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EDITAL N.º 38/2017/REI/IFTO, DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURA A PROJETOS DE EXTENSÃO VINCULADOS
ÀS AÇÕES DE ARTE E CULTURA
ANEXO I
PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO VINCULADO ÀS AÇÕES DE ARTE E
CULTURA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título:
Linguagem:
Modalidade:
Unidades do IFTO envolvidas:
Período de realização:
de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Local de execução:
Carga horária total do projeto:
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O proponente é estudante do IFTO?
[ ] Sim
[ ] Não
Nome:
Matrícula SIAPE (no caso de estudante,
especificar a matrícula):
Telefone(s):
E-mail:
Carga horária semanal dedicada ao
projeto:
Setor de lotação (no caso de estudante,
especificar o curso):
3. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR (Quando o proponente for estudante)
Nome:
Matrícula SIAPE:
Telefone(s):
E-mail:
Carga horária semanal dedicada ao
projeto:
Setor de lotação:
4. CATEGORIA DO OBJETO
[ ] Novo
[ ] Já realizado

[ ] Já realizado
Nome do Projeto:
Desdobramento de projeto já realizado
Nome do Projeto:
5. ARTICULAÇÃO COM ENSINO E/OU PESQUISA
O projeto está ligado diretamente a uma ação do IFTO?
[ ] Sim
[ ] Não
Se Sim, especifique a ação:
7. PÚBLICO-ALVO (Especificar o público beneficiado como o conjunto de pessoas que se
pretende atingir positivamente nas ações do projeto)
[ ] Prioritário (Especificar):

[ ] Outros (Especificar):

8. DESCRIÇÃO DO PROJETO
8.1 Apresentação (Descreva as especificações técnicas do projeto conforme o segmento
cultural, detalhando a abordagem temática, o que será apresentado, bem como os recursos a
serem utilizados)

8.2 Justificativa (Explicar por que se propõe o projeto, as circunstâncias que favorecem a sua
execução e o diferencial do projeto quanto aos benefícios culturais, sociais e/ou econômicos)

8.3 Objetivos (Informar o que pretende realizar e expressar os resultados que o projeto
pretende atingir, bem como os produtos)

8.4 Metodologia (Detalhar como e quando será realizado o projeto, especificando os
métodos, técnicas, instrumentos, recursos, ações que serão realizadas para atingir os objetivos
desejados, bem como o meio de monitoramento, etc.)

8.5 Resultados esperados (Detalhar os benefícios esperados ao público-alvo, bem como à
população quanto a outros aspectos que julgue pertinente mencionar)

9. INTEGRANTES DO PROJETO
Estudantes, servidores e/ou colaboradores
[ ] Alunos de cursos técnicos integrados ao ensino
médio
[ ] Alunos de cursos técnicos concomitantes ao
ensino médio
[ ] Alunos de cursos técnicos subsequentes ao ensino
médio
[ ] Alunos de cursos técnicos subsequentes ao ensino
médio (EaD)
[ ] Alunos do Proeja

Quantidade

[ ] Alunos do Proeja
[ ] Alunos de cursos de graduação
[ ] Professor do IFTO
[ ] Técnico Administrativo do IFTO
[ ] Colaborador externo ao IFTO
10. PARCEIROS EXTERNOS AO IFTO (Citar se o projeto tem parcerias com
outra instituição e/ou comunidade parceira)
[ ] Sim [ ] Não
Identificação do parceiro

Função/Participação

11. RECURSOS (Indicar quais recursos são necessários para o desenvolvimento do projeto,
especificando-os. Informar, ainda, se o projeto conta com patrocinadores e/ou apoiadores, e
de que forma será fomentado),
Fomentador
Unidade do IFTO

Item

Parceiro

Transporte
Alimentação
Hospedagem
Material de consumo
Material de divulgação
Outros (especificar)
11. CRONOGRAMA (Descrição de todas etapas a serem realizadas na execução do projeto)
Ano:
Atividades

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

12. ANEXOS
[ ] Memorial Descrivo
[ ] Carta(s) de Anuência
[ ] Termo de Aceite de Orientação
[ ] Outros (especificar)

Nome do proponente (Assinar documento eletronicamente)
13. AUTORIZAÇÕES

JUN

Declaro, para os fins de inscrição no Edital n.º 38/2017/REI/IFTO, de 5 de setembro de 2017,
que o proponente ESTÁ ADIMPLENTE com programas institucionais geridos ou
acompanhados pela Pró-reitoria de Extensão, estando APTO a concorrer ao referido edital.
Nome do Coordenador de Extensão (Assinar documento eletronicamente - deve ser
preenchido, pelo proponente, antes das assinaturas)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro para os devidos fins que o proponente está autorizado a desenvolver o projeto de
extensão vinculado às ações de arte e cultura, apresentado para seleção por meio do Edital
n.º 38/2017/REI/IFTO, de 5 de setembro de 2017, durante o seu horário de trabalho, em
conformidade com a Instrução Normativa n.° 1/2016.
Nome do Chefe Imediato (Assinar documento eletronicamente - deve ser preenchido,
pelo proponente, antes das assinaturas)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A assinatura da dirigente máximo da unidade no documento atesta o deferimento da proposta
em relação à importância e relevância deste projeto de extensão. Assim, caso a Direção-geral
esteja de acordo, procederá com a assinatura, e na ausência de assinatura será considerado o
indeferimento da proposta.
Nome do dirigente da unidade (Assinar documento eletronicamente - deve ser
preenchido, pelo proponente, antes das assinaturas)

Documento assinado eletronicamente por Francisco Nairton do Nascimento,
Reitor, em 05/09/2017, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser
conferida
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
verificador 0145756 e o código CRC 1ABAF088.
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