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ANEXO II 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

A apresentação do projeto de extensão, conforme formato descrito neste anexo, é 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS os coordenadores. 

  

MODELO DE PROJETO 

 

O preenchimento dos itens abaixo, no Sistema de Acompanhamento de Projetos 

(SAP), é obrigatório. Observar os quesitos do quadro 6 do anexo I. O acesso ao SAP 

será pelo link https://webapp.utfpr.edu.br/sap/coordenador/  

 

1. Cadastro básico  

- Título da atividade: inserir o título do projeto de extensão.  

- Modalidade da atividade: selecionar a modalidade “projeto”.  

- Período de execução: preencha o período de execução do projeto.  

 

2. Caracterização da proposta  

- Objetivo geral da atividade: insira o objetivo geral.  

- Área temática: assinale a área temática principal.  

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: assinale até 3 ODS.  

- Quantidade de pessoas diretamente atendidas (previsão):  

- Quantidade de pessoas indiretamente atendidas (previsão):  

- Público-alvo: assinale o gênero, faixa etária e raça e tipo(s) de deficiência  

- Público-alvo (complemento): preencher caso o público-alvo não tenha sido 

completamente contemplado acima, descrevendo-o em maiores detalhes.  

- Município(s), Estado do Paraná, Brasil ou internacional: assinale a região impactada 

pelo projeto.  



 

3. Recursos financeiros, humanos e físicos  

Apresentar despesas operacionais e mencionar financiamentos de qualquer fonte 

(órgão financiador, número do processo e vigência), se for o caso.  

Apresentar equipamentos e materiais disponíveis para viabilização do projeto.  

Mencionar as instituições parceiras que irão apoiar o projeto ou auxiliar na execução 

das atividades, descrevendo a participação e papel na parceria, mencionando a 

contrapartida. No formulário de inscrição da proposta deverá anexar documento que 

comprove Termo de Cooperação firmado ou Carta de Intenção de Parceria. 

Equipe executora: inserir os integrantes (coordenador, vice-coordenador, servidores, 

bolsistas e voluntários), preenchendo a carga horária, perfil, e-mail e categoria de 

cada integrante.  

 

4. Descrição detalhada  

Introdução: Descrever objetivamente o problema identificado. Caracterizar o projeto 

como sendo de Extensão, conforme indicado no Quadro 3, do Anexo I.  

Objetivos específicos: insira os objetivos específicos.  

Justificativa: justificar a relevância do projeto no contexto das áreas temáticas da 

extensão. Apresentar os seguintes indicadores:  

- demonstrar relevância em ao menos um dos aspectos: tecnológico, social, cultural, 

ambiental, educacional, econômico ou político dos problemas abordados na 

comunidade;  

- demonstrar como o projeto irá atender os ODS indicados;  

- demonstrar como a comunidade atendida apropria, utiliza e/ou reproduz o 

conhecimento compartilhado na atividade de extensão;  

- demonstrar a relevância do impacto deste projeto na formação do estudante 

envolvido na atividade.  

 

5. Métodos e procedimentos  

Descrever a metodologia e procedimentos empregados para a execução do projeto e 

como os objetivos serão alcançados.  

Cronograma: elencar as etapas de desenvolvimento do projeto, com data de início e 

de fim de cada uma. Explicar como se dará a avaliação das ações e a viabilidade do 

cronograma. 



Descrever a capacidade do projeto de integrar estudantes na equipe executora ou o 

vínculo deste a uma disciplina, indo ao encontro da creditação da extensão, que 

idealiza projetos de extensão inseridos nas disciplinas. Citar a quantidade de vagas 

ofertadas para estudantes na equipe executora do projeto.  

Prever o acompanhamento e a avaliação das atividades a serem desenvolvidas, 

descrevendo as técnicas e os instrumentos aplicados.  

 

6. Resultados e/ou produtos esperados  

Apontar de que forma os resultados do projeto podem propiciar a socialização dos 

conhecimentos gerados, fortalecendo o compromisso e reconhecimento da UTFPR 

pela sociedade.  

Os resultados esperados devem estar alinhados com os objetivos e impactos do 

projeto. 

Apresentar o problema que pretende solucionar, detalhes técnico-científicos da 

solução, soluções similares e o diferencial do projeto.  

Mencionar possíveis riscos e dificuldades que poderão interferir na execução das 

ações propostas e comprometer o alcance das metas e objetivos preconizados. 

Explicitar as medidas previstas para contornar ou superar essas dificuldades.  

Mencionar o reconhecimento recebido tais como prêmios, certificados, menção 

honrosa, selos, reportagens na mídia impressa, dentre outros. No formulário de 

inscrição da proposta deverá anexar documento que comprove o reconhecimento 

recebido.  

 

7. Referências bibliográficas  

Utilizar as normas da ABNT.  

 

8. Upload de arquivos  

Insira, se for o caso, documentos que comprovem parcerias firmadas e/ou 

reconhecimento recebido pelo projeto. 

   

 


