
 
ANEXO 1 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETOS 
 

 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 
Título do projeto: PREPARATÓRIO ENEM JAGUAR 

Data de cadastro:  
Situação: 
 novo 
 reoferta 
 prorrogação 

 
 
Campus / curso de origem: Jaguarão/Letras e Pedagogia 
Outros campi / curso(s) envolvidos: Bagé e Caçapava/ Exatas 
Parcerias:  
 não 
 sim 

Nome da instituição:Secretaria Municipal de Educação de Jaguarão e Escolas integrantes da 5 CRE 
do município de Jaguarão/RS 
Forma de participação: 
(   ) financiamento     ( X ) concepção     ( X ) desenvolvimento     (  ) avaliação     (   ) elaboração de 
produtos 


 
 
Tipo de cadastro: 
 programa 
 projeto vinculado a programa. Nome do programa: ___________________________________________ 
 projeto não vinculado a programa

 
 
Área de conhecimento: 
 Ciências Exatas e da Terra 
 Ciências Biológicas 
 Engenharia / Tecnologia 
 Ciências da Saúde 
 Ciências Agrárias 
 Ciências Sociais Aplicadas 
 Ciências Humanas 
 Lingüística, Letras e Artes 

 
 
Áreas temáticas: 
 Comunicação 
 Cultura 
 Direitos Humanos e Justiça 
 Educação 
 Meio Ambiente 
 Saúde 
 Tecnologia e Produção 
 Trabalho

 
Modalidade: 
 curso 
 congresso 
 ciclo de debates 
 exposição 
 espetáculo 
 evento esportivo 
 festival 
 outros. Especificação: 

 
Abrangência: 
 local 
 regional 
 estadual 
 nacional 
 
 
 
 



II. DETALHAMENTO 
 

Carga horária da modalidade (atividade do projeto): 40h Semanais (20h de preparação e 20h de 
execução entre bolsistas, colaboradores e coordenação) 
 
Público alvo: comunidade de Jaguarão e Arroio Grande 
 
Número estimado de pessoas atingidas: para a primeira turma: máximo 50, conforme a demanda 
podemos aumentar o número de turmas, dependendo da possibilidade de um número maior de 
bolsistas e de uma maior colaboração dos parceiros do projeto. 
 
Período de realização           Início: abril/2010          Término: janeiro/2011 
 
Local de realização: Sede da UNIPAMPA – Campus Jaguarão 
 
Interface(s):  ensino – graduação           ensino - pós-graduação           pesquisa 
 
Objetivos (gerais e específicos): 
 
Promover a inclusão social em comunidade de baixo poder aquisitivo; 
Preparar o aluno para a busca da conclusão do ensino médio, através da certificação para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
Propiciar o convívio acadêmico entre estudantes, estimulando o estudo para o ingresso no 

ensino superior; 
Superar as lacunas e fragilidades detectadas no ensino básico do município de Jaguarão; 
Promover a prática de alunos formandos dos cursos de Pedagogia e Letras e a rede de interação 
entre a Universidade e o Município, através de convênios e parcerias; 
Estabelecer um contato e convívio com alunos com dificuldades de aprendizagens nas grandes 
áreas do conhecimento e buscar subsídios para sanar tais deficiências; 
Apoiar o convívio entre iguais fortalecendo a cidadania e a inclusão dos jovens e munícipes 
excluídos do sistema formal de ensino no contexto educativo; 
Propiciar, através de experiências e troca de conhecimentos, a congregação de esforços com a 
Secretaria Municipal de Educação de Jaguarão e a 5 CRE, no intuito de estreitar as relações entre 
as entidades; 
Proporcionar informações relevantes à comunidade sobre as formas de acesso à Universidade 
pública e a possibilidade de concretude do ensino médio; 
Verificar o crescimento psico-educacional dos alunos no decorrer do projeto;  
Construir proposta que desenvolva nos alunos a capacidade de aprender e continuar aprendendo, 
de modo a serem capazes de prosseguirem os estudos. 
Contribuir na formação da cidadania, capacitando-os para o exercício pleno de seus direitos e 
para a inserção flexível no mundo do trabalho. 
Contribuir para o resgate e elevação da auto-estima, da superação das diferenças, do convívio 
humano e democrático. 
Incentivar para a continuidade dos estudos e principalmente, o ingresso no ensino superior. 
 
 

Este projeto tem o principal objetivo de diminuir as diferenças sociais entre as 
comunidades carentes, daqueles que tem condições de ter uma boa educação. A grande 
objetividade deste projeto de extensão é perceber se, através destes grupos de discussão e apoio 
didático-pedagógico gratuito oferecido pela instituição, está atingindo realmente as comunidades 
de menor poder aquisitivo e com fragilidades no ensino básico. Nesse sentindo, os egressos deste 
projeto possuem a possibilidade de promover seu próprio crescimento intelectual, fazendo com 
que haja uma igualdade social e, que a maior parte destes alunos, seja futuramente, inserida no 
mercado de trabalho que é considerado, hoje, excludente em muitas vias de acesso. 
 
 
 



Justificativa: 
 

A educação social tem suas vertentes igualmente importantes: de um lado, há a educação 
relativa aos socialmente excluídos e, do outro, a que diz respeito aos incluídos. Há no 
ordenamento jurídico brasileiro exigência jurídica de fomento de ambas, mormente na idéia de 
que a educação não apenas é exigível do Estado, como legítimo direito social público subjetivo 
que é - e, portanto, fundamental-, mas também da família e da sociedade, sempre visando a 
cidadania, o pleno desenvolvimento da pessoa – ou seja, a sua educação ampla, inclusive social 
– e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da Constituição), pois a educação é o caminho para 
a completude do homem (Kant, 19961). 

No que diz respeito à educação social para os incluídos, o vetor central das políticas 
públicas deve apontar para o intuito de desenvolver nos cidadãos a idéia, presente na 
Constituição da República, de co-responsabilidade no que tange aos problemas sociais presentes 
na sociedade. Não se faz necessário a construção de um argumento sociológico mais complexo 
para demonstrar que mesmo em um estado capitalista, como é o caso do Brasil, a sociedade é 
também responsabilizada pela exclusão social, pois o mencionado dispositivo constitucional a 
coloca, juntamente com a família e o Estado, em situação de agente fomentadora da educação 
para a cidadania, mesmo porque “a educação é o principal vetor de inclusão social, preocupação 
de todo e qualquer administrador e da sociedade em geral”. (Souza, 20072). 

 Devido a política ser considerada neoliberalista, muitas desigualdades foram se 
concretizando na formação da sociedade brasileira, criando uma grande desigualdade  sócio-
educacional nas comunidades carentes. Através da política de inclusão social podemos 
proporcionar a todos as condições até então negadas as classes proletárias.  Assim também 
amenizar o efeito excludente das políticas governamentais conservadoras atualmente em curso. 

Este projeto se justifica principalmente pela situação educacional do município de 
Jaguarão, que tem um dos menores Ideb da região sul, e que o novo sistema promovido pelo 
INEP/MEC propicia que todos os alunos têm oportunidades iguais em todo território nacional, o 
que de certo modo, prejudica, sendo a educação frágil em Jaguarão, o acesso do estudante à 
Universidade e/ou completude de seus estudos de caráter de certificação do Ensino Médio 
através da realização da prova proposta pelo ENEM. 

O ENEM é uma prova criada em 1998 pelo MEC que, hoje,  é usada como exame de 
acesso ao ensino superior em universidades brasileiras e, ainda, como ferramenta para avaliar a 
qualidade geral do ensino médio no país. Desde 2009, o ENEM foi usado como exclusiva forma 
de ingresso em 23 Universidades Federais3 e 26 Institutos Federais de Educação. 

A prova do ENEM é composta de quatro notas avaliativas de áreas do conhecimento e 
uma redação. Para o cálculo das médias em cada uma das quatro áreas é utilizada a Metodologia 
da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que muitas vezes é desconhecida por estudantes de ensino 
médio. Outra novidade num sistema deste porte é de que a avaliação não é composta por 
matérias e sim, por áreas do conhecimento, conforme já mencionamos, testando a habilidade e o 
conhecimento do aluno em várias áreas abordando competências a serem vencidas. Quanto à 
certificação do Ensino Médio, no último exame, todo estudante que obteve uma média acima de 
400 pontos e que comprovadamente for maior de 18 anos, pode requerer junto à 5 CRE a sua 
certificação de ensino médio.  

Em suma, as transformações do mundo moderno, o avanço tecnológico e a globalização, 
cada vez mais, estão  a exigir das escolas e das universidades, em especial, que se ajustem a 
elas, proporcionando aos cidadãos, meios, para que, se qualifiquem e assumam seu papel de 
cidadãos críticos e responsáveis. 
  Ao elaborarmos este projeto temos o propósito de atender a jovens, trabalhadores 
ou alunos excluídos do sistema formal de ensino, com lacunas ou deficiência de escolaridade, a 
fim de: 

- proporcionar a estas pessoas o resgate de seus direitos, através da 
socialização e da construção de seus próprios estudos a fim de compreenderem 

                                            
1
 KANT, Emmanuel. Réflexions sur L’Éducation. Paris: J. Vrin, 1996. 

2
 SOUZA, João de Deus Gomes de. Acórdão em Processo n.º 00410/2006-022-24-00/TRT24 [Pleno]. DOU nº 6964 de 09/05/2007.  

Brasília (DF): Imprensa Nacional, 2007. 
3
 A Universidade Federal da Campanha e a Universidade Federal de Pelotas, ambas da região sul do Estado, aderiram 

100% ao Exame do ENEM.  



melhor o mundo onde vivem e de decidirem pela sequência de seus próprios 
estudos ou não; 

- buscar alternativas para ingresso na Universidade, em cursos com alto grau de 
qualidade, a  munícipes,  alunos/empregados de empresas  de nossas cidades 
e, ainda, alunos com distanciamento do ensino regular ou que desistiram do 
estudo pela necessidade do trabalho; 

- atendendo o que prescreve a legislação, oportunizar aos alunos a conclusão do 
ensino médio, através da Certificação de EJA, substituindo o Exame Nacional 
para certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA);  

- promover a cidadania, o convívio salutar entre iguais e o acesso ao 
conhecimento em todas suas vias de acesso;  

 
Súmula: 

Temas/assuntos/temáticas relacionadas às grandes áreas do conhecimento: Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.  
 
 
Metodologia de execução: 
Aulas e grupos de discussão de quarta à sábado, nas dependências da UNIPAMPA.  
 

ORGANIZAÇÕES DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO ADAPTADO 
 

Ciências Humanas e suas tecnologias 
(QUARTAS-FEIRA) 

História – COLABORADOR Unipampa 
Geografia - COLABORADOR Unipampa 

Sociologia – TA Jucenir  
Filosofia – TA Jucenir 

Ciências da Natureza e Matemática e suas 
tecnologias 

(QUINTAS-FEIRA) 

Matemática – Bolsista voluntário MARCOS 
Física – Colaborador Municipal 
Química – Bolsista Voluntária 

Biologia – Colaboradores 
Municipais:Hélio/Evandro/ 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 
(SEXTAS-FEIRA)  

Língua Portuguesa – BOLSISTA 01 
Língua Estrangeira – BOLSISTA 02 

Literatura – BOLSISTA 03 
Arte – BOLSISTA 04 

Redação 
(SÁBADO) 

Leitura e produção textual – BOLSISTA 05 
Interpretação de textos – BOLSISTA 05 

 
 

Como coordenadores dos grupos de discussão teremos bolsistas voluntários, bolsistas do 
projeto de extensão e parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Jaguarão e com 
escolas estaduais que fazem parte da 5 CRE, que também poderão sofrer alterações no decorrer 
do projeto. Bolsistas do curso de Pedagogia, formandos com afinidade com alguma área também 
poderão participar. Professores da UNIPAMPA, em forma de oficinas e mini-cursos, também 
poderão engajar-se no projeto. Profissionais das áreas mencionadas também serão convocados 
para a estrutura do projeto e a efetivação do projeto.  Alunos formandos de outras áreas de outros 
Campi da Universidade Federal do Pampa também serão convidados a trabalhar no projeto em 
forma de mobilidade acadêmica, de concentrados em períodos de recesso e/ou de trabalhos 
esporádicos e/ou com datas pré determinadas. Alunos do curso de História da 
UNIPAMPA/Jaguarão, que por ventura, tenham sido transferidos ou carreguem na bagagem 
acadêmica um alto teor de conhecimento poderão também desenvolver palestras e mini-cursos a 
partir do segundo semestre letivo de 2010.   
 
 
 
 
 



Estrutura do Projeto 

 
 
                         
 
                            Linguagens, Códigos 
                               e suas Tecnologias                                  
 

 Ciências da Natureza,                                                                                 
               Matemática e suas 
                    Tecnologias     

 
 
 

 
 
 
 
                                                   

 
 
Ciências Humanas  

                                                          e suas Tecnologias 
         

 
 
 
     . 
               
 
 
  O projeto é constituído por módulos articulados por um eixo condutor em cada 
grande área e a Redação. A cada módulo/aula/grupo de discussão se desencadearão situações 
problematizadoras que ajudarão ao diálogo das diversas disciplinas, focando a discussão a partir 
de uma delas.  A partir da pesquisa da realidade, os bolsistas e/ou colaboradores definem seus 
eixos temáticos, temas e subtemas a serem trabalhados, contemplando os aspectos cognitivos, 
culturais e sociais da turma em trabalho naquele momento.   
 O projeto está centrado no desenvolvimento de grandes conceitos, habilidades e valores e 
no processo de construção do conhecimento. Desta maneira, o conteúdo das áreas do 
conhecimento não deve ser concebido como dado de antemão, preconizando o modelo de 
avaliação proposto pelo ENEM. 
 Assim, em cada aula, encontro as diferentes áreas do conhecimento procuram estar 
articuladas à situação desencadeadora, o que cria condições para a articulação e diálogo entre as 
mesmas. 
 

Os conteúdos do currículo serão trabalhados nas áreas de: Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas 
tecnologias. Os conteúdos das áreas serão trabalhados na medida em que forem emergindo de 
um processo de reflexão que combine com os temas geradores, que serão propostos em cada 
mês. 
 A experiência do dia a dia no trabalho e na vida cotidiana é a matéria-prima, a partir da 
qual os conteúdos do curso irão sendo incorporados à reflexão dos educandos, procurando 
caminhar do concreto ao abstrato, buscando uma metodologia de ensino diversificada que 
estimule a reconstrução do conhecimento, mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de 
problemas, realizando, sempre que possível, o diálogo entre as disciplinas como, também, sua 
contextualização. 
 



Competências a serem desenvolvidas pelas áreas de conhecimento: 

 Estamos listando algumas competências que as áreas do conhecimento, ao longo do 
projeto, irão acompanhar. 
 

1. Linguagens, Códigos e suas tecnologias, objetivando a constituição de 
competências e habilidades que   permitam ao educando: 

 
- Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 

- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas. 

- Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 
de produção e recepção. 

- Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 

- Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 

- Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhe dão 
suporte e aos problemas que se propõem solucionar. 

- Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de 
diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos bem como a 
função integradora que elas exerçam na sua relação com as demais 
tecnologias. 

- Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na 
sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 

- Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

2. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, objetivando a constituição de 
habilidades e competências que permitam ao educando: 

 
- Compreender as ciências como construções humanas, entendendo 

como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 
transformação da sociedade. 

- Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências 
naturais. 

- Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos 
necessários para a produção, análise e interpretação de resultados de 
processos ou experimentos científicos e tecnológicos. 

- Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química, da biologia e 
aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo 
natural, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na realidade 
natural. 

- Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e cálculo de probabilidades. 

- Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 
representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas 
realizando previsão de tendências, extrapolações e interpolações e 
interpretações. 



- Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou 
algebricamente relacionados a contextos sócio econômicos, científicos 
ou cotidianos. 

- Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a 
realidade. 

- Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 
desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos 
problemas que se propuseram e propõem solucionar. 

- Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na 
sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 

- Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

- Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e 
aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e 
das atividades cotidianas. 

 
 

3. Ciências Humanas e suas Tecnologias, objetivando a constituição de competências 
e habilidades que permitam ao educando: 

- Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e dos outros. 

- Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos 
fatores que nelas intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo 
como agente social; e os processos sociais como orientadores da 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

- Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 
ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a 
paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais, 
econômicos e humanos. 

- Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-se às práticas dos diferentes grupos 
e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em 
sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição 
dos benefícios econômicos. 

- Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 
práticas sociais e culturais em condutas da indagação, análise, 
problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas 
ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 

- Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivíduo, da sociedade e da cultura entre as quais as de planejamento, 
organização, gestão, trabalho de equipe e associá-las aos problemas 
que se propõem resolver. 

- Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas 
sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento 
do conhecimento e a vida social. 

- Entender a importância das tecnologias contemporâneas de 
comunicação e informação para o planejamento, gestão, organização, 
fortalecimento do trabalho de equipe. 

- Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no 
trabalho e outros contextos relevantes para sua vida. 

 
Procedimento do Projeto 

 
O projeto se concretiza através de ações de sala de aula, tendo uma dimensão 

social e humana, portanto, além da preocupação com um ensino de qualidade deve 



garantir uma gama de atividades culturais. Eventos da cidade, atrações culturais, 
atividades diversificadas da própria universidade poderão ser incluídas nas atividades 
curriculares do Projeto.  

 
 

Cronograma 
 

ETAPAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN 

Preparação    X X X        

Execução     X X X X X X X   

Avaliação            X  

Elaboração de 
relatório 

            X 

 
       
 
Avaliação (descrição sucinta de critérios e indicadores): 
Consideramos que os objetivos serão alcançados se houver um número de inscrições estimado 
em 100 participantes, bem como o preenchimento de 30 vagas para efetivação do projeto. 
Servidores da UNIPAMPA têm inscrição deferidas para o projeto; os demais membros da 
comunidade ocorrerá sorteio público a fim de preenchimento das vagas.   
 
Local de inscrições: inscrições na Secretaria Acadêmica, em data a ser estipulada, após a 
liberação dos bolsistas do projeto. 
 
Número de vagas/participantes: limitado mínimo: 30 – máximo: 50  

 
Taxa de inscrição:  não           taxa única  
 
Certificados:  sim, para os bolsistas e colaboradores         não 

Considerações Finais 
 

O presente projeto poderá sofrer ajustes/enquadramentos em sua íntegra ou em parte, 
para sua efetividade. 
 
 

 



III. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
 

♣ Membros da própria IES 

3.1 Coordenação 
Nome do/a Coordenador:  PROF. DR. MAURICIO AIRES VIEIRA 
SIAPE: 1099478 
CPF: 90714253049 
Cargo: Professor 
Lotação (campus): Jaguarão 
Regime de trabalho: 40h DE 
Telefone: (53) 9997-9365 
Email: mauriciovieira@unipampa.edu.br 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h semanais 

 
3.2 Equipe executora 

Nome: Aline  
SIAPE:    
CPF:  
Cargo:  
Lotação (campus): Jaguarão 
Regime de trabalho: 40h  
Telefone: (53) 3261 42 69                                                 
Email:  
Função no projeto: Comissão organizadora 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 2h semanais 
 
Nome: Darlise 
SIAPE:  
CPF:  
Cargo:  
Lotação (campus): Jaguarão 
Regime de trabalho: 40h DE 
Telefone: (53) 3261 42 69                                            
Email:  
Função no projeto:  
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 2h semanais 
 
Nome: Jucenir   
SIAPE:  
CPF:   
Cargo:  
Lotação (campus): Jaguarão 
Regime de trabalho: 40h  
Telefone: (53) 3261 42 69                                           
Email:  
Função no projeto:  
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 2h semanais 
 
 
Código 3.2.2 Alunos 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
 
CPF:  



Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:     
Email:  
 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome 
 
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF:  
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
 
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF:  
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
 



Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 
Email: 
Função no projeto:  
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
 
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone 
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
 
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 



 
Nome:  
 
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
 
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
Nome:  
Curso: ( X ) graduação     (  ) pós-graduação 
Vínculo: (  ) Bolsista          (  ) Não-bolsista 
Número de matrícula:  
CPF: 
Curso / campus: /Jaguarão 
Telefone:  
Email: 
Função no projeto: Monitor 
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h 
 
 
 

♣ Membros externos a IES 
Código 3.2.4 Membros externos
PARCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA 5 CRE 
Nome:  
CPF: 
Instituição: Secretaria Municipal de Jaguarão 
Cargo:  
Lotação (setor/departamento/área):   
 
Telefone:  
Email:  
Função no projeto: professor 
Número de horas de atividades no projeto: 4h 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
ELEMENTOS DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO 
 
 
ETAPA 1 
Atualização cadastral do projeto e reenvio à Pró-Reitoria Adjunta de Extensão, caso 
tenham ocorrido alterações durante a sua execução, em quaisquer dos campos de 
registro [conforme formulário do Anexo 1]. 
 
 
ETAPA 2. Preenchimento e envio de informações 
 
2.1 Controle de freqüência dos autores/apresentadores de comunicação 
 

NOME DO PARTICIPANTE FREQÜÊNCIA (%) 

  
Obs.: além do preenchimento da tabela, anexar cópia do controle utilizado no projeto. 

 
 
2.2 Demonstrativo de receitas e despesas (executado) 
 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 

RUBRICA QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
CUSTEIO (A) 

Material de consumo    

Serviço Pessoa Física    

Serviço Pessoa Jurídica    

INVESTIMENTO (B) Equipamentos    

Material permanente    

 
RECEITAS (C) 

Recursos próprios UNIPAMPA    

Convênios    

Taxa de inscrição    

Patrocínio/ajuda de custo    

T O T A L [C - (A + B)]  

 
 
2.3 Avaliação da relevância do projeto 
 
(a) Descrição e análise dos resultados atingidos (objetivos previstos x objetivos 
concretizados) 
(b) Descrição e análise da metodologia utilizada (pertinência aos objetivos propostos e ao 
desenvolvimento das atividades) 
(c) Descrição e análise da atuação da equipe executora (envolvimento e articulação nas 
etapas de preparação e execução); 
(c) Descrição e análise de conhecimentos ou tecnologia gerada através do projeto; 
(d) Descrição e análise da relevância social e/ou da importância do projeto para a região 
de abrangência da UNIPAMPA 

 
 


