
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

____________________________________________________________________ 
Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 / Cidade Universitária - +55 (88) 3221-9286/9285 

Site: www.ufca.edu.br - e-mail: proex@ufca.edu.br 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR PARA ESCRITA DE PROJETOS/PROGRAMAS DE EXTENSÃO  

Este documento tem como objetivo apresentar os campos para detalhamento de projeto de 

extensão no SIGAA, orientando minimamente os proponentes com informações sobre cada 

campo solicitado. As propostas submetidas no SIGAA/UFCA devem seguir o procedimento 

contido no documento TUTORIAL PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS/PROGRAMAS DE 

EXTENSÃO NO SIGAA. De acordo com este tutorial, o detalhamento do projeto é realizado no 

segundo passo da submissão, sendo o conteúdo escrito diretamente no SIGAA. 

ATENÇÃO: Sugerimos aos proponentes que escrevam os rascunhos de suas propostas (com os 

campos que serão descritos abaixo)  em um documento, utilizando algum editor de texto de 

sua preferência, onde possam ser salvos em local seguro à medida que desenvolvem seus 

campos, efetuando somente a colagem dos textos nos respectivos campos do sistema no 

momento da submissão no SIGAA. Isso além de facilitar a escrita das propostas, protege o 

proponente de perdas de informações devido a eventuais problemas técnicos de rede ou de 

sistema que possam ocorrer durante a escrita da proposta no SIGAA. 

Resumo (sugestão de até 1000 caracteres) 

Descrever de forma sucinta os objetivos da proposta, a metodologia adotada e os resultados 

esperados para a proposta, apresentado ao leitor uma ideia geral da proposta. 

Justificativa (sugestão de até 4000 caracteres) 

Fundamentar a relevância e pertinência do programa como resposta a um problema ou 

necessidade identificada. O texto deve ser objetivo e sucinto, baseado em dados, pesquisas, 

diagnósticos e indicadores sobre a questão. Destacar sua relevância na perspectiva acadêmica 

e social, o público que se destina e o resultado esperado. Em caso de proposta de continuidade 

explicitar o estágio em que se encontra o programa/projeto e as ações já executadas. 

Fundamentação Teórica (sugestão até 5000 caracteres) 

Expor a fundamentação teórico-metodológica da ação de extensão – linha pedagógica 

adotada, referencial técnico que o sustenta, estratégias a serem adotadas e sua 

operacionalização. 
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Metodologia (sugestão de até 4000 caracteres) 

Detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre elas. 

Deve descrever procedimentos e instrumentos a serem utilizados para o desenvolvimento da 

ação, indicando como se pretende atingir os objetivos e os resultados esperados. 

No caso de programa informar e detalhar quais as modalidades de ações que compõem seu 

escopo (projetos, cursos, eventos), se houver mais de 3 ações no programa, podem ser 

adicionadas quantas linhas sejam necessárias. 

Objetivo Geral (sugestão de até 1000 caracteres) 

Com base na fundamentação teórica apresentada, definir uma visão global do que se pretende 

alcançar com a proposta. 

Objetivos Específicos (sugestão de até 1000 caracteres) 

Os objetivos específicos deverão estar inter-relacionados à metodologia de execução da 

proposta e trazer um detalhamento do que se pretende alcançar com a proposta.  

Resultados Esperados (sugestão de até 2000 caracteres) 

Face à justificativa apresentada, detalhar os resultados quantitativos e que se espera obter 

com a realização da ação de extensão (metas).  

Relação da ação com a pesquisa, ensino e cultura (sugestão de até 2000 caracteres) 

Descrever de que forma a proposta articula ensino-extensão-pesquisa-cultura, ancorada em 

processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 

tecnológico. As ações de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao 

processo de formação de pessoas (Ensino), de geração de conhecimento (Pesquisa) e de 

promoção dos diferentes dispositivos, artefatos, costumes, saberes e manifestações subjetivas 

advindos do ser social (Cultura). 

Processos de Avaliação (sugestão de até 1000 caracteres) 

Descreva os processos de avaliação utilizados, deixando claro como comunidade, bolsistas, 

parceiros e outros atores da ação contribuem para os procedimentos. 
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Referências 

Expor a fundamentação teórico-metodológica da ação de extensão – linha pedagógica 

adotada, referencial técnico que o sustenta, estratégias a serem adotadas e sua 

operacionalização. 

Cronograma 

Neste campo é obrigatório o detalhamento, em forma de cronograma, de todas as atividades 

propostas pela ação, informando, portanto, os meses em que cada uma delas deverá ser 

realizada. Todos os meses de execução da proposta devem ser contemplados com ao menos 

uma atividade. Exemplo de preenchimento: 

Abril/2020 

  Elaborar material para [...] 

  Realizar visitas a [...] 

  [...] 

  Firmar parcerias com [...] 

Maio/2020 

  Palestras na escola [...] 

  Palestras na comunidade X [...] 

[...] 

Dezembro/2020 

  Atividade na comunidade Y [...] 

  Contato com representantes locais para [...] 

  Elaboração de material para [...] 

 

 

 


