
 
 

 

 

FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL 

EXTENSÃO 

 

 

 
 

 
 

FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL torna público o presente ADITIVO ao Edital do Relatório de 

acompanhamento das atividades do Projeto de Extensão, com acréscimo das seguintes disposições: 

 
ANEXO I 

 

3.6. Número de pessoas impactadas. Justificar tal número (reuniões, eventos digitais ou presenciais, fichas, 
atendimentos, alcance em redes sociais). 

 
3.7. Alguma notícia foi publicada na imprensa? Em caso afirmativo, favor inserir o link da notícia. 

 
3.8. Algum trabalho científico foi publicado? Em caso afirmativo, favor inserir referências e/ou links. 

 
3.9. Alguma parceria, convênio ou patrocínio foi firmado com empresa privada? Em caso afirmativo, descreve a 
natureza da parceria/patrocínio. 

 
4.0. Foi obtido algum fomento público ou privado em decorrência da extensão? Em caso afirmativo, descrever o 
valor e a natureza do fomento em questão. 

 
4.1. Alguma premiação/menção honrosa foi atribuída ao projeto de extensão? 

 
 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital do Relatório de acompanhamento das atividades do Projeto 

de Extensão não expressamente modificadas através do presente ADITIVO. 

 
Confira abaixo, na íntegra, o novo modelo do Anexo I. 

 
Castanhal - PA, 01/02/2021 

A 

Aditivo ao Edital do Relatório de acompanhamento das atividades do Projeto de Extensão 
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RELATÓ RIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

ATENÇ ÃO: INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

O relatório de acompanhamento de atividades de extensão é individual e deverá ser enviado trimestralmente por cada 
docente contemplado com Bolsa Auxílio à Extensão. 

Os relatórios deverão ser enviados para o e-mail: (thais.paula@estacio.br) no formato Word (doc ou docx) até a data 
previamente definida no cronograma do Edital 

1. Identificação do docente: 

- Docente: 

- Matrícula: 

- CPF: 

- E-mail: 

- Curso: Unidade: 

- Título do projeto: 

- Período a que se refere o relatório apresentado: de mê s/ano a mê s/ano – 

Relatório: parcial ( ) final ( ) 

2. Identificação do (s) aluno (s) participante(s): (caso haja a participação de alunos no projeto) 

 Nome do aluno Matrícula Curso Unidade Carga 

horária no 

Projeto 

1      

2      

3      

4      

...      

n      

 
3. Desenvolvimento do relatório de acompanhamento de atividade de extensão: 

3.1. Resumo do projeto de extensão (até 300 palavras). 

3.2. Descrição das atividades realizadas no período. 
3.3. Dificuldades encontradas na execução do plano de trabalho do docente. 

3.4. Informar se o cronograma proposto para o período foi cumprido e, caso não tenha sido, apresentar as justificativas. 

 
3.5. Evidê ncias do trabalho realizado e do grupo envolvido (professores, alunos e comunidade (Envio de fotografias e/ou 

certificações – no corpo do relatório). 

3.6. Número de pessoas impactadas. Justificar tal número (reuniões, eventos digitais ou presenciais, fichas, 
atendimentos, alcance em redes sociais). 

3.7. Alguma notícia foi publicada na imprensa? Em caso afirmativo, favor inserir o link da notícia. 

3.8. Algum trabalho científico foi publicado? Em caso afirmativo, favor inserir referências e/ou links. 

3.9. Alguma parceria, convênio ou patrocínio foi firmado com empresa privada? Em caso afirmativo, descreve a natureza 

da parceria/patrocínio. 

4.0. Foi obtido algum fomento público ou privado em decorrência da extensão? Em caso afirmativo, descrever o valor e a 

natureza do fomento em questão. 

4.1. Alguma premiação/menção honrosa foi atribuída ao projeto de extensão? 

 
4.2. Depoimentos transcritos e/ou vídeos* curtos de participantes da comunidade. 

*Obs. Em caso de depoimentos em vídeos, solicita-se o encaminhamento de link para acesso no corpo do relatório. 

4.3 Para. Relatório final, além do preenchimento desse documento, enviaremos um link de formulário, que deverá ser 

preenchido pelos professores extensionistas. 



4. Parecer do Comitê Institucional de Extensão (CIExt) 

Atribuir para os tópicos abaixo notas de 1 a 5 com a seguinte equivalê ncia: 5 = muito bom; 4 = bom; 3 = regular, 2 = 
fraco; 1= insuficiente. 

 5 4 3 2 1 

Etapas cumpridas do cronograma      

Atividades realizadas no período      

 

Avaliação do Comitê Institucional de Extensão (CIExt) 
[ ] Relatório recomendado - [ ] Relatório recomendado com restrição - [ ] Relatório não recomendado Breve justificativa: 
(preenchimento necessário) 
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