
 CADASTRO DE PROGRAMA/PROJETO DE EXTENSÃO  
  

PLANO DE AÇÃO 

     (Baixe o documento e preencha no Computador. Após preencher, por favor, salve as 
informações antes de enviar) 

**Itens obrigatórios.

1. IDENTIFICAÇÃO

Temporalidade do Programa/Projeto ** 
Este item corresponde ao tempo em que o programa/projeto está cadastrado na 
PROEXC. 

Novo
2 anos
4 anos
5 anos
Acima de 5 anos

Tipo de Ação*

Programa Projeto

Título da Ação* 300 caracteres 

Duração** (12 meses):  
*Coloque a data de cadastro no sistema. Caso haja divergência, será considerada a data que estiver 
inserida no Portal de Extensão. 

Início dd/mm/aaaa* Fim dd/mm/aaaa*

Área Temática*

Linha da Extensão** (Linhas de Extensão)

Nome do responsável** (Coordenador do projeto)

Matrícula SIAPE*

http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/documentos-e-formularios/documentos-e-formularios


Categoria** (Docente ou técnico-administrativo)

Unidade Acadêmica/Setor*

Cargo horária no projeto - Ordem de Serviço Conjunta PROGRAD/PROPGPI/PROExC/PRAE 
Nº 01, de 19 de abril de 2018 **

Telefone Celular

Email* Link do Lattes*

2. EQUIPE

Cadastro de Colaboradores será feito via Portal de Extensão 
 

Colaboradores docentes 
(Quantidade)

Colaboradores técnicos administrativos 
(Quantidade)

Colaboradores externos (Quantidade)

Colaboradores discentes- com outras bolsas ou volutários (Quantidade)

3. PARCERIAS

Parceiros Externos e/ou Parcerias com Comunidades (Liste os parceiros)  500 caracteres

http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/atos-normativos-1/os-conjunta-prograd-propgpi-proexc-prae-projetos
http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/atos-normativos-1/os-conjunta-prograd-propgpi-proexc-prae-projetos


Interação dialógica (Descreva como o projeto valoriza a contribuição desses atores não-
universitários na produção e difusão do conhecimento a ser gerado pela ação)  
Refere-se à troca de saberes entre a universidade e sociedade. A interação dialógica é requisito 
essencial da extensão. A pontuação deverá ser dada de acordo com sua clareza, explicitação e 
impacto da ação** 1000 caracteres

4. DESCRIÇÃO

Resumo** 1000 caracteres



Detalhe qual o público-alvo (Descrição)**     200 caracteres

Estimativa de pessoas atendidas (Quantidade)*

Relação Ensino-Pesquisa-Extensão (As ações de extensão adquirem maior efetividade se 
estiverem vinculadas a processos de formação de pessoas – Ensino – e de geração de 
conhecimento científico – Pesquisa. Descreva como essa relação se estabelece no projeto e 
como ela envolve alunos, professores e membros da comunidade em que o projeto se insere) 
Reflete um conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproximação entre 
universidade e sociedade, a auto-reflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos 
estudantes e o significado social do trabalho acadêmico.**   1000 caracteres 



Justificativa -justifique a importância e a atualidade da proposta a ser desenvolvida pelo 
projeto, a relevância da situação social/cultural a ser transformada, os impactos dos resultados 
esperado, levando em conta: Impacto na formação do estudante (Como o projeto contribuirá 
para a formação de estudantes envolvidos, sejam eles bolsistas ou voluntários)*  e Impacto e 
transformação social (Como o projeto será capaz de contribuir para gerar impacto e 
transformação dentro e fora da Universidade)**  1000 caracteres 

Objetivos (Liste o que o projeto pretende alcançar em seu desenvolvimento)**   600 caracteres 



Plano de Trabalho do Programa/Projeto (Como será realizado o programa/projeto)**  2500 
caracteres 



Cronograma (Estabeleça um cronograma de trabalho a ser desenvolvido de modo a organizar 
a sequência das atividades necessárias para atingir os objetivos propostos)** 3000 caracteres 



Monitoramento e Avaliação: (Descreva o sistema de monitoramento das ações e de avaliação 
dos resultados alcançados ao longo do projeto/programa e na sua conclusão pelos membros 
da equipe e pelo público-alvo)**   800 caracteres 

(Após preencher, por favor, salve as informações antes de enviar)

*

Ao submeter este Plano de Ação, declaro que as informações por mim apresentadas são 
verdadeiras.

 

 

___________________________________

Assinatura do coordenador 
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