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Pelotas, 04 de setembro de 2013.

Memorando Circular Conjunto PRG/PREC/PRPPG  –  01/2013

Aos Diretores de Unidades Acadêmicas, Coordenadores de Colegiados de Cursos e Chefes de Departamento

(Para divulgação a todos os docentes)

COMUNICADO CONJUNTO : INSTITUCIONALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES

Considerando a necessidade de atender as resoluções do COCEPE referentes aos projetos de extensão e de ensino  

(respectivamente números 10/2006 e 01/2008),  a Pró-Reitoria de Graduação (PRG),  a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura  (PREC)  e  a  Pró-Reitoria  de Pesquisa  e  Pós-Graduação (PRPPG) comunicam que,  extraordinariamente,   os 

eventos de qualquer natureza que buscarem institucionalização até 6 de outubro próximo (primeiro dia letivo de  

2013/2) deverão fazê-lo junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Os eventos que já realizaram cadastro e que foram  

aprovados nas unidades acadêmicas e posteriormente protocolados na PREC (independentemente de sua aprovação  

pela Comissão de Extensão do COCEPE) serão certificados da forma de praxe: mediante apresentação de relatório no  

SIEX e de solicitação de emissão dos certificados após a realização do evento. Casos específicos poderão ser tratados  

na PREC junto ao Núcleo de Planejamento (NUPLAN).

A partir de 6 de outubro, as propostas de eventos e de publicações (de ensino, de extensão, de pesquisa) deverão ser  

dirigidos à Pró-Reitoria atinente a cada caso.

Nesta semana, as Pró-Reitorias acadêmicas encaminharão ao COCEPE uma proposta de resolução para constituição de 

uma comissão especial integrada por representantes das comissões de graduação, de extensão, e de pós-graduação e  

pesquisa, para definir a realocação dos projetos quando houver parecer desfavorável de qualquer uma das comissões  

daquele órgão. Além disso, esta comissão deverá formular resolução para registro e institucionalização de projetos 

que integrem simultaneamente ações de ensino, pesquisa e extensão.

Solicitamos aos Diretores de Unidade, Coordenadores de Colegiados e Chefes de Departamento que divulguem este  

memorando/comunicado entre os professores.

Atenciosamente,

Prof.ª Fabiane Tejada da Silveira

Pró-Reitora de Graduação

Prof. Antônio Carlos Martins da Cruz

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Prof.ª Denise Petrucci Gigante

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação


