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EDITAL DE CADASTRAMENTO PAEX/PROEX – 01-2015

I. DADOS CADASTRAIS

Identificação

Título da Ação:

Modalidade da Ação:
(assinale apenas um item)

(     ) Programa (    ) em Rede (     ) Evento
(     ) Projeto (     ) Prestação de serviço
(     ) Curso (     ) Produto

Dados do 
Coordenador

Nome:

Data de nascimento:

CPF:

Siape:

E-mail:

Telefone:

Cargo:

Setor:

Campus:

Dados da chefia
imediata do

Coordenador

Nome:

E-mail:

Telefone:

Período de referência
deste Relatório

Início:      /          /
Fim:      /          /

Número do
Processo de

Cadastramento 
da Ação

(campo a ser preenchido pelo
Coordenador da Ação de

Extensão)



II. CARACTERIZAÇÃO

Informações gerais
(considerar o período de referência deste Relatório)

Abrangência

Número de municípios atendidos:

Número de campi envolvidos:

Número de cursos/setores envolvidos:

Está vinculada a outro
Programa de Extensão mais

abrangente?

(   ) Não.
(   ) Sim, identificado abaixo:

Título:

Número do Processo
de Cadastramento:

Recursos financeiros
investidos:

(considerar o período de referência deste
Relatório)

Ifes: R$ 

Agências oficiais de
fomento:

R$ 

Contrapartidas de
parceiros:

R$ 

Arrecadação própria: R$ 

Outro: R$ 

III. PÚBLICO ALVO E PARCERIAS

Público-Alvo
(participantes/beneficiados - considerar o período de referência deste Relatório)

Descrição do
público-alvo que

participou da ação:

Discriminação do público-alvo A B C D E F Total
Público interno do Ifes:

Público de outras instituições educacionais:

Público de outras instituições públicas:

Público de empresas:

Público de organizações não-governamentais:

Público de grupos comunitários:

Outro tipo de público:

Número total estimado de pessoas que participaram da ação:  

Legenda: A) Docentes; B) Servidores Técnico-Administrativos; C) Discentes de Curso Técnico;
  D) Discentes de Graduação; E) Discentes de Pós-Graduação; F) Outros.

Parcerias externas

Nome da instituição Sigla Aportou recursos
e/ou

contrapartida?

Descrição da participação 
(considerar o período de referência deste

Relatório)

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não



IV. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS PROPOSTA
(considerar o período de referência deste Relatório)

Detalhamento das Atividades Executadas
(Obs: No caso de Programas e Projetos de Extensão, considerar também a execução de ações vinculadas.)

Identificação das
atividades executadas

(título)

Descrição das atividades executadas
Responsável(is)
pela execução

(Nome)

Cronograma de Execução das Atividades Realizadas
(Obs: No caso de Programas e Projetos de Extensão, considerar também a execução de ações vinculadas.)

Identificação das atividades
executadas (título)

(    ) Semanas   (    ) Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificação das atividades
executadas (título)

(    ) Semanas   (    ) Meses

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Comparação entre as atividades previstas e as atividades executadas:
(justificar as diferenças que houverem)

Comparação entre os resultados esperados e os obtidos:
(justificar as diferenças que houverem)

Produtos acadêmicos resultantes:

Observações: 

IV. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Resultados das avaliações realizadas pelo público-alvo:
(considerar o período de referência deste Relatório)

Resultados das avaliações realizadas pela equipe executora:
(considerar o período de referência deste Relatório; para Cursos de Extensão, preencher o item VII ao invés deste)

Resultados das Avaliações dos Estudantes do Ifes – membros da Equipe Executora
(pode ser apresentado em anexo deste Relatório - considerar o período de referência deste Relatório)

Nome Frequência Conceito



V. INFORMAÇÕES SOBRE OFERTA E EXECUÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO
(Preencher este item apenas se este Relatório se referir à execução de Curso de Extensão)

Condições de oferta do curso por turma

Turmas
ofertadas

Carga horária
executada

Data de efetivo
início

Data de efetivo
término

Turno de oferta Horário de
oferta

(adicionar mais linhas se necessário)

Matriculas e conclundentes

Número de turmas concluídas:

Número total de vagas ofertadas:

Número total de matrículas realizadas:

Número total de conclundentes:

Número total de evasões:

Detalhamento por turma

Turma Número de
vagas

ofertadas

Número de
matrículas
realizadas

Número de
conclundentes

Número de
evasões

Turno Horário

(adicionar mais linhas se necessário)

Identificação dos motivos da evasão e possíveis intervenções:



VI. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO PELO ESTUDANTE
(Preencher este item apenas se este Relatório se referir à execução de Curso de Extensão)

Quanto ao desempenho dos estudantes:
(levando em conta as avaliações respondidas por eles)

Quanto ao desempenho dos professores:

Quanto ao desempenho da coordenação do curso:

Quanto às instalações e equipamentos utilizados no curso



VII. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO PELA EQUIPE 
EXECUTORA 
(Preencher este item apenas se este Relatório se referir à execução de Curso de Extensão)

Os itens abaixo devem resultar da avaliação do curso de extensão feita pela equipe executora, 
em função do resultado da avaliação feita pelos estudantes matriculados no curso de extensão 
a respeito ao curso (item VI).

Quanto a metodologia aplicada ao projeto para o planejamento e execução das aulas:

Quanto aos conteúdos previstos na matriz curricular  em relação ao perfil de formação 
desejado:

Quanto a interação da turma entre si e com os professores (cooperação / trabalho em 
equipe):

Quanto ao planejamento e trabalho conjunto entre os professores:

Quanto ao trabalho de toda a equipe executora com os estudantes:



Quanto à relação com a sociedade, dos impactos produzidos pela oferta do curso: 
(Contribuições para resolução de problemas sociais, ampliação da oportunidades educacionais e de inclusão social, transferência

de conhecimentos, tecnologia e inovação):

Pontos positivos a destacar:

Desafios a superar e soluções:

VIII. ANEXOS
(Descrever abaixo quais são os anexos deste relatório)

Número do Anexo Descrição do Anexo


