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Departamento de Extensão – Estácio-Uniradial 
 

Formulário de Proposta de Projetos e Cursos de Extensão  
 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Prof. Responsável:                                                                   Matrícula: 

 

Instituição Campus: 

 

Título do Projeto/Curso: 
Vincula-se a um Programa?  (   ) Sim    (    ) Não     Qual: 

 

1.1 Dados do (s) responsável (is) pela ação: 
Nome: 
Titulação: 
Telefone (s): 
E-mail: 
Resumo atualizado do Lattes (disponível na Plataforma Lattes): 
Link para o currículo Lattes: 

 

 

1.2 Áreas de conhecimento abrangidas: 
(   ) Ciências Exatas e da Terra    (   ) Ciências da Saúde     (   ) Ciências Humanas 
(   ) Ciências Biológicas                (   ) Ciências Agrárias       (   ) Engenharias/ Tecnologias 
(   ) Linguística, Letras e Artes      (   ) Ciências Sociais Aplicadas 
(   ) Outros:___________________________________________  

 

2 EIXOS DA EXTENSÃO 

Eixo Descrição 

Sustentabilidade 
e Meio 
Ambiente 

Responsabilidade social, Preservação do meio ambiente, Governança corporativa, 
Consumo responsável, Economia local, Mobilidade. 

Saúde Esporte, lazer e saúde; promoção à saúde e qualidade de vida. 

Cultura Desenvolvimento cultural; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória social; 
cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições culturais; produção cultural e 
artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e artística na 
área de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística na área de música e 
dança; produção teatral e circense; culinária, costumes dos povos. 

Cidadania Direitos Humanos e Justiça; assistência jurídica; inclusão social, inclusão digital. 

Educação Educação básica; educação e cidadania; educação à distância; educação continuada; 
educação de jovens e adultos; educação para a melhor idade; educação especial; 
educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; incentivo à leitura. 
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3 DO PROJETO 

3.1    Curso (s) de graduação vinculado (s): 
3.2    Como este projeto/curso articula o ensino e/ou a extensão para o aluno e a comunidade 
envolvidos? 
3.3    Público-alvo (caracterização e número estimado): 
3.4    Período de realização: 

Resumo: (máximo – 2500 caracteres) 
 
 
 
 
 
 

Palavras Chave: (máximo 04) 
 

 

Objetivo Geral: 
 
 

Objetivo (s) Específico (s): 
 

 

Desenvolvimento (Estrutura, Justificativa e Fundamentos Teóricos): 
 

 

Metodologia: 
 

 

Procedimentos: 
a) Tipo: 
b) Título ou identificação: 
c) Data: 
d) Horário: 
e) Local: 
f) Equipe de Trabalho Prevista (mínimo): 
g) Carga horária prevista: 

 

 

Equipe de Trabalho: 
Nome: 
Vínculo:                                                                Atividade: 
Coordenador:                                        Remunerado: (   ) Sim    Carga Horária:_____      (   ) Não 

Outras Participações: 
Nome: 
Vínculo:                                                                Atividade: 
Remunerado:  (   ) Sim    Carga Horária:_____      (   ) Não 
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Parceiros Externos: 
 
 
 

 

Previsão de Receitas: 
a) Denominação: 
b) Valor Previsto: R$ 
c) Detalhamento: 
 

 

Previsão de Despesas: 
a) Denominação: 
b) Valor Previsto: R$ 
c) Detalhamento: 
 

 

ANEXOS (DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES, ETC.). 

Especificar: 
 
 
 
 
 

 

Contato: 
Falar com: 
E-mail: 
Telefone (s): 

 

Local, Data 

Proponente (s): 
 
 

 

Aprovações: 
Diretor (es)  Unidade (s): 
 
Coordenador (es) de Curso (s): 
 
Coordenação de Extensão: 
 
Reitoria e Gerência Acadêmica: 
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Observações: 
- O evento/curso deverá ser fotografado para que haja evidência do mesmo (sugerimos que haja um 
responsável indicado); 
 
- Tanto na organização quanto na finalização do evento/curso é importante que toda a documentação 
seja organizada em uma pasta com os procedimentos indicados neste formulário para posterior inclusão 
das fotos, que serão encaminhados ao Coordenador (es) de Curso (s) responsável (is), para arquivamento 
no Departamento de Extensão. 


