FACULDADES PROMOVE E KENNEDY
NÚCLEO DE EXTENSÃO - NEX
ANEXO I - Modelo do Projeto a ser enviado para o Edital 01/2019
ESCLARECIMENTOS GERAIS:
A apresentação do projeto de extensão nesse formato é OBRIGATÓRIA para
todos os docentes/extensionistas:
Use Fonte Arial 12 com espaçamento 1.5, respeitando os títulos indicados e
os limites de página propostos para cada item.
Deve-se usar margens esquerda e superior de 3 cm; e margens direita e
inferior de 2 cm.
O PROJETO DEVERÁ CONTER ATÉ 6 PÁGINAS, SEM CONTAR A CAPA.

ATENÇÃO:
1. Ao submeter o projeto e os demais documentos devem ser enviados no
formato PDF;
2. A utilização de outros formatos implica na desclassificação do processo.
3. Todo projeto de extensão deve, obrigatoriamente, estar vinculado, no
mínimo, a uma Área Temática, sendo elas: 1) Educação, 2) Saúde e 3)
Tecnologia e Produção.
4. Depois de vincular o projeto a área temática, deve-se indicar qual ou
quais linhas programáticas serão desenvolvidas, sendo elas:

1 - Comunicação Estratégica: Elaboração, implementação e avaliação de planos
estratégicos de comunicação; realização de assessorias e consultorias para organizações de
natureza diversa em atividades de publicidade, propaganda e de relações públicas; suporte
de comunicação a programas e projetos de mobilização social, a organizações
governamentais e da sociedade civil.

2 - Desenvolvimento Tecnológico: Processos de investigação e produção de novas
tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e produção (inclusive
tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e serviços); serviços
tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica; adaptação de
tecnologias.
3 - Direitos Individuais e Coletivos: Apoio a organizações e ações de memória social,
defesa, proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e fundiário; assistência
jurídica e judiciária individual e coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e
jurídica; ações educativas e preventivas para garantia de direitos humanos.
4 - Empreendedorismo: Constituição e gestão de empresas juniores, pré incubadoras,
incubadoras de empresas, parques e polos tecnológicos, cooperativas e empreendimentos
solidários e outras ações voltadas para a identificação, aproveitamento de novas
oportunidades e recursos de maneira inovadora, com foco na criação de empregos e
negócios estimulando a pró-atividade.
5 - Esporte e Lazer: Práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas e
vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, como princípios de cidadania, inclusão,
participação social e promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos político-pedagógico
das escolas; desenvolvimento de metodologias e inovações pedagógicas no ensino da
Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e fomento de
talentos esportivos.
6 - Grupos Sociais Vulneráveis: Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros, processos de atenção (educação,
saúde, assistência social, etc.), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão;
promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção.
7 - Mídias: Produção e difusão de informações e conhecimentos através de veículos
comunitários e universitários, impressos e eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal,
revistas, internet, etc.); promoção do uso didático dos meios de comunicação e de ações
educativas sobre as mídias.
8 - Pessoas com Deficiências, Incapacidades e Necessidades Especiais: Processos de
atenção (educação, saúde, assistência social, etc.) de emancipação e inclusão de pessoas
com deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças crônicas,
altas habilidades, dentre outras; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento
de metodologias de intervenção individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na ação
essas pessoas e suas famílias.

9 - Questões Ambientais: Implementação e avaliação de processos de educação
ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo; discussão da Agenda 21; discussão
de impactos ambientais de empreendimentos e de planos básicos ambientais; preservação
de recursos naturais e planejamento ambiental; questões florestais; meio ambiente e
qualidade de vida; cidadania e meio ambiente.
10 - Saúde Humana: Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades;
humanização dos serviços; prestação de serviços institucionais em ambulatórios,
laboratórios, clínicas e hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em serviços
especializados de diagnóstico, análises clínicas e tratamento; clínicas odontológicas, de
psicologia, dentre outras.
11 - Tecnologia da Informação: Desenvolvimento de competência informacional para
identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar, avaliar e comunicar
informação em fontes impressas ou eletrônicas; inclusão digital.

<Título do Projeto>

<Nome do(a) Coordenador(a) e do(a) co-coordenador(a)>
Projeto de Extensão
Área Temática: (preencher área predominante)
Linha(s) Programática(s): (preencher linha(s) programática(s)

UNIDADE______________, <mês e Ano>

ITENS OBRIGATÓRIOS AO PROJETO DE EXTENSÃO

1. Caracterização do Problema (máximo ½ páginas)
• Descrever objetivamente, com o apoio da literatura, o problema focalizado, sua relevância no
contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento.

2. Objetivos (máximo ½ página)
• Explicitar os objetivos do projeto. Justificar a proposição e sua inserção na área proposta.

3. Justificativa (máximo ½ página)
• Apresentar motivos, demandas, necessidades que determinam a formulação da proposta.

4. Métodos e Procedimentos (máximo de 1 ½ páginas)
• Descrever sucintamente a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos
serão alcançados.

5. Resultados e/ ou produtos esperados (máximo de ½ página)
• Descrever os resultados e/ ou produtos esperados.
• Estimar a repercussão e/ ou impactos socioeconômicos, educacionais, ambientais, histórico-culturais
e políticos dos resultados esperados na solução do problema focalizado.
• Previsão da quantidade de público alvo a ser atendido.
6. Recursos financeiros, humanos e físicos e equipamentos disponíveis (máximo de 1 página)
• Mencionar financiamentos de qualquer fonte, equipe de trabalho, espaços físicos e equipamentos
necessários para o desenvolvimento do projeto.
7. Cronograma (máximo de ½ página)

8. Riscos e Dificuldades (máximo de ½ página)
• Comentar sobre possíveis dificuldades e riscos potenciais 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 e riscos.
9. Referências bibliográficas (máximo ½ página)

