As propostas de curso de extensão serão aprovadas pelas respectivas câmaras departamentais ou órgãos colegiados 

proponentes, pelo CENEX e Congregação da FO por um período máximo de dois anos, findos os quais será necessária a solicitação de 

reoferecimento do curso. 

§ 1
o
 Os cursos de Aperfeiçoamento deverão ser aprovados e autorizados para o funcionamento pela câmara de extensão, de acordo 

com o disposto na resolução 07/95 do Conselho Universitário. 

§ 2
o
 Os cursos de extensão que passarem por modificações substanciais em relação à proposta aprovada (estrutura curricular, carga 

horária, objetivos, metodologia, equipe de trabalho, critérios de seleção e avaliação dos alunos) deverão submeter-se aos trâmites 

normais de aprovação mesmo que estejam dentro do prazo de autorização definido no caput deste artigo. 

§ 3
o
 A reoferta de cursos de extensão, dentro do prazo de aprovação definido no caput deste artigo, deverá ser autorizada pelas 

instâncias competentes da FO e da Universidade mediante a apresentação das modificações de cronograma, número de vagas, 

adequações orçamentárias e regulamento atualizado. 

VII – DA COORDENAÇÃO 

Art.13
o
 Os cursos de Aperfeiçoamento da FO - UFMG terão uma Comissão Coordenadora composta por três docentes do curso, 

pertencentes ao quadro da UFMG, que indicarão um de seus membros como Coordenador Geral, para presidi-la e representá-la junto 

aos órgãos competentes. 

Art.14
o
 Os demais cursos de extensão da FO-UFMG serão coordenados por um coordenador geral e um sub-coordenador escolhidos 

entre os docentes e/ou servidores técnico-administrativos integrantes da equipe de trabalho do curso, pertencentes ao quadro da UFMG. 

§ Único Nos cursos promovidos pelo corpo discente a Comissão coordenadora será composta por estudantes e por docentes ou 

técnico-administrativos pertencentes ao quadro da UFMG, aprovados pelo CENEX – FO, sendo que a Coordenação Geral será 

compartilhada por um membro discente e um membro docente ou servidor técnico administrativo pertencentes ao quadro da UFMG. 

Art.15
o
 Compete à comissão coordenadora dos cursos de extensão da FO – UFMG: 

1. Encaminhar ao CENEX – FO a proposta de curso de extensão, em formulário próprio, para aprovação, registro e 

encaminhamentos; 

2. Administrar junto ao gestor financeiro, os recursos do curso, observadas as condições estabelecidas nos termos firmados 

entre a FO –UFMG e este órgão; 

3. Administrar a infra-estrutura, a logística e recursos humanos necessários ao desenvolvimento do curso; 

4. Responder pelo projeto pedagógico e técnico do curso, fazendo com que os objetivos propostos sejam atingidos; 

5. Elaborar e encaminhar aos alunos matriculados um informativo contendo normas gerais de funcionamento, do curso, 

cronograma de atividades, critérios de avaliação e certificação; 

6. Elaborar e encaminhar ao CENEX – FO relatório final de atividades e prestação de contas, em formulário próprio, para 

avaliação e aprovação pelo Conselho administrativo do CENEX – FO e emissão de certificados. 



VIII – DA EQUIPE DE TRABALHO 

Art.16
o
 As equipes dos cursos de extensão da FO – UFMG deverão contar com um mínimo de 2/3 dos integrantes pertencentes aos 

quadros de ativos e aposentados da UFMG. 

§ 1
o
 A participação dos docentes e funcionários técnico-administrativos do quadro de ativos da UFMG nos cursos de extensão 

deverá ser autorizada pelas respectivas Câmaras Departamentais ou pelas chefias imediatas. 

§ 2
o
 A participação de docentes do quadro de ativos da UFMG nos cursos de extensão da FO-UFMG não poderá ser simultânea aos 

seus encargos didáticos nas atividades de ensino na graduação e pós-graduação. 

§ 3
o 

A participação de servidores técnico-administrativos do quadro de ativos da UFMG nos cursos de extensão da FO-UFMG não 

poderá coincidir com sua escala de trabalho nas atividades na graduação, pós-graduação e /ou administrativas. 

Art.17
o
 A participação de pessoal externo à UFMG, contratado ou voluntário, só deverá se efetivar quando não houver na Unidade, 

pessoal capacitado para a realização do serviço, ou quando da impossibilidade ou impedimento dos mesmos de realizar o serviço 

solicitado. 

§ 1
o
 A participação de pessoal externo a UFMG, deverá ser formalizada pelos instrumentos pertinentes e submetida à aprovação 

pelas instâncias previstas no artigo 12
o
 desta resolução, mediante justificativa, descrição dos critérios de seleção e qualificação dos 

profissionais envolvidos. 

§ 2
o
 O pessoal técnico e administrativo externo a UFMG, deverá se submeter a treinamento no setor correspondente, devendo o 

curso arcar com eventuais custos. 

§ 3
o
 O servidor que trabalha sob o regime da CLT poderá prestar serviços aos cursos de extensão, em caráter eventual, sem que 

disso lhe decorram quaisquer direitos trabalhistas com relação à Unidade e/ou Universidade. 

IX – DO CORPO DISCENTE 

Art.18
o 

Os cursos de extensão estarão sujeitos às normas disciplinares da Universidade e deverão atender às regras de funcionamento 

específicas do curso no qual estão matriculados. 

Art.19
o 
Os cursos de extensão poderão ter acesso, mediante solicitação ao CENEX, à proposta do curso e regulamentações pertinentes. 

Art.20
o 

Sob a alegação de não comprimento das normas de funcionamento do curso caberá aos alunos recurso em 1ª instância ao 

Conselho Administrativo do CENEX, e 2ª instância à Congregação da FO-UFMG. 

X- DO ORÇAMENTO 

Art.21
o
 Os cursos de extensão da FO-UFMG poderão ser gratuitos ou realizados mediante pagamento. 

§ 1
o
 A cobrança do atendimento clínico a pacientes, realizado durante as atividades práticas dos cursos de extensão, é considerada 

atividade de prestação de serviço e, portanto, deverá figurar em sub-projeto específico e estará sujeita às regulamentações 

pertinentes da Unidade e Universidade. 

§ 2
o
 A gerência dos recursos financeiros dos cursos de extensão será realizada por órgão especializado ou fundação de apoio, 

devidamente autorizados pelas instâncias administrativas da Unidade e Universidade. 

Art.22
o
 O custo do curso será calculado em função de suas despesas devendo constar de sua proposta o orçamento detalhado. 

§ Único - Todas as despesas decorrentes da realização do curso, bem como as taxas referentes à sua administração e destinadas à 

Unidade e Universidade deverão estar previstas nos seus custos. 

Art.23
o
 As equipes envolvidas na realização dos cursos de extensão poderão ser remuneradas, devendo estes valores constar de seu 

orçamento detalhado. 

§ 1
o
 A remuneração das equipes envolvidas, referida no caput deste artigo, deverá ser coerente com a natureza da atividade e carga 

horária envolvida. 

§ 2
o
 O recurso destinado ao pagamento de pessoal externo à UFMG não poderá ultrapassar a remuneração de pessoal pertencente ao 

quadro da UFMG. 

Art.24
o
 Os cursos de extensão da FO-UFMG deverão destinar um percentual de 2% sobre a arrecadação do curso à Universidade. 



 

Art.25
o
 Os cursos de extensão deverão destinar percentuais do total arrecadado à FO-UFMG de acordo com a natureza do curso: 

 Curso de natureza 

exclusivamente teórica ou 

com prática laboratorial 

ou pré-clínica: 

Curso de natureza teórica 

e prática clínica: 

Cursos de natureza teórica 

e prática clínica que 

utilizem a lavanderia e o 

núcleo de cirurgia: 

Diretoria 8% 8% 8% 

Departamento 2% 2% 2% 

CENEX 5% 5% 5% 

Fundo de manutenção de projetos 2% 2% 2% 

Fundo de manutenção de 

equipamentos audio-visuais 

1% - - 

Fundo de apoio às atividades clínicas - 3% 4% 

TOTAL 18% 20% 21% 

Art.26
o
 Os recursos arrecadados com o fundo de manutenção de projetos serão geridos pelo CENEX – FO e serão destinados 

prioritariamente ao custeio de projetos de extensão e atividades de prestação de serviços gratuitas desenvolvidas na FO – UFMG, desde 

que devidamente aprovadas e registradas pelo CENEX –FO. 

§ Único É de responsabilidade do Coordenador do CENEX apresentar anualmente ao Conselho Administrativo do CENEX –FO, 

plano de aplicação financeira e relatório de prestação de contas referente à utilização do Fundo de Manutenção de Projetos. 

Art.27
o
 Os recursos arrecadados com o fundo pra recursos audio-visuais serão geridos pela diretoria da FO-UFMG destinados à 

aquisição e manutenção dos equipamentos e recursos áudio-visuais da FO-UFMG. 

Art.28
o
 Os recursos arrecadados com o fundo de apoio às atividades clínicas serão geridos pela diretoria da FO-UFMG e serão 

investidos nas comissões permanentes e nos setores de apoio e organização das atividades clínicas da FO – UFMG. 

Art.29
o
 É de responsabilidade da diretoria da FO-UFMG, apresentar anualmente à Congregação da FO-UFMG, plano de aplicação 

financeira e relatório final de prestação de contas referente à utilização dos recursos arrecadados através das taxas previstas nos artigos 

27º e 28º desta resolução. 

Art.30
o
 Todo e qualquer tipo de material permanente e equipamento adquirido com recursos provenientes da realização dos cursos de 

extensão, sob a égide da FO-UFMG, passará a fazer parte de seu patrimônio. 

XI – DA INFRA-ESTRUTURA 

Art.31
o
 As propostas dos cursos deverão detalhar a utilização das instalações, equipamentos e serviços da FO – UFMG envolvidos na 

realização do curso. 

§ 1
o
 Os cursos de extensão que utilizam instalações, equipamentos e serviços da FO - UFMG deverão ter a anuência dos 

responsáveis institucionais pelos setores envolvidos. 

§ 2
o
 Os cursos de extensão da FO-UFMG deverão observar as normas de funcionamento da Unidade e Universidade. 

§ 3
o
 O Coordenador dos cursos de extensão deverá se responsabilizar por eventuais danos às instalações, equipamentos e patrimônio 

da FO - UFMG que forem causados por imprudência, imperícia ou negligência, durante o período de realização do curso. 

XII – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Art.32
o
 Todos os cursos de extensão deverão encaminhar ao CENEX – FO, até 60 dias após o seu término, relatório final de atividades 

e prestação de contas, em formulário próprio, para avaliação e aprovação pelo Conselho do CENEX-FO. 

§ 1
o
 O parecer final emitido pelo conselho CENEX-FO dos cursos propostos e aprovados por Câmaras Departamentais será 

encaminhado aos respectivos departamentos. 

§ 2
o
 Os cursos que não apresentarem relatórios finais ou que tiverem seus relatórios reprovados não terão sua reoferta autorizada. 

§ 3
o  

Os cursos que envolverem cobrança do atendimento clínico a pacientes deverão anexar ao seu relatório final o relatório final 

especifico desta atividade. 

 



XII – DA CERTIFICAÇÃO 

Art.33
o
 Serão emitidos certificados aos coordenadores e participantes dos cursos de extensão mediante solicitação do coordenador e 

com base nos dados contidos no relatório final. 

§ 1
o
 Para obtenção de certificado será observada a freqüência mínima de 75% da carga horária total do curso. 

§ 2
o
 Os cursos Aperfeiçoamento e Treinamento Profissional deverão prever, em suas propostas e regulamentos específicos, critérios 

de avaliação de desempenho dos alunos, e seus resultados deverão constar do relatório final para fazer jus ao certificado. 

Art.34
o 

O aproveitamento de créditos para efeito de continuidade do curso ou complementação de carga horária para emissão de 

certificados obedecerá a critérios de equivalência definidos pela coordenação do curso. 

Art.35
o 

A presente resolução se aplica a partir da data de sua aprovação ficando, portanto, revogadas as disposições em contrário, em 

especial as constantes do regulamento dos Cursos de Extensão de 18 de Maio de 1993. 

§ Único Os cursos em andamento deverão se adequar às novas normas a partir de sua próxima oferta. 

Art.36
o
 Os casos omissos nesta resolução serão dirimidos pelo Conselho Administrativo do CENEX-FO e, por decisão deste, pela 

Congregação da FO-UFMG. 

 

 

Aprovado pelo Conselho do Cenex em 30/08/2005 

Aprovado pela Congregação da FO/UFMG em  17/10/2005 


