
ORIENTAÇÕES GERAIS AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS 
E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

AS PROPOSTAS DOS COORDENADORES DEVERÃO CONTEMPLAR 
OS SEGUINTES ITENS  

1. Natureza acadêmica 
2. Relação com a sociedade 
3. Fundamentação teórica 

4. Objetivos 
5. Metodologia 

6. Inclusão Social 
7. Cronograma de execução 

8. Acompanhamento e Avaliação 
9. Equipe executora 

10. Infraestrutura 
11. Área temática (Áreas e Linhas de Extensão) 

12. Linha Programática 



Item 1 - Natureza Acadêmica 

• Cumprimento ao preceito da indissociabilidade 
extensão, ensino e pesquisa, caracterizada pela 
integração da ação desenvolvida à formação técnica e 
cidadã do estudante e pela produção e difusão de novos 
conhecimentos e novas metodologias, de modo a 
configurar a natureza extensionista da proposta; 

• Interdisciplinaridade, caracterizada pela interação de 
modelos e conceitos complementares, de material 
analítico e de metodologia, com ações interprofissionais 
e interinstitucionais, com consistência teórica e 
operacional que permita a estruturação das diversas 
ações de extensão propostas em um Programa 
abrangente;  



Item 1 - Natureza Acadêmica 

 

• Impacto na formação do estudante – técnico-científica, 
pessoal e social, existência de Projeto didáticopedagógico 
que facilite a flexibilização e a integralização curricular, 
com atribuição de créditos acadêmicos, sob orientação 
docente/tutoria e avaliação; 

• Geração de produtos ou processos como publicações, 
monografias, dissertações, teses, abertura de novas 
linhas de extensão, ensino e pesquisa. 



Item 2 - Relação com a Sociedade 

• Impacto social, pela ação transformadora sobre os 
problemas sociais, contribuição à inclusão de grupos 
sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de 
produção, inovação e transferência de conhecimento e à 
ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o 
acesso ao processo de formação e de qualificação; 

• Relação bilateral com os outros setores da sociedade, 
pela interação do conhecimento e experiência 
acumulados na academia com o saber popular e pela 
articulação com organizações de outros setores da 
sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas 
de parcerias interinstitucionais; 

• Contribuição na formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao 
desenvolvimento regional e nacional.  



Item 3 - Fundamentação Teórica 

• Explicitação detalhada dos fundamentos 
teóricos que a orientaram.  



Itens avaliados  

Item 1 – Objetivos 

• Clareza e precisão dos objetivos definidos.  

Item 2 – Metodologia 

• Explicitação e adequação dos procedimentos 
metodológicos.  

Item 3 - Inclusão Social 

• Indicação do público-alvo e do número 
estimado de pessoas beneficiadas.  

 



Item 4 - Cronograma de Execução  

• Detalhamento das ações planejadas de acordo com 
os meses de execução.  

Item 5 - Acompanhamento e Avaliação  

• Descrição do processo de acompanhamento e da 
metodologia de avaliação, com a explicitação dos 
indicadores e da sistemática de avaliação.  

Item 6 - Equipe Executora  

• Comprovação da experiência acadêmica da equipe 
executora.  

Item 7 - Infraestrutura  

• Detalhamento da infraestrutura existente para a 
execução da proposta.  



Item 9 – Detalhamento do plano de trabalho de 
cada bolsista 

• Para cada Bolsa solicitada, deverá ser 
apresentada uma proposta detalhada de 
trabalho.  


