
Questão 1: Classificação da ação de extensão

Assinalar a classificação proposta da ação e se a mesma está adequada ou inadequada. Nos casos de 
proposta inadequada, descrever os ajustes necessários.

ADEQUADA - Plano de trabalho de Núcleo 

ADEQUADA - Programa 

ADEQUADA - Projeto 

ADEQUADA - Curso 

ADEQUADA - Evento 

INADEQUADA, necessita adequação via recurso e ajuste no SIGPROJ

Questão 2: Limite de composição da equipe

Assinalar o número de envolvidos e se está observado o quantitativo adequado (01 
proponente/coordenador e até 04 membros para programas ou projetos).

ADEQUADO - Plano de trabalho de Núcleo de acordo com os programas/projetos vinculados 

ADEQUADO - 01 proponente/coordenador DOCENTE e até 04 membros 

ADEQUADO - 01 proponente/coordenador TÉCNICO e até 04 membros 

INADEQUADO - quantidade de membros superior à normativa do edital, será cadastrado o máximo 
previsto no Edital (item 1.5.11)

Questão 3: Carga horária da ação proposta e adequação da carga horária da equipe

Avaliar a adequação da carga horária destinada à ação. Listar os membros, a carga horária cadastrada e 
a carga horária a ser destinada. (itens 1.5.10 e 1.5.11 do Edital)

ADEQUADA - Plano de trabalho de Núcleo - Coordenador até 10h (associado a programa) ou 8h 
(associado a projeto) - listar programa(s)/projeto(s) 

ADEQUADA - Programa - coordenador até 10h 

ADEQUADA - Projeto - coordenador até 8h e membro(s) até 4h 

ADEQUADA - Curso - ministrante até 8h 

ADEQUADA - Evento - coordenador até 4h e colaborador até 2h 

INADEQUADA - Não atende ao previsto na regulamentação da UERN, cadastrar carga horária conforme 
descrito abaixo em conformidade com os itens 1.5.10 e 1.5.11 do Edital

Questão 4: Validade do período de destinação da ação



Assinalar se é núcleo, programa, projeto, evento ou curso e se esses estão com validade adequada. 
(2019.1: 24/06 a 08/11/2019; 2019.2: 25/11/2019 a 08/05/2020 - item 1.5.1 do Edital). Caso 
inadequado, descrever a adequação necessária.

ADEQUADO - Núcleo, programa ou projeto correspondente a até dois semestres 

ADEQUADO - Evento ou curso correspondente a um semestre 

INADEQUADO - Em desacordo com as normas vigentes, necessita adequação via recurso e ajuste no 
SIGPROJ

Questão 5: Documentos anexos

Assinalar o documento que está anexado à proposta e sua validade. Nos casos de proposta inadequada, 
descrever o ajuste necessário.

ADEQUADO - Ata recente válida (durante a vigência do edital ou máximo no semestre anterior) com 
memorando de encaminhamento 

ADEQUADO - Ad Referendum válido (máximo 30 dias) com memorando de encaminhamento 

INADEQUADO, necessita adequação via recurso e ajuste no SIGPROJ.

Questão 6: Parecer final

Definir o parecer final, se adequado, adequado com limitação de carga horária ou inadequado com 
necessidade de adequação via recurso e ajuste no SIGPROJ

ADEQUADO 

ADEQUADO, com limitação de membros e/ou carga horária a ser cadastrada conforme indicado nas 
questões 2 e 3 

INADEQUADO, com necessidade de adequação via recurso e ajuste no SIGPROJ


