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ANEXO 1 

ROTEIRO PARA SUBMISSÃO 
DE PROJETO DE EXTENSÃO NO SUAP 
 
Conforme Portaria nº 3.639/2013 e Portaria nº 2.968/2015: 
 

Projeto é o conjunto de atividades interdisciplinares de caráter educativo, tecnológico, 
artístico, científico, social e cultural, desenvolvido e aplicado na interação com a 
comunidade interna e externa, com objetivos específicos e prazos determinados, visando à 
interação transformadora entre a comunidade acadêmica e a sociedade, tratando-se de 
ação processual e contínua.  

 

PRELIMINARES 

Início e Término 
da Execução 

Deve indicar as datas do período total do projeto (máximo 9 meses) 

Título 
Que seja criativo, atrativo, remeta à temática do projeto e curto (título não é 
um resumo) 

Carga horária 
semanal 

Máximo de 20 horas/semana 

ITENS DE DESCRIÇÃO 

Resumo 

O que é o seu projeto? 

Explicitação de informações essenciais do projeto: objetivo, relevância, 
público-alvo, o local da ação, a abrangência (se local, regional etc.) e o 
resultado esperado. Em caso de continuidade da proposta, explicitar a etapa 
em que se encontra e as ações já executadas. 

Justificativa 

Por que fazer? 

Apresentar argumentos relativos à sua relevância social e acadêmica; 
contextualizar os sujeitos e contexto no qual ocorrerá; evidenciar a 
pertinência dos objetivos para o contexto implicado e com o processo de 
formação; destacar os possíveis impactos e resultados almejados. 

Público-alvo  

Comunidade a ser atendida pela ação de extensão. Para se caracterizar 
como extensão deverá envolver, obrigatoriamente, comunidade externa à 
instituição. Podem ser descritos os beneficiários diretos e indiretos. 

Informações relevantes para avaliação da proposta 

Informações que podem ser utilizadas pela Comissão para proceder a 
avaliação da proposta (existência de infraestrutura necessária para 
execução do projeto, materiais, realização prévia de contato com o público-
alvo etc). Pode conter também informações sobre as experiências da 
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coordenação e da equipe de execução. 

Fundamentação 
teórica 

Fazer com base em quê? 

Apresentação de ideias de diferentes autores sobre o tema, de forma a 
qualificar as atividades.  

Relação Ensino Pesquisa Extensão 

Descrição de possibilidades de articulação entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão no que se refere à execução do projeto. 

Objetivo geral 

O que se pretende? 

Definição e dimensionamento da atuação do projeto. Os objetivos podem 
ser organizados em objetivo geral e objetivos específicos. 

Metodologia da 
Execução do 

Projeto 

Como fazer? 

Explicitação dos procedimentos metodológicos e a consonância entre a 
justificativa e os objetivos expostos, envolvendo os bolsistas discentes. 

Acompanhamento 
e avaliação do 

projeto durante a 
execução 

Como monitorar as ações? 

Descrição e explicitação de indicadores e da sistemática de avaliação. 
Explicar como a ação será avaliada pelo público participante da ação e 
pelos membros da equipe de execução. 

Resultados 
esperados e 

disseminação dos 
resultados 

Que frutos se pretende com o projeto? 

Os resultados que se pretende atingir devem ter relação direta com o 
objetivo geral. 

Como divulgar os resultados alcançados? 

A ação de extensão deve buscar maneiras para publicizar os resultados e 
atividades realizadas. Produtos acadêmicos, eventos etc... Os produtos 
indicados devem ser pertinentes e exequíveis, considerando a metodologia 
e as atividades apresentadas. 

Referências 
bibliográficas 

Conforme as normas da ABNT. 

Processo de 
elaboração do 

projeto 

Como surgiu a proposta do projeto e quem foram os atores que contribuíram 
para a elaboração dele? 

Equipamento 
Necessidade de equipamentos do Campus. Formalizar termo com o(s) 
departamento(s). 

Espaço físico 
Necessidade de espaço físico do Campus. Formalizar termo com o(s) 
departamento(s). 

Recurso 
financeiro do 

Campus 

O edital prevê recursos financeiros? 

Se sim, marcar esta opção a fim de que sejam preenchidas as informações 
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nas abas dos planos de aplicação e desembolso. 

ABAS DE DETALHAMENTO 

Aba 
Caracterização 

dos beneficiários 

Indicar esta caracterização e o quantitativo conforme as opções 
apresentadas. O detalhamento do público-alvo deverá ser indicado no item 
“Justificativa”. 

Aba  
Equipe 

Deverá ser indicada a equipe de execução do projeto: coordenador, 
servidores e membros externos (estes mediante preenchimento do ANEXO 
13). 

Alunos bolsistas e voluntários serão inseridos posteriormente após seleção. 

Aba  
Metas e 

atividades 

Metas podem ser consideradas objetivos específicos, que estão em 
consonância com o objetivo geral do projeto.  

Definir quantas metas forem necessárias para demonstrar a coerência do 
projeto e indicar a(s) atividade(s) necessária(s) para atingir-se cada meta. 

Na descrição considerar o nível de envolvimento dos alunos sob uma 
perspectiva de extensão enquanto dimensão formativa. 

Neste momento, deverão ser indicadas as atividades a serem 
desempenhadas pelos bolsistas e voluntários.  

Aba Plano de 
aplicação e 
desembolso 

De acordo com os recursos financeiros obtidos por meio do edital. 

Aba  
Anexos 

Projetos que envolvem a participação/parceria com outras instituições 
(escolas, ONGs, grupos comunitários, movimentos sociais etc) devem 
anexar a carta de intenção/interesse na proposta. 

Providenciar os anexos cabíveis solicitados. 

Orientação 
importante! 

Considerar, para projetos de continuidade de anos interiores, a indicação de 
novos objetivos; apontar os resultados alcançados até o momento e 
apresentar, na justificativa, argumentos sólidos relativos à sua continuidade. 

 

 
 




