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COORDENADOR/ E-MAIL: 
AUTORES/ E-MAIL: 
EQUIPE/E-MAIL: 
ÁREA DE CONHECIMENTO:
TEMPO DE EXECUÇÃO:
LOCAL DE EXECUÇÃO: 



LOCAL – DATA


 


Título do Projeto: 
Característica(S) do Projeto:
Disciplinar (  )		Interdisciplinar (  )	     Interdepartamental(  )
Outras (  ): ____________________________________________________

Cursos Envolvidos: Citar os cursos que porventura estejam envolvidos no Projeto.

Resumo:
Fazer um resumo claro e objetivo do Projeto. 

Período de Duração:

Quadro de disciplinas a serem atendidas pelo projeto (quando for o caso):

Disciplinas
Natureza da
Disciplina
Prática/
Teórica
Número de bolsistas

Obrigatória
Optativa
P
T








Justificativa:
 Justificar a proposta em termos de importância acadêmico-social e de exeqüibilidade, apresentando fundamentação teórica.
Identificar o propósito ou situação problema que gerou a necessidade de implantação do projeto.

Objetivo (s): 
Explicitar de modo preciso e claro o(s) objetivo(s) em consonância com a justificativa.

Objetivo (s) específicos: 
Explicitar de modo preciso e claro o(s) objetivo(s) específico(s) em consonância com a justificativa, especificando a ação para atingir  cada objetivo geral.

Condução Metodológica: 
Apresentar a metodologia utilizada para execução, especificando as ações a serem desenvolvidas por professores,e bolsistas e demais participantes.

Orçamento (quando for o caso de solicitação de financiamento): 
Especificar os elementos de despesa e os respectivos totais em reais. Os elementos de despesas previstos são:
Bolsas para alunos – número de bolsistas, número de meses e carga horária, quando for o caso.
Material de consumo, serviços de terceiro, diárias, hospedagens e outros (apenas para PROJETOS DE ENSINO) – listar os materiais com os respectivos valores.

Item
Qde
Unidade
Discriminação
Valor










TOTAL


PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL (IS) DO(S) BOLSISTA(S) 
Relacionar todas as atividades propostas a serem realizadas pelo bolsista .
Bolsista I 
Bolsista II
Bolsista III


QUADRO DE ATIVIDADES
Descrever as atividades a serem desenvolvidas para aquisição das habilidades consideradas relevantes na formação acadêmica dos bolsistas e dos alunos atendidos pelas ações do Projeto.
ATIVIDADES
HABILIDADES





PLANO DE TRABALHO DO COODENADOR E DA EQUIPE EXECUTORA
Descrever as atividades a serem desenvolvidas pelo coordenador e demais membros da equipe executora.

RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS

Descrever os resultados ou produtos esperados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Detalhar as ações do projeto a serem desenvolvidas pelo(s) professor(s) e pelos bolsistas.
Atividades
Meses



































































Referências Bibliográficas: 
Relacionar as obras citadas na elaboração do projeto.


