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Em seguida será exibida a tela para que o usuário informe os dados gerais da ação.

1

Informe os dados Gerais da Ação

Título: Informe o título da ação de extensão;
Ano: Refere-se ao ano em que serão realizadas as atividades;
Período: Informe o período indicando a data;
Área de Conhecimento CNPQ: Selecione a área de conhecimento cujas atividades se restringem;
Abrangência: Informe a abrangência das atividades optando por Internacional, Local, Nacional e Regional;
Área Temática: Refere-se a área em que a temática da ação está vinculada;
Coordenador: Informe o nome do coordenador do projeto;
Não é necessário o preenchimento destes campos.

2

Público Alvo do Projeto

Discriminar Público Alvo Interno: Qualificar o público interno que será atendido com o projeto;
Quantificar Público Alvo Interno: Quantidade de pessoas atendidas diretamente pelo projeto;
Discriminar Público Alvo Externo: Qualificar o público externo que será atendido com o projeto;
Quantificar Público Alvo Externo: Quantidade de pessoas atendidas diretamente pelo projeto;

3

Local de Realização

Estado: Estado que ocorrerá a ação de extensão;
Município: Município que ocorrerá a ação de extensão;
* Para confirmar clique em "Adicionar local de Realização".

4

Formas de Financiamento do Projeto

Auto-Financiado: Marque esta opção se sua proposta for financiada com recursos próprios;
Financiado pela IFC: Assinale este campo caso o projeto for financiado pela Instituição;
Financiado pela Unidade Proponente: Ative este campo para informar que o financiamento será feito pela
unidade proponente;
Financiamento FAEX/PROEX: Ative este campo para informar que o financiamento será feito por edital;
Financiamento Externo: Assinale este campo caso o financiamento seja externo;

5

Unidades Envolvidas na Execução

Não é necessário o preenchimento destes campos.

Orçamento Consolidado
Nesta tela o usuário deverá
indicar como deverão ser divididas
as despesas inseridas
anteriormente no cadastro.
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Caso a despesa seja dividida,
será possível indicar o valor
correspondente nos campos
disponíveis, de acordo com o
critério do usuário.

6

45

70

Anexar Arquivo
O usuário poderá inserir
arquivo com a Proposta de
Ação de Extensão.

Durante o procedimento, o usuário
deverá fornecer:
Uma descrição da proposta;
E inserir um arquivo vinculado a solicitação;
Então, clique em ANEXAR ARQUIVO para
confirmar a ação.

Anexar Fotos
Essa tela permite ao usuário
anexar uma foto ou qualquer
imagem que julgar importante
para aprovação da Ação que
está sendo cadastrada.
O usuário deverá informar
Uma Descrição da proposta;
E inserir o Arquivo da Foto
vinculado a solicitação.
Então clique em Anexar Foto.

resumo da Ação
RESUMO DA AÇÃO

Por último o sistema exibirá
o Resumo da Ação com as
informações cadastradas
pelo usuário.

Para finalizar clique em
Submeter à aprovação dos
departamentos envolvidos.
O status da ação passara
para ação submetida.

Código: EVxxx-2016
Título: V Semana da Engenharia
Ano: 2016
Período: 10/07/2016 a 14/07/2016
Tipo: EVENTO
Situação:
Município de Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Nacional
Público Alvo: 500
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