
 

 

 

EDITAL COPPEXI - Nº 01/2022 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO – 2/2022 

 

  

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEX 

das Faculdades Integradas Padrão- FIP GUANAMBI, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o presente Edital de Abertura de Submissão de projetos para o PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO. 

 

1. DAS DEFINIÇÕES  

1.1 Entende-se como Extensão a atividade que se integra à matriz curricular e à organização do 

ensino e da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino e os 

outros setores da sociedade por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa. As atividades de extensão voluntária das FIPGUANAMBI 

têm como objetivo promover ações voltadas às comunidades, interna e externa, articuladas com o 

ensino, a pesquisa e a inovação na perspectiva da promoção dos direitos sociais e educacionais e no 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental  

1.2 Entende-se como Programa de Extensão o conjunto articulado de projetos e outras ações de 

extensão, preferencialmente, de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de 

ensino. Tem caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos populacionais, 

clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo.  

1.3 Entende-se como Projeto de Extensão o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter 

educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 

O Projeto de Extensão tem a finalidade de apoiar o desenvolvimento de ações de extensão e cultura da 

instituição, articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação integradora 

e transformadora entre a universidade e a sociedade.  

 

1. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA  

1.1 O Programa de Projeto de Extensão Voluntário é aquele desenvolvido pelo discente como atividade 

para complementação do ensino acadêmico. É considerado como uma atividade, em que o estudante 

terá a oportunidade de vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O 

extensionista voluntário é o aprendiz que participa dessa prática com a intenção de obter experiência 

de campo, ao passo que quem se encarrega de orientar e formar é o coordenador do projeto. O mesmo 



 

 

 

visa ações que: a) proponham um conjunto de atividades sistematizadas, processuais e contínuas de 

caráter educativo, social, cultural e/ou esportivo; b) envolvam, necessariamente, colaboradores, 

discentes e comunidade externa; c) socializem conhecimentos com a comunidade externa em ações 

que propiciam a construção de conhecimento de forma dialética valorizando os saberes populares;  

1.2 A vigência do projeto enviado deverá ser de no mínimo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada 

por, no máximo, 12 (doze) meses, mediante solicitação por escrito a COPPEXII, que realizará a 

avaliação e análise do pedido. 

1.3 Não serão aceitos projetos com prazo inferior a 06 (seis) meses de duração.  

1.4 A solicitação por escrito da prorrogação de um projeto deverá ser feita, obrigatoriamente, antes do 

término da vigência inicial do mesmo.  

1.5 Projeto que tenha iniciado as atividades antes da submissão ao edital, sendo aprovado, será 

certificado somente a partir da data de aprovação pela COPPEXII.  

1.6 Os projetos que tiverem sua vigência prorrogada, deverão apresentar relatório das atividades 

desenvolvidas e resultados alcançados, conforme modelo disponível em Anexo IV. 

Parágrafo único: não serão concedidos recursos para fazer frente às despesas dos projetos, ficando 

entendido que quaisquer gastos serão de responsabilidade exclusiva do coordenador do projeto e dos 

alunos. 

 

2. DOS BENEFÍCIOS 

 

2.1 O programa de extensão NÃO oferece bolsa e nenhuma recompensa financeira, sendo a 

participação realizada na forma de ESTUDANTE VOLUNTÁRIO.  

2.2 A participação no programa garante certificado de participação em ação de extensão no total de 

72 horas. 

 

3. DO ENVIO DE PROPOSTAS DE PROJETO  

 

As propostas deverão ser submetidas via e-mail da coordenação de Extensão <coppexii@fip-

gbi.edu.br>, no período de 29 de julho a 15 de agosto de 2022 até as 23horas, atentando-se aos 

procedimentos necessários para efetivação da inscrição, devidamente assinado pelo Professor 

Coordenador. 

  

  

4. DOS DOCUMENTOS  



 

 

 

 

5.1 Os documentos necessários para inscrição no Edital 2/2022, deverão ser enviados por e-mail, 

juntamente com a proposta, sendo:  

 

a) Link do Currículo Lattes atualizado (da plataforma Lattes/CNPq) do professor-coordenador e dos 

alunos;  

b) Histórico escolar atualizado dos alunos;  

c) Comprovante de matrícula dos alunos atualizada;  

  

5.2 O Plano de Trabalho Individual do aluno (Anexo II), elaborado pelo professor-coordenador em 

conjunto com o aluno, será enviado para a <coppexii@fip-gbi.edu.br>.  

 

5.3 O formulário de Programa de Extensão (Anexo I) deverá ser preenchido na sua totalidade e enviado 

juntamente com todos os documentos. 

 

5.4 Planos de trabalhos copiados parcial ou integralmente, do projeto de extensão proposto e/ou do 

plano de trabalho de outro aluno não serão analisados, não cabendo recurso.  

 

6. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROEX 2/2022  

 

6.1 Quanto ao aluno: 

  

a) Estar regularmente matriculado em cursos ofertados pelas FIPGUANAMBI, nos semestres 

correspondentes ao período de vigência do programa de extensão;  

b) Estar em dia com as mensalidades escolares e demais departamentos das FIPGUANAMBI;  

c) Apresentar média geral igual ou maior que 70,0 (setenta);  

d) Ser indicado por um único orientador e para um único projeto.  

e) Ter disponibilidade para dedicar 3 horas semanais às atividades referentes ao cumprimento do Plano 

de Trabalho;  

f) Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes/CNPq; 

g) Responsabilizar-se, por meio de Carta Compromisso, a COPPEXII/FIPGUANAMBI; 

-Realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho, a partir do início das atividades como 

voluntário;  

-Comparecer às atividades propostas pela Coordenação de Extensão;  



 

 

 

-Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, por 

determinação do professor-orientador;  

-Apresentar seu trabalho em algum evento interno ou externo às FIPGUANAMBI;  

-Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição aluno das FIPGUANAMBI; 

-Inserir obrigatoriamente o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos 

apresentados;  

-Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador) e cópia do 

certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de extensão.  

 

6.2 Quanto ao Coordenador:  

 

a) Ser docente das FIPGUANAMBI; 

  

b) Não estar afastado das FIPGUANAMBI, a qualquer título, no período da execução do projeto de 

extensão;  

c) Estar em dia com todos os relatórios de ações cadastradas na COPPEXII;  

d) Disponibilizar, pelo menos, 2 (duas) horas por semana às atividades do projeto, a título de orientação 

acadêmica e execução do mesmo;  

e) Orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração dos relatórios 

e a apresentação dos resultados em algum evento interno ou externo das  FIPGUANAMBI;  

f) Estipular os critérios de seleção dos alunos voluntários e a consequente seleção dos mesmos, desde 

que atenda os critérios estabelecidos no presente edital. A seleção, controle de frequência e 

desempenho do aluno voluntário são de TOTAL RESPONSABILIDADE DO 

COORDENADOR/ORIENTADOR DA PROPOSTA. 

g) Apresentar o relatório parcial, mensalmente, e final do projeto de extensão e cultura, até o decimo 

quinto dia do mês;  

h) Quando publicar e/ou apresentar trabalhos resultantes do projeto de extensão, inserir os alunos como 

coautores.  

6.3 O Coordenador da COPPEXI, poderá encerrar um projeto a qualquer momento, numa das seguintes 

condições: 

-Desistência do discente sem sua devida substituição, ou do orientador; 

-Não cumprimento das obrigações do orientador (conforme item 6.2); 

-Não cumprimento das obrigações do discente (conforme item 6.1);  

-Na submissão de um mesmo projeto em editais diferentes;  



 

 

 

-Não entrega do relatório final no prazo estipulado, sem justificativa prévia. 

 6.4 Caso um projeto de extensão voluntário seja encerrado em decorrência das situações supracitadas, 

o discente será penalizado com o não recebimento do Certificado referente ao projeto encerrado.  

6.5 Caso um projeto de extensão voluntário seja encerrado em decorrência das situações supracitadas, 

o orientador será penalizado com o não recebimento do Certificado referente ao projeto encerrado e a 

impossibilidade de submeter novos projetos a editais que demandem a expedição do atestado de 

conformidade com a COPPEXII até a realização das seguintes atividades: -Regularização do projeto 

encerrado por meio da entrega dos relatórios, quando for o caso; 

- Apresentação de uma justificativa por escrito a COPPEXII. 

6.6 Quanto ao projeto do programa de extensão:  

a) Estar de acordo com o formulário padrão estabelecido pela COPPEXII das FIPGUANMBI;  

b) Vigorar, no mínimo, durante todo o período de aprovação do projeto, a saber, de 23 de agosto de 

2022 a 30 de novembro de 2022;    

c) A Carga Horária Total do projeto será de 72 horas, equivalente às 3 horas semanais desenvolvidas 

obrigatoriamente;  

d)  Demonstrar viabilidade de execução, durante o período de vigência, além de relevância para a 

extensão universitária. 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

7.1 O processo de seleção ocorrerá da seguinte maneira:  

a) Cada professor-coordenador poderá concorrer com um projeto;  

b) A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização designará 

uma Comissão de Avaliação, que procederá à seleção das propostas.  

c) A Comissão de Avaliação será composta por dois avaliadores que avaliarão os projetos.  

d)  A Comissão de Avaliação realizará o julgamento das ações para aprovação dos projetos, 

considerando os critérios do Quadro 1.  

  

 

  

CRITÉRIOS 

Natureza acadêmica de Extensão e/ou Cultura  

 



 

 

 

Relevância da proposta demonstrada na justificativa  

 

 -Impacto social, pela ação transformadora e emancipadora sobre problemas sociais e/ou 

ambientais, 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 à arte, cultura e ao processo de formação 

e de qualificação;  

- Produtividade em projetos artísticos e culturais;  

- 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 institucionais;  

- Contribuição na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas 

prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional.  

 

Coerência entre objetivos e metodologia  

Os objetivos devem demonstrar a transformação que a ação pretende alcançar. A 

metodologia deve evidenciar as atividades propostas, os métodos e procedimentos pelos 

quais os resultados serão alcançados. Devem-se estabelecer relações consistentes entre os 

objetivos e a metodologia, considerando-se a natureza de cada tipo de ação, que pode ser 

curso, evento, prestação de serviço, projeto ou programa de extensão. A carga horária 

anual total da ação deve ser compatível com a carga horária do bolsista.  

Plano de trabalho do aluno  

Apresenta as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno que contribuirão para a sua 

formação acadêmica. Demonstra, também, a necessidade da participação do aluno na 

execução das atividades propostas na ação, durante o período de vigência do projeto.  

A carga horária de atividades do aluno deve ser compatível com 4 horas semanais, no 

período de 6 meses.  

Acompanhamento e Avaliação  

Metodologia proposta para acompanhamento dos resultados e para avaliação da eficácia 

da ação quanto ao atendimento dos objetivos. Apresenta-se, aqui, como a equipe se propõe 

a evidenciar o sucesso na obtenção dos objetivos esperados. A eficácia relaciona-se aos 

resultados a serem obtidos pela ação, num determinado período de tempo. Para cada 



 

 

 

objetivo enunciado, a ação deve identificar os indicadores quantitativos e qualitativos dos 

resultados esperados, assim como os meios de verificação, respeitando-se as 

especificidades de cada área de conhecimento. Deve-se, neste campo, apresentar detalhes 

de questionários, aferições e frequência de avaliação dos indicadores que evidenciarão o 

sucesso da ação.  

 

 

Qualificação do professor-coordenador  

Trata da titulação do professor-coordenador, e sua produção dos últimos três anos  

 

 

7. 2 Os Resultados dos julgamentos de projetos submetidos para a COPPEXII terão parecer 

conforme abaixo descrito: 

 Deferido: O projeto foi aprovado e poderá entrar em execução. 

 Indeferido: O projeto precisa de modificações segundo parecer da COPPEXII. As sugestões de 

adaptação do projeto serão repassadas para o pesquisador e, após realizadas as modificações, uma nova 

submissão será sugerida.  

  

8. ALUNOS VOLUNTÁRIOS  

 

8.1 Cada projeto aprovado poderá ter, máximo, 10 (dez) acadêmicos, respeitando-se a disponibilidade 

de 03 horas semanais de trabalho de cada voluntário participante.  

8.2 O voluntário deverá ser substituído nos seguintes casos:  

a. Cancelamento ou trancamento de matrícula do acadêmico;  

b. Quando não estiver participando ativamente da execução do projeto. O professor 

Coordenador/orientador, deverá informar de imediato, a COPPEXII, assim que o acadêmico não 

estiver mais no projeto. 

 

9. DO RELATÓRIO PARCIAL E FINAL DAS ATIVIDADES DO ALUNO   

 

9.1. O desenvolvimento do projeto e trabalho dos alunos será acompanhado, pela COPEX, por meio 

de relatórios parciais (enviados mensalmente) e final (Anexo IV), enviados para o e-mail 

<coppexii@fip-gbi.edu.br>.  

mailto:coppexii@fip-gbi.edu.br


 

 

 

9.2. Fica estabelecido entre os dias dez e quinze de cada mês como prazo limite para envio de relatório 

(Parcial), a COPPEXII.  

9.3. O não cumprimento da data de entrega do relatório (Parcial ou final), como descrito no item 8.2 

deste Edital, culminará se advertirá o professor até a regularização da situação junto à Coordenação de 

Extensão. 

 

10. DO CALENDÁRIO PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO 2/2022  

 

10.1 O processo de aprovação e a execução das ações contempladas neste Edital deverão seguir o 

calendário do Quadro 2. 

 

Quadro 2. Calendário do Projeto de Extensão 2/2022  

DATA/PERÍODO  O quê 

29.07.2022  Publicação do Edital  

29.07 a 15.08.2022  Período para submissão a COPPEXII de 

projetos 2/2022 – 1/2023  

15.08.2022 Homologação dos Projetos Recebidos  

16 a 20.08.2022  Período de avaliação das propostas pela 

Comissão de Avaliação  

21.08.2022  Publicação do resultado final  

23.08.2022 a  23/02/2023 Período de execução das atividades do 

programa de extensão  

01.03.2023 Término do prazo para envio do relatório 

final, com certificado de apresentação de 

trabalho. 

 

10.2 A não apresentação do trabalho em algum evento interno ou externo Jornada Científica 

implicará na impossibilidade de o Coordenador e o aluno participarem de projetos subsequentes. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do prazo 

estabelecido neste Edital.  



 

 

 

11.2 Haverá desclassificação de projetos, sempre que for observada alguma irregularidade no processo 

de inscrição.  

11.3 Casos omissos e pedidos de esclarecimentos deverão ser reportados à Coordenação de Extensão 

junto a Coordenação Geral de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.  

11.4 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

 

Vânia Torres 

Coordenadora COPPEXII das FIPGUANAMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

  

 FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO - FIPGUANAMBI 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃ, INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO (COPPEXII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE FORMULÁRIO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMES DOS ESTUDANTES 

  

  

  

   

  

  

FORMULÁRIO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO 

PROJETO DE EXTENSÃO 

<NOME PROJETO > 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Professor responsável:   

 

  

   

  

  

  

   

 

 

 

 

GUANAMBI-BA 

MÊS / ANO 



 

 

 

SUMÁRIO 

  

  

1.0 IDENTIFICAÇÃO..........................................................................................................  4  

2.0 RESUMO 

 3.0 INTRODUÇÃO .......................................................................................................  6  

4.0 JUSTIFICATIVA  

5.0 OBJETIVOS...............................................................................................................  7  

 3.1 Objetivo geral........................................................................................................... .  7  

 3.2 Objetivos específicos.................................................................................................  7  

6.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

7.0 MÉTODOS.......................................................................................................  8  

8.0 PARCEIROS   

10.0 RESULTADOS ESPERADOS........................................................................  10  

11.0 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A 

12.0 ORÇAMENTO............................................................................................................  11  

13.0 REFERÊNCIAS.......................................................................................  12  

 14.0 ANEXOS.........................................................................................................   13  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

 

NATUREZA DO 
PROJETO 

 Pesquisa / Iniciação Científica  Extensão 
 Grupo de Estudo  Liga Acadêmica 
 Internacionalização  Inovação 
 Curso de Atualização  Evento 
 Outros (Especificar)   

 

 

  

 

 
PALAVRAS-CHAVE 

 

De 3 a 5 palavras separadas por ponto e vírgula. 

 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO PROJETO 
 

 

 

DATA/PERÍODO DE EXECUÇÃO 
 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 
    Docentes 

Nome completo Titulação E-mail  Link Lattes 
    

    

    

      Discentes 

Nome Curso E-mail Link Lattes 

    

    

    

RESUMO 
 

Descrever de forma sucinta o que foi realizado durante o desenvolvimento do projeto. Máximo 

de 1500 caracteres (deverá conter introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão). 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 
Breve contextualização do tema em questão, que será explorado. 
 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Porque esse projeto é relevante? Quais impactos positivos ele poderá causar? 
 

Informar a relevância acadêmica e social e os resultados esperados, especialmente em relação 

ao impacto do mesmo na formação do estudante e na comunidade atendida.  

Aconselha-se a embasar teoricamente a justificativa, por meio de autores que abordem a temática 

do projeto. 

 
 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apresentar/discutir os conceitos que norteiam a proposta central do Programa – elaborar uma 

síntese das principais obras bibliográficas usadas na fundamentação teórica do Programa 

proposto. 

 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

  

  
 

 

MÉTODOS 

Descrever as metodologias que serão utilizadas para a realização do projeto. 

Caso seja um evento, apresentar quem serão os palestrantes e seus respectivos currículos 

(sugerimos colocar o resumo apresentado no Lattes), bem como o link do mesmo. 

Descrever o local (ou locais) onde será realizado. 

Descrever a população a ser atendida/envolvida no projeto e justificar a escolha dessa população. 

 
PARCEIROS 

8.1 Parceiros externos        (   ) Sim    (    ) Não 



 

 

 

8.1.1 Identificação 

Informar o nome do parceiro externo (empresas e/ou pessoas físicas - CRAS, escolas, creches, 

associação de moradores, prefeitura (secretarias) etc.) e o papel de cada um. 

8.1.2 Tipo/Forma de parceria 

Detalhar como ocorrerá a parceria para o desenvolvimento da atividade. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Enumerar quais os benefícios e resultados esse projeto pretende atingir. 

Produtos Esperados 

 Artigos publicados em revistas com 
ISSN 

  Cursos 

 Resumos publicados em anais de 
eventos 

 Prestação de serviço 

 Apresentações de Trabalhos em 
Eventos 

 Eventos 

 Elaboração de documentos técnicos  Outros: 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades* 
ANO/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
             
             
             
             
             

             
Elaboração e 
encaminhamento de 
relatório. 

            

 
*Discriminar todas as atividades que serão realizadas no projeto, detalhando, as etapas, como serão 
realizadas as atividades e o papel de cada participante). 

 
 

ORÇAMENTO* 

Discriminação Quant. Valor Unit. Valor Total 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

*O coordenador do projeto deverá assinar Termo de Ciência Recursos Orçamentários. 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

• Enumerar todas as referências utilizadas para a elaboração desse documento, utilizando as 
normas da ABNT. 

 
 

 

ANEXOS 

• Carta de encaminhamento do projeto, emitida pela Coordenação de Curso envolvida, com  

parecer                assinado favorável, referente à pertinência do projeto. 

• Aceites/Termos de Compromisso de pessoas, empresas, laboratórios ou órgãos externos 

às FIPGBI  para participarem como colaboradores da pesquisa, se for o caso. 

• Autorização do respectivo comitê de ética, quando necessário. 
Folders, banners e outros tipos de materiais utilizados para a divulgação (para eventos). 
 
 

 
 

  

Total R$: 0,0 



 

 

 

Apêndice 01 

Carta de Encaminhamento de Projeto 

 
À Coordenadoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – 

COPPEXII 
 
 
 

Encaminhamos, para análise e seleção, o projeto intitulado: 

 

Sob a coordenação do(a) Professor(a): 

 

Curso  

 

O Colegiado está de acordo com a realização desse projeto. 

 
 

 
Carimbo e assinatura do Coordenador do respectivo curso 

 
GUANAMBI– BA 

__/ /___ 

 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 

Apêndice 02 

TERMO DE CIÊNCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 
 
 

Eu,___________________________________, declaro estar ciente de que os recursos 

envolvidos neste                   projeto são de responsabilidade da Liga. 

 

 
 

 
Guanambi, _______ de______________de 20____. 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Coordenador do Projeto 
 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Data: _____/______/________. 

 

___________________________________ 

<Nome do professor Coordenador> 

Coordenador do projeto 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

 

PLANO DE TRABALHO PARA O ALUNO VOLUNTÁRIO  

TÍTULO DO PROJETO 

 

 Palavras-chave 

DADOS DO ORIENTADOR  

Coordenador projeto  

CPF  

E-mail  

Telefone  

DADOS DO ALUNO VOLUNTÁRIO 

Nome  

Curso 

CPF 

 E-mail  

Telefone  

PLANO DE TRABALHO – SÍNTESE DAS ATIVIDADES  

Descrição das atividades Mês 

  

  

Duração das atividades 

 Início:                                                                         Término:  

 

 

Declaro que o presente Plano de Trabalho será realizado pelo aluno, assumindo as tarefas e 

responsabilidades que lhes caberão durante o período de realização do mesmo.  

 

 Assinatura do(a) orientador(a) Assinatura do(a) aluno voluntário 

 

Guanambi, ____ de ______________ de 2022. 

 



 

 

 

ANEXO III 

  

EDITAL Nº___/2022 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA  

COORDENADOR E COLABORADORES 

 

Os abaixo assinados na qualidade de coordenador e colaboradores do Projeto de Extensão Voluntário 

___________________________________________, nos termos do EDITAL Nº xx/2022 - 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO das 

FIPGUANAMBI, declaram que dão sua mais irrestrita ANUÊNCIA à execução do referido projeto, 

declarando que ele será executado cumprindo prazos e apresentando toda a documentação exigida no 

presente Edital. Assim por ser verdade assinam o presente termo para os devidos fins de direito. 

 

Nome  

 

CPF  Assinatura  

 

   

   

 

 

 

 

Guanambi, ____ de ______________ de 2022. 

                                  

                                     ___________________________________  

Assinatura do coordenador do projeto 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO - FIPGUANAMBI 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃ, INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO (COPPEXII) 

 

 

 

 

 

MODELO DE RELATÓRIO FINAL  

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

<TÍTULO DA PROPOSTA> 

 

 

 

<COODENADOR(A) DO PROJETO> 

 

 

 

 

 

 

<DATA> 

<LOCAL> 



 

 

 

1) DADOS DO PROJETO 

 1.1) Nome do(a) orientador(a):  

1.2) Nome do(a) aluno(a) voluntário:  

1.3) Curso:  

1.4) Houve substituição de aluno voluntário: ( ) SIM ( ) NÃO 

1.5) Relação dos membros participantes do projeto 

 

Nome *Tipo Curso/Instituição 

   

   

   

   

Havendo necessidade acrescentar linhas. 

* Tipo: demais membros (voluntários, co-orientador, membros externos, etc). 

.  

 1.6) Houve parceria com empresa/instituição externa: ( ) SIM ( ) NÃO.   Se sim, qual?  

1.7) Houve algum fomento com empresa/instituição externa? ( ) SIM ( ) NÃO.   Se sim, qual? 

1.8) Projeto atendeu população em situação de risco? ( ) SIM ( ) NÃO.  Se sim, quais?  

1.9) Houve submissão do projeto a alguns dos órgãos abaixo: 

 a) Ética em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA): ( ) SIM ( )NÃO. Se sim, informe o número do 

protocolo:  

b) Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado 

(SisGen): ( ) SIM ( ) NÃO. Se sim, informe o número do protocolo:  

1.10) Houve alteração dos objetivos propostos em relação ao projeto original? ( ) SIM ( ) NÃO. Se 

sim, justifique.  

 

2) DESENVOLVIMENTO  

2.1) Resumo 

 Descrever de forma sucinta o que foi realizado durante o desenvolvimento do projeto. Máximo de 

1500 caracteres (deverá conter introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão). 

 2.2) Palavras-chave 

 De 3 a 5 palavras separadas por ponto e vírgula. 

 2.3) Objetivos originais do projeto 



 

 

 

 Listar os objetivos originais do projeto. 

 2.4) Metodologia utilizada (material e métodos)  

Informar de maneira clara e objetiva como foi realizado o trabalho, as etapas desenvolvidas e 

descrever o material e métodos utilizados.  

2.5) Resultados e discussões 

 Descrever os resultados obtidos conectando-os com os objetivos propostos. Quando possível, utilize 

tabelas, gráficos, figuras, dentre outros, para facilitar a leitura e compreensão dos resultados. Caso 

julgue necessário poderá ser descrito em sub-tópicos. 

 2.6) Conclusões 

 Apresentar os resultados finais corroborando aos objetivos propostos do projeto.  

2.7) Referências Bibliográficas  

Descrever as referências bibliográficas utilizadas e utilizar as normas da ABNT.  

 

3) SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

4)INFORMAÇÕES ADICIONAIS* 

 3.1) Relatar se há perspectivas de continuidade e possibilidades de desdobramento do trabalho. 3.2) 

Relatar os principais obstáculos ou dificuldades encontradas. 

 3.3) Descrever as contribuições do projeto para o desenvolvimento social das FIPGUANMABI e 

para o público externo. 

 3.4) Descrever se houve capacitação de recursos humanos e sua fixação na área do projeto. 

*Observação: Quando qualquer um dos subitens acima não se encaixarem no seu projeto, por 

gentileza, descrever o termo “não se aplica”. 

 

 4) INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 4.1) Trabalhos científicos encaminhados ou publicados  

Listar os trabalhos encaminhados ou publicados em eventos técnico-científicos, periódicos, revistas 

especializadas, relatórios ou notas técnicas, outros. Listar com a referência bibliográfica completa de 

acordo com as normas da ABNT. Caso não haja trabalhos publicados mencionar que “não houveram 

publicações de trabalhos”.  

4.2) Participações em Eventos (congressos, simpósios, jornadas, mesas redondas, cursos etc) Listar 

as participações em eventos, contendo nome e data do evento.  

4.3) Inovação Enumerar serviços tecnológicos realizados e submissão de propriedade intelectual. 

Caso este item não se aplique ao seu projeto, escrever o termo “não se aplica”.  



 

 

 

5) AVALIAÇÕES 

 5.1) DO ORIENTADOR(A) SOBRE O DESEMPENHO DO ORIENTADO(A) 

 O orientador deverá fazer a apreciação do desempenho/contribuição do aluno voluntário no 

desenvolvimento das atividades do projeto, a linha de atuação, a equipe da instituição, dentre outros, 

e expor sua expectativa com relação ao término do trabalho.  

5.2) AUTO AVALIAÇÃO DO(A) ALUNO VOLUNTÁRIO:  

a) No geral, em termos de sua capacitação, amadurecimento e crescimento profissional, como você 

avalia as atividades desenvolvidas? 

b) Avalie os itens abaixo, em uma escala de 1 a 5, sendo:  

1 = muito fraca;  

2 = fraca;  

3 = regular; 

 4 = bom; 

 5 = excelente. 

( ) Orientação recebida  

( ) Infraestrutura da instituição  

( ) Relacionamento com a equipe de pesquisa 

( ) Quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido 

 c) Sugestões e observações 

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste relatório. 

 

 

 

Guanambi, ____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

          Assinatura do(a) orientador(a)                                Assinatura do aluno voluntário 

 

IMPORTATNTE: 

 Anexar as listas de presença de todas as atividades, reuniões etc. (Modelo lista Anexo V) 

 Preencher a lista em todas as reuniões realizadas pelo grupo, seja entre o grupo, ou com os parceiros 

(escola, creche, prefeitura, etc.) 



 

 

 

ANEXO V - Modelo de listas de presenças 

 

 

FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO- FIPGUANAMBI 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

 

REUNIÃO- PROJETO DE EXTENSÃO 

 

DATA: ____/____/___ 

PAUTA DA REUNIÃO: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

PRESENTES 

NOME SETOR 
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