
                                                                                                            

  

 

Orientações de uso da Certificação de Extensão Universitária 
 
Regulamentação da University in Company® e Faculdade Brasília para 
Certificação Universitária: 

A Extensão Universitária é uma atividade complementar ao ensino. A 
finalidade da Extensão Universitária é: 

● Articular projetos dos diferentes cursos, para promover a interação entre as 
diversas áreas;  

● Integrar as atividades de pesquisa e ensino, quer seja no nível de graduação 
ou de pós-graduação; 

● Planejar e organizar os eventos da instituição.  
● Estender o conhecimento à comunidade, contribuindo para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural, conforme a missão da 
Faculdade Brasília FBr expressa no Projeto Institucional. 

Conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária (2001) a Extensão 
Universitária “é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 
Faculdade e a Sociedade.” Além de instrumentalizadora do processo teoria e 
prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do 
social.   

Segundo a Constituição Brasileira, artigo 208, Lei de Diretrizes e Bases de 
Educação Nacional, a Extensão Universitária, indissociavelmente com o Ensino e 
com a Pesquisa, é missão essencial da Faculdade.  

Em cumprimento ao artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as Atividades 
de Extensão da Faculdade Brasília FBr têm por objetivo: 

 
● Incentivar, aprovar e desenvolver projetos de pesquisas na área de atuação da 

Instituição; 
● Elaborar e implantar projetos de Atividades de Extensão Universitária; 
● Divulgar projetos e pesquisas desenvolvidos na instituição; e 
● Promover parcerias, quando pertinente, que viabilizem o desenvolvimento de 

pesquisas e projetos de Extensão. 

 
Os cursos de Extensão Universitária distinguem-se em 4 modalidades, a seguir:  



                                                                                                            

  

a- Cursos com a carga horária entre 8 e 16 horas são denominados 
Iniciação para cursos introdutórios.  

b- Cursos com a carga horária entre 16 e 64 horas são denominados 
Atualização para cursos complementares e informativos. 

c- Cursos com a carga horária entre 65 e 179 horas são denominados 
Capacitação para cursos profissionalizantes e técnicos. 

d- Cursos com a carga horária entre 180 e 359 horas são denominados 
Aperfeiçoamento para cursos profissionalizantes, técnicos e de formação. 

 

Valores por certificação durante a vigência do contrato: 

 

8 à 16h - Iniciação R$ 147,00 

16 à 64h - Atualização R$ 187,00 

65 à 179h - Capacitação R$ 247,00 

180 à 250h - Aperfeiçoamento R$ 327,00 

 
A solicitação da certificação tem o mínimo de 20 alunos. Caso não atinja a 
quantidade mínima no mês, é necessário esperar o mês seguinte. 
 
Sobre a Emissão de Certificados: 

Serão conferidos certificados aos alunos considerados aptos pelo especialista 
e que obtiverem, no mínimo, 75% de frequência. Do certificado de extensão 
universitária constará obrigatoriamente os seguintes dados, através de planilha: 

I. Nome, RG e CPF do aluno; 
II. Carga horária total do curso; 
III. Período em que o curso foi ministrado; 
IV. Índice de frequência; 
V. WhatsApp (opcional) 
VI. Assinaturas da Diretoria e Coordenação Pedagógica do NEPG. (compete à 

Faculdade Brasília) 

Processo de solicitação: 
 

1. Envio do Plano de Ensino finalizado para registro na Secretaria de Educação 
da Faculdade Brasília. 



                                                                                                            

  

2. Envio de planilha com os dados dos alunos todo dia 10 de cada 
mês para Coordenação Pedagógica University in Company®. 

3. Recepção e conferência da planilha pela Coordenadora Pedagógica 
University in Company®. 

4. Envio da solicitação para a planilha para a Secretaria Acadêmica da 
Faculdade Brasília todo dia 12 de cada mês. 

5. Recepção e Elaboração dos Certificados Digitais e envio para Empresa 
solicitante com cópia para Coordenadora Pedagógica University in 
Company® todo dia 20 de cada mês. 

 
Sobre o modelo de Certificação 

 
O certificado é oficial da Faculdade Brasília e conterá:  

- Nome do curso 
- Tipo de certificação 
- Nome do aluno 
- Assinatura da Secretária Acadêmica e da Direção Geral da Faculdade Brasília. 
- Conteúdo programático no verso. 

 
 



                                                                                                            

  

 
Comunicação da certificação: 
 

- Exemplos de como comunicar: 
 
Nosso curso tem título de Certificação de Extensão Universitária 
reconhecida pelo Ministério da Educação, através da Faculdade Brasília. 
 
Nossa certificação tem título de Certificação de Extensão Universitária 
reconhecida pelo Ministério da Educação, através da Faculdade Brasília. 
 
Curso profissionalizante de 
iniciação/atualização/capacitação/aperfeiçoamento com extensão 
universitária reconhecida pelo MEC, através da Faculdade Brasília. 

 
- O que não deve comunicar: 

 
Título de especialização; 
Universidade Brasília; 
Reconhecido pelo MEC (sem Faculdade Brasília associada). 

 
 
Perguntas frequentes: 
 

1. Posso usar o logo da Faculdade Brasília nas páginas de vendas? 
 
Sim, desde que preserve sua identidade visual. Enviaremos material em png. 
 

2. Posso usar o logo do Ministério da Educação nas páginas de vendas? 
 
Não. Apenas documentos oficiais do Governo Federal podem utilizar. 
 

3. Quando posso começar a divulgar? 
 
Assim que receber a aprovação e assinar contrato de certificação. 
 

4. Qual a diferença entre certificação de extensão e especialização? 
 
Especialização é para graduados que desejam se aprofundar em um tema. 
 



                                                                                                            

  

Extensão é para qualquer pessoa que deseja estudar um curso 
profissionalizante de iniciação, atualização, capacitação ou 
aperfeiçoamento, independente de ter formação universitária ou não. 
 

5. Quais os tipos de extensão existem? 
 
a- Cursos com a carga horária entre 8 e 16 horas são denominados Iniciação 
para cursos introdutórios.  
b- Cursos com a carga horária entre 16 e 64 horas são denominados 
Atualização para cursos complementares e informativos. 

c- Cursos com a carga horária entre 65 e 179 horas são denominados 
Capacitação para cursos profissionalizantes e técnicos. 

d- Cursos com a carga horária entre 180 e 359 horas são denominados 
Aperfeiçoamento para cursos profissionalizantes, técnicos e de formação. 

 

6. E se tiver alteração no meu curso, como faço? 
 
Solicitar análise para necessidade de alteração no Plano de Ensino. 
 

7. Como é o modelo de certificado? 
 
O certificado é oficial da Faculdade Brasília, com logo da empresa 
contratante, caso seja do interesse do especialista. 
 

8. Se eu for cobrar a certificação de alunos, posso colocar algum valor a mais? 
 
Sim, desde que se responsabilize pela cobrança direta do aluno. Sugestão de 
até 50% do valor. 

 
 
 

 


